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«ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﻢ! ﻣﻦ دﯾﮕﺮ آن ﮐﺎﻣﻠﻪی ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﭼﺎدری را ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻨﻢ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﮐﻪ ازﻃﺮف ﻃﺎﻟﺒﺎن وﺿﻊ
ﺷﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮم» .اﯾﻦﻫﺎ« ﺧﻂ ﺳﺮخ »ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﻄﻮط ﺳﺮخﺷﺎن ،ﺧﻮاﻫﺎن
ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎیﺷﺎن در دو دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ آﻏﺎز
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﯿﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارد ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ،در
ﺑﻬﻤﻦ  ۷۹۳۱در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻘﻂ دو زن در ﻫﯿﺌﺖ  ۰۴ﻧﻔﺮهی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در آن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﻘﺾ آزادیﻫﺎ و ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ ،ﻣﻌﺎون ﺻﻠﺢ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ آﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در روﻧﺪ
دادﺧﻮاﻫﯽ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎﯾﻤﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﻫﻢﺻﺪا ﺑﺎ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ،ﻣﻘﺎمﻫﺎی دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان
آﻣﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺧﻂ ﺳﺮخ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ اﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﺧﺒﺮ
ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻊ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی آﻧﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ را دارد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی داده ﺷﺪه اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در
ﻗﺒﺎل اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﮐﺮد .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه زن ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺎن در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ
ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ»
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻮن رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ ،ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ از اﺳﺎس ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ .رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ« ارادهی ﺟﺪی و
ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آوردن ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺗﻌﻬﺪ و
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖﻣﺮدان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ»
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ،ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ؟
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی  ۹ﻣﺎدهایِ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک از
ﺳﻮی ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﺑﺮ« اﻃﻤﯿﻨﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ »ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس اﺳﺘﺎﻧﮑﺰی ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪهی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ« زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان
ﺑﺎﺷﻨﺪ».
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﻃﺎﻟﺒﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻇﻬﺎرات ﻓﻌﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﻘﺎد از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﺰدی زﻧﺎن ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری و اﺻﺮار ﺑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﺎور ﮐﺮدن ﺳﺨﻨﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن درﺑﺎرهی رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن زن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی و ﺑﻨﯿﺎدی در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن رخ ﻧﺪاده و
وﻋﺪهﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از ﺳﺮ آزادیﻫﺎ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻨﻨﺪ».
اﻇﻬﺎرات ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺣﻨﻔﯽ ،ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻗﻄﺮ ،درﺑﺎرهی دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻣﻮرد زﻧﺎن ،دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن را
روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪی اﻃﻼﻋﺎت روزﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ «:ﻣﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش زﻧﺎن را ﯾﮏ اﻣﺮ ﺣﺘﻤﯽ و ﻻزﻣﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ .ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .در وﻗﺖ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ،زﻧﺎن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در زاﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺻﺪﻫﺎ زن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ درﺑﺎرهی ﮐﺎر زﻧﺎن و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ زﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺻﺮف ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات
اﺳﻼم».

ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺖ « .زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﯿﭻ ﺣﻘﻮق
ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﻪ اﻻن وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻨﻨﺪ».
او ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻧﺎن را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽداﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد ،اﻗﻮام و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ
و زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس رﻧﮕﯽ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ در
واﻗﻊ ذﻫﻨﯿﺖﺷﺎن ﻫﻤﺎن ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ».
رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ را در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﺣﻖ زن ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻃﺎﻟﺒﺎن در دورهی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺣﻘﯿﻘﯽ
زﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ زن را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ ﺑﺮدهی ﺟﻨﺴﯽ و ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن وﺿﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از راه
دﯾﮕﺮی آﻣﺪهاﻧﺪ».
ﻓﻮزﯾﻪ ﮐﻮﻓﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﮑﯽ از دو زن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﮑﻮ ،اﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارد و از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮِ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رو ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﻃﺮف ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن درﺑﺎرهی ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ارث زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ،
ﻧﮕﺮان اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ در ﻓﺮدای ﭘﺲ از ﺻﻠﺢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼً ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن دل
ﺑﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :اﻋﺘﺮاض زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮق زن از ﻧﻈﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎً در ﺣﻮزهﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ».
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ۵۱ﻫﺰار زن درﺑﺎرهی ﺻﻠﺢ
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻻن زن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺰمﺷﺎن را ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪای زن و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﺰم ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن زﻧﺎن در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪ «.اﺟﻤﺎع ﻣﻠﯽ زﻧﺎن »ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ .اﺟﻤﺎع ﻣﻠﯽ زﻧﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ در  ۴۳وﻻﯾﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی  ۵۱ﻫﺰار زن را درﺑﺎرهی روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﮔﺮدآوری ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را در آن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞِ
ﻗﺒﻮل ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺻﻠﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎم ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎری از ﻓﻌﺎﻻن زن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺷﺶ ﻣﺎدهای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه و زﻧﺎن را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺣﻔﻆ ﭘﻠﯿﺲ و
ﻧﻈﻢ ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎی زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮای ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ،ﺳﻬﻤﯿﻪی ﭘﻨﺞ درﺻﺪی آﻧﻬﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﮑﻮ را ﺑﻪ
ﺳﻬﻤﯿﻪی ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪی در ﻧﺸﺴﺖ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻗﻄﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن و
ﺧﻄﻮط ﺳﺮخ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻣﺬاﮐﺮات دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﻧﺎن ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦ« ﺧﻂ ﺳﺮخ ﻣﻦ »در ﺻﺪد اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن و ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ آﻧﺎن در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ،در اﺑﺘﺪا از زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ را در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدهی زﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و در اداﻣﻪی آن ﻣﺮدان و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع
ﺑﻪ اﻋﻼم ﺧﻂ ﺳﺮخ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮐﻤﭙﯿﻦ« ﺧﻂ ﺳﺮخ ﻣﻦ» ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن ﺷﻬﺮی
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن داوﻃﻠﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﻃﯿﻒﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﻮط ﺳﺮخ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪ.
ﺧﻄﻮط ﺳﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺧﻂ ﺳﺮخ ﻣﺎ اﺳﺖ ،اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﻠﺢ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎی زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮای ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ،ﺳﻬﻤﯿﻪی ﭘﻨﺞ درﺻﺪی آﻧﻬﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﮑﻮ را ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪی ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪی
در ﻧﺸﺴﺖ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻗﻄﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن و ﺧﻄﻮط ﺳﺮخ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و
ﻣﺬاﮐﺮات دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ،از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻫﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ.
ﺧﺮوج ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪی زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺻﻠﺢ
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی زﻧﺎن و اﻋﻼم ﺧﻄﻮط ﺳﺮخﺷﺎن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻄﻮط ﺳﺮخ زﻧﺎن ﺳﻨﮓاﻧﺪازی در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ آﯾﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ« ﺧﺮوج ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ »اﺳﺖ.
ﺧﺮوج ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽآﯾﯿﺪ و ﯾﮏ ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر و در ﻏﯿﺎب آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮوج
ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر را را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎ و آن را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﺑﺎره ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪی اﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﺸﻮد».
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﺻﻠﺢ و آﯾﻨﺪهی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻼش زﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ﮐﻼن و ﻣﻨﺴﺠﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن درﺑﺎره زﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ دارد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آن دﯾﺪﮔﺎه دوﺑﺎره ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :آﺳﻮ

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« واﮐﻨﺶ ﻋﻠﯿﻪ
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در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۲ژاﻧﻮﯾﻪ  ۹۱۰۲در« ﻧﯿﻮاﺳﺘﯿﺘﻤﻦ »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻧﮕﺎه ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺎپ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻫﺮاسﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﺗﻠﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﮐﺮده اﺳﺖ – اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ اول ﺗﻮﻟﺪ را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ار زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮاس دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻠﺮ ﺑﻪ آن ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺎﺗﻠﺮ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺣﻮزه ﺟﻨﺲ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻓﺮاﻫﻨﺠﺎری ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .او در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی
ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﺲ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻧﻈﺮﯾﺎت او در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻮﯾﯿﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻧﻘﺪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺎﺗﻠﺮ – در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ در اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ« اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ »اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ و
اوﻧﺠﻠﯿﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ« ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ »ﯾﺎ« اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﻨﺴﯿﺖ »ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
داﺷﺘﻨﺪ :ﺣﻖ ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻧﺲﻫﺎ در ارﺗﺶ ،ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ،دوﺟﻨﺲﮔﺮا و اﻓﺮاد ﺗﺮاﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ازدواج
ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و آزادی ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻋﻠﯿﻪ« اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ »در ﺳﺎل  ،۴۰۰۲ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﻘﻒﻫﺎ در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده،
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ« ﺟﻨﺴﯿﺖ »ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ارزشﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ از ﻧﻈﺮ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺲﻫﺎ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزشﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺷﺎره داﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ،۶۱۰۲ﭘﺎپ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﺎﻣﻪای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد «:ﻣﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻤﺜﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ» .ﭘﺎپ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺨﺪوشﺳﺎزی ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮد «:اﻣﺮوز ﮐﻮدﮐﺎن – ﮐﻮدﮐﺎن !-در ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ ﭼﻪ زن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ! »در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد «:ﺧﺪا
ﻣﺮد و و زن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد …و ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ».
ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎپ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آزادی ﺟﻨﺴﯿﺖ – آزادی ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ؛ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آزادی
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ -واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻣﺎ ﻧﻪ آزاد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ آزاد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽای ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﻘﺪر ﺷﺪه اﻧﺤﺮاف ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ را اﺑﺮاز ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺣﻖ اﻓﺮاد ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ از ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﺪ-ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺴﺎن ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﭘﺎپ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و آزادی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻓﺮاط ،ﺑﻠﮑﻪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﺣﺘﯽ« ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ »اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ »ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« ﯾﮏ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ذاﺗﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺲﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺟﻨﺴﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺟﻨﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،رد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻤﺪی واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ اﻟﺘﻬﺎبآﻣﯿﺰ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮا ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻪ ﻣﺨﺮب اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦﮔﺮ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻧﻮﻋﯽ آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ.
در« ﺟﻨﺲ دوم ») (۹۴۹۱ﻓﯿﻠﺴﻮف اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮآر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ «:ﻫﯿﭻ ﮐﺲ زن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ زن ﻣﯽﺷﻮد».
اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .و در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﺟﻨﺲ ﻫﻤﭽﻮن
داده زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺲ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﻧﺚ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از
آن ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن -ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ دﯾﮕﺮ -در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای دوﺑﻮآر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ« ﺟﻨﺲ »از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺸﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای دوﺑﻮآر« ﺟﻨﺲ »اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی
آن ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮدن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و زن ﺑﻮدن ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﻧﺲﻫﺎ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺟﻨﺴﯽ
دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺷﺮح ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ« اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »دو ﺑﻮآر ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻓﺮد زن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺷﻮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ« ﻧﻬﺎدی »ﻗﻮیﺗﺮی درﺑﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﻫﻪ ﻧﻮد ﻣﯿﻼدی ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ،ﺧﻮدش ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻮزاد ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ« ﺟﻨﺲ »ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی در ﭼﺎرﭼﻮب زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮزادان« اﯾﻨﺘﺮﺳﮑﺲ »ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺨﺘﻠﻄﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ
دﻻﯾﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﺮوﻣﻮزوم را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭼﻄﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺟﻨﺲ ﺣﺼﻮل ﻣﯽﺷﻮد :اﻓﺮاد اﯾﻨﺘﺮﺳﮑﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﻠﻂ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض اﺷﮑﺎل ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ« اﺻﻼح »ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻣﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﻬﺎدی از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺟﻨﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﻬﺎدی ﻗﺪرت و داﻧﺶ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﯿﻢ را ﺷﮑﻞ داده و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻨﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ
ﺟﻨﺴﯿﺖ دﯾﮕﺮ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ« ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ »ﺷﺪﯾﻢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺘﺪاول ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را در اﻣﻮر ﻣﺘﺪاول ﻣﻮﺟﻮد و در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای« ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه »ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﯿﺎن ﺟﺒﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ.
آﯾﺎ در اﯾﻦﺻﻮرت ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺨﺮب ،ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦﮔﺮ اﺳﺖ؟ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
آزادی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ارادی از« ﺳﺎﺧﺘﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻟﻘﺎء ﮐﺮدن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ،اﯾﺪه ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻧﻮﻋﯽ آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ« داده ﺷﺪه »ﯾﺎ« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه »ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﺮس زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﮑﺎر اﯾﻦ آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺎپ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آزاداﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﮔﯽﻫﺎ و ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ازدواج
ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ آرزو ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺟﻨﺲ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن از داﻧﺶ در ﻣﻮرد ﮔﺴﺘﺮه واﻗﻌﯽ
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ درﺑﺎب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﺪان آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ دﮔﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎور ﻏﻠﻄﯽ را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻠﻖزدن ﯾﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺘﺎﺑﯽ راﻫﻨﻤﺎ ﻋﯿﻨﺎ ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻠﻖزدن ﯾﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﺷﺪن را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺧﻼف آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﯽ ،آن
«ﻋﻘﯿﺪه دﯾﻨﯽ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ »ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺴﯿﺖﻫﺎ و زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را در ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ،ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺤﺮوم از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﯾﻨﺪهای ﻣﻄﺮود
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و آزادی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ رﻧﺞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ :ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ راه ﺧﻮد را در
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود و ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻣﺨﺮب ﻧﯿﺴﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺧﻮد در اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﻧﯿﺎی ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﻪ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ داغ ﻧﻨﮓ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻫﻨﺠﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﺳﺰاوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺗﺮس در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﻧﺪ ،و وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ
و ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺎﺗﻠﺮ – ﻓﯿﻠﺴﻮف ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺣﻮزه ﺳﮑﺲ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ – ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
آﮔﻮراﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﯿﻮاﺳﺘﯿﺘﻤﻦ و آرون ﺟﯿﻤﺰ وﻧﺪﻟﻨﺪ اﺳﺖ .آرون اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد و از وﯾﺮاﺳﺘﺎران
«وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ »و« ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از دﯾﺪ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ »اﺳﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ :رادﯾﻮزﻣﺎﻧﻪ

ﭘﺮوژهی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ :در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
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ﭘﺮوژهی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن :اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا ﺑﺮادﺳﮑﯽ و رﯾﭽﻞ ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﭘﺮس.۵۱۰۲ ،
«ﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ».
«ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ :از ﻏﺬا و ﻋﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺪرت و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب .ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮشﻫﺎی ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮ
راﺿﯽ و“ ﻣﻨﻄﻘﯽ ”ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آنﻗﺪر ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ زنﻫﺎ ﻫﻢ دوره ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ“ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺎﻧﻊ ”ﺑﺎﺷﯿﻢ.
زنﺳﺘﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﻫﻮاﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺟﺎذﺑﻪی زﻣﯿﻦ :آنﻗﺪر ﻋﺎدی و راﯾﺞ و روزﻣﺮه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻨﺎن ﺗﻨﯿﺪه در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ زنﻫﺎ اﺻﻼً ﺗﺨﯿﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون زنﺳﺘﯿﺰی و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﻢ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .زنﺳﺘﯿﺰی ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺨﯿﻞ ﻣﺎ را ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ و
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪ».
ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﯿﻞﻣﺎن را از ﭼﻨﺒﺮهی اﯾﻦ« ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ »رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ« رؤﯾﺎی ﺑﺰرگ »را در ﺳﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﯿﻢ وﻗﺘﯽ روزﻣﺮهﻣﺎن ﺗﺎ
ﺧﺮﺧﺮه در ﭼﻨﺒﺮهی ﻣﺮدﺳﺎﻻری اﺳﺖ و ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دهﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ رﯾﺰ و درﺷﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮدﺳﺎﻻری دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﯿﻢ؟ و ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎﻣﯽ در راﺳﺘﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل و آرﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮدارﯾﻢ؟
«ﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ» .اﯾﻦ ﺗﮏ ﺟﻤﻠﻪی ﺳﺎده و ﮐﻠﯿﺪیای ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا ﺑﺮادﺳﮑﯽ و رﯾﭽﻞ ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﭘﺮوژهی« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺷﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی  ۷۵ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ و ﻓﻌﺎل ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،داﺳﺘﺎن ،ﺷﻌﺮ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ و آرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ :ﮐﺘﺎب« ﭘﺮوژهی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ»
ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﭘﺮس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺑﺮادﺳﮑﯽ ﯾﮑﯽ از دﺑﯿﺮان وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﯿﺸﺮو ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯿﻨﮓ ﺑﻮد .او وﮐﯿﻞ اﺳﺖ و در« ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن »در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺎﻻ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک وﮐﺎﻟﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ و در ﮐﺎﻟﺞ« ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ» ،ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺧﺴﺘﻪ از
ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ و ﭘﻨﻬﺎن ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،روزی وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﻮه ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ« آﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮﻣﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﺮ روز در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻮﯾﻢ و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ“ ﻣﻨﻄﻘﯽ ”ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ »ﺟﻮاب ﻫﺮ دو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺪام ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻗﺎﻧﻊ و واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺳﺮ«آرﻣﺎن »و رؤﯾﺎﻫﺎﻣﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟ ﭼﻄﻮر از اﯾﻦ ﻗﻔﺲ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺘﺮی را واﻗﻌﺎً
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮﯾﻢ؟
ﺑﺮادﺳﮑﯽ و ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎدران ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﯾﮏ درس را ﺧﻮب ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ «:واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎش ،اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
را ﺑﺨﻮاه» .ﭘﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ۷۵زن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺒﺎرز رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ« ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ »را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺘﺎبِ ﭘﺮوژهی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺘﺎب ﻫﯿﭻ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ

ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی« ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ »در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮادﺳﮑﯽ و ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ« ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ »را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺴﯽ را« ﻣﻬﻢﺗﺮ» ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را« ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮ »از دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای آنﻫﺎ« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮرد :ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ در آرﻣﺎنﺷﻬﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
در اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﺟﺬاب ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪی  ۷۵زﻧﯽ ﮐﻪ« ﻓﺮدای ﺑﻬﺘﺮ »را ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺻﻼً ﺑﻪ ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺴﻨﺪه
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ و دﻗﯿﻖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ،اﯾﻦ
رؤﯾﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ را آرام آرام ﭘﺮوراﻧﺪهاﻧﺪ و از ﺧﯿﺎلاش ،اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻠﯿﺴﺎ ﻫﺮﯾﺲ ﭘﺮی ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ« ﺗﺨﯿﻞ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ»
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﮐﯿﻨﮓ ،رﻫﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻗﺖ ﮐﺮده
ﮐﻪ« ﻣﻦ رؤﯾﺎﯾﯽ دارمِ »ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ،از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻬﯽ اﺳﺖ .او ﻫﯿﭻﺟﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ« آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﻮﻋﻮد »دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻫﺮﯾﺲ ﭘﺮی ،ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ از اراﺋﻪی ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻃﻔﺮه ﻣﯽرود .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ و
ﻣﻌﺘﺮض «،آرﻣﺎنﺷﻬﺮ »ﺧﻮد را ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ «.آرﻣﺎنﺷﻬﺮ »ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﺪود« دﯾﮑﺘﻪ »ﻧﺸﻮد و
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺣﻘﺎق ﺧﻮاﺳﺘﻪای رود ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ اﺳﺖ «.آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ دارد «،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻇﻦ ﺧﻮد»
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد و اﯾﺪﺋﺎل را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ از« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﻠﯿﺴﺎ ﻫﺮﯾﺲ ﭘﺮی ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ «:ﺑﺮای ﻣﻦ آرﻣﺎنﺷﻬﺮ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ».
در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺟﻮدی رﺑﯿﮏ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﭼﭗ در ﺟﻬﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی  ۶ﮐﺘﺎب
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﺟﺎ دارﻧﺪ ،در ﺗﻮﺻﯿﻒ« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
«آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ،ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ».
ﺟﻮدی رﺑﯿﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ« ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﯽﻧﻘﺼﯽ »رﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎری از« ﺳﺮﮐﻮب »اﺳﺖ؛ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ
دﯾﮕﺮی دارد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او و ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺎورش را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ «:و ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺪون اﺧﺘﻼف و اﺷﺘﺒﺎه ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺖ
ﺣﻮﺻﻠﻪﺳﺮﺑﺮ و ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ.

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ،اﺳﺒﺎب ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﻮر
دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺮﮐﺰی و ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺪام زن ﻧﺒﺎﺷﺪ «.ﭼﺎﻗﯽ و ﻻﻏﺮی »اﺳﺒﺎب ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ارزش ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺰار ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای« زﯾﺒﺎﯾﯽ »و« ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام »زﻧﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ،ارﯾﻦ ﻣﺎﺗﺴﻮن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﻮرﮐﺴﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در آرﻣﺎنﺷﻬﺮ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ او ،ﺑﺪن زن اﺳﺒﺎﺑﯽ ﺑﺮای« ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ »او ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰهی ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ راه ﺑﺮوی،
ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺨﻨﺪی ،ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ و … در آرﻣﺎنﺷﻬﺮ او اﺻﻼً« ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎﯾﯽ »ﻣﺜﻞ« اﻣﺮوز ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺷﺪی »ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺟﺎی آن آدمﻫﺎ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﯽ».
ﻫﻨﺎ ﺟﯿﻮرﺟﯿﺲ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ در آرﻣﺎنﺷﻬﺮِ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ او ،ﻫﻮﯾﺖ او در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از« دو ﭘﺎی
دراز و ﮐﺸﯿﺪه »اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ از« آزار ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ »ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان اﺑﺮو ﺑﺎﻻ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ« آزار ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ »ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟
ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ در ﮐﺘﺎب «،آرﻣﺎنﺷﻬﺮی »را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ و در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ« واﻗﻌﯿﺖ »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺧﯿﺎلاش آنﭼﻨﺎن ﻫﻢ« آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ »و دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼً ﻣﺎدﻟﯿﻦ ﺷﻮارﺗﺰ ،از اﯾﺪهی ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮب و ﻣﮑﻔﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﻣﺎﻟﻮن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ).اﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در آﻟﻤﺎن اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد(.

اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا ﺑﺮادﺳﮑﯽ و رﯾﭽﻞ ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در روﻧﺪ ﺟﻤﻊآوری و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻮن ،ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ آنﻫﺎ را ﻣﺠﺬوب و ﻣﯿﺨﮑﻮب
ﻣﯽﮐﺮد :ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪی ﺟﻬﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ -ﯾﮏ ﺟﻮر ﺑﻬﺘﺮ -ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪای ﭘﺮوژه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و اﺷﻌﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽﺳﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﺑﯿﻤﻪی
درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ زن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺑﮋهی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﺻﻼً ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮد آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻤﻮﺟﯽﻫﺎ را ﺷﮑﻞ
دﯾﮕﺮی ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﺧﯽ واژهﻫﺎ – از ﺟﻤﻠﻪ« ﭘﺮﻧﺴﺲ» -را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮادﺳﮑﯽ و ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در روﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑﺮد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ دارد و ﭼﻄﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ دور از ﻫﻨﺮ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰار ﻫﻨﺮی ،ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ از اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﻘﻄﻪی ﺷﺮوع رﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﺷﺎرﻟﻮت ﭘﺮﮐﯿﻨﺰ ﮔﯿﻠﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۵۱۹۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان آن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از واژهﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ «:زﻧﺴﺘﺎن)»(Herland
ﭘﺮﮐﯿﻨﺰ ﮔﯿﻠﻤﻦ در اﯾﻦ رﻣﺎن ،آرﻣﺎنﺷﻬﺮی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪای دور ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼً زﻧﺎﻧﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرداری ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﭙﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در آنﺟﺎ ﺗﺨﻤﮏ ﻟﻘﺎحﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﻣﺮدﻫﺎ ﯾﮏ ﺻﺒﺢ از
ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪی ﺑﺰرگ ،زﻧﺪاﻧﯽاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زنﻫﺎ و آزار و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از آنﻫﺎ را
ﻧﺪارﻧﺪ .زﻧﺎن اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و اﻧﺼﺎف رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ و ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺎزه
ﻣﯽدﻫﻨﺪ …رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ« ﺟﻨﺴﯿﺖ »و ﺗﺒﻌﯿﺾ و زﺟﺮ و آزار ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ .رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﯽ از ﺧﺸﻢ و ﻏﻠﯿﺎن
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺖ.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ژاﻧﺮ ادﺑﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﯿﻠﯽ و رﻣﺎنﻫﺎی« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »ﭘﯿﺶ از آن ﻧﻪ در ﻏﺮب ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮق آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ژاﻧﺮ ادﺑﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .رﻗﯿﻪ ﺑﯿﮕﻢ ﮐﻪ اﻫﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﺳﺎل
 ۵۰۹۱ﻣﯿﻼدی رﻣﺎن« رؤﯾﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ »را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎورﻗﯽ در ﻣﺠﻠﻪی« زﻧﺎن ﻫﻨﺪی »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .رﻗﯿﻪ ﺑﯿﮕﻢ در« رؤﯾﺎی
ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ »ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ادارهی ﻫﻤﻪی اﻣﻮرِ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﻘﺶﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪه ،و ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﭘﺨﺖو ﭘﺰ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ .ﻗﺪرت ،اﻫﺮﻣﯽ در دﺳﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ و زﻧﺎناﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﺮدان ،ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .زنﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪ در اﯾﻦ رﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻧﺮژی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،ﺗﻮان ﭘﺮواز ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﺸﺎورزی را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و… .
رﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه« زﻧﺴﺘﺎن »ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎ و ﺗﺼﻮرات اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ وﺣﺸﺖ ،ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻣﺎنﻫﺎ راﻫﮕﺸﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان از ﭼﺎرﭼﻮب و ﻗﺎﻋﺪه ،ﺑﯿﺮون زد و« ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ »را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد و ﺑﻠﻨﺪ و رﺳﺎ ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ آورد.
اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ زﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺮزﻫﺎی« ﻣﺤﺪودهی ﻗﺎﺑﻞﭘﺬﯾﺮش »در ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﺟﻠﻮﺗﺮ
راﻧﺪﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﭘﺮوژهی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راهﺣﻞ ﻓﻮری و ﻧﺴﺨﻪی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪهای ﺑﺮای ﺣﻞ رﯾﺰ و درﺷﺖ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﭼﻨﺘﻪ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻫﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ« ﺳﻬﻢ و ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی »را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ و آن ﮔﻔﺘﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ،ﺟﺎی« ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻓﺸﺎری »را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ،ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :آﺳﻮ

ﻧﮕﺎر ـ ﭘﻮر ،روزﻧﺎﻣﻪﻣﺮﯾﻢ ﻧﯿﮏ !/ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﯿﺪارزﻧﯽ «:ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﺠﻢ ﮐﺎرم زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن
ﮐﺘﺎبﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روی ﻣﯿﺰش ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و آﻗﺎﯾﺎن را ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورم ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪﮐﺎر دارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﺑﻘﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎرم در ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﻣﺤﺪود ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زن اﺿﺎﻓﻪﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻪﮐﺎر؟ ﻣﮕﺮ زن ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و…
اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪام .ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼً ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؛ و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﯽﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮ روز اداﻣﻪ دارد»…
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و آزار در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺟﺰﺋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﯽ از آن ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽزﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ رﺷﺪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن
ﺗﺎاﻧﺪازهای ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ« ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ »ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدهاﻧﺪ روی آوردهاﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﺮاه و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺾِ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .زﻧﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮی
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﻫﻤﺎن ردهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﯿﺰان
ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻌﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎاﯾﻦ وﺟﻮد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از
ﻧﻮع ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪدی دارد.
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺘﺪار ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺧﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ
اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﺎ اﻧﺪازهای زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ زن ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺎداشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ آزار ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﯽزﯾﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ زﻧﺎن اﻏﻠﺐ آن را ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً از زﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،اﺷﺎرهﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪﻫﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ زن ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻐﻠﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ او را دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻨﺪ .آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد :آزارﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ )ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﻨﮑﺎش در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮد و…( ،آزارﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ )ﻧﮕﺎهﻫﺎی
ﺷﻬﻮاﻧﯽ ،ﭼﺸﻢﭼﺮاﻧﯽ و…( و آزارﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﻟﻤﺲ زن ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن زﯾﺎد ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زور(؛ اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ آزارﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،دادن ﺣﻘﻮق ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﻣﺮدان
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺮد و …ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﻬﻢﺗﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻮﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن و ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در آن ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﻋﻠﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهای ﮐﻪ در
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﺎوﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺮس از اﺧﺮاج و
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن ،ﺗﺮس از ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ و اﻧﮓ ﺧﻮردن و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﻧﺎن ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺮف ﻧﺰدن درﺑﺎره اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ذﻫﻦ زن ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ،ﺷﺮم و ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ ﻫﻤﭽﻮن
اﻓﺴﺮدﮔﯽ دﭼﺎر ﺷﻮد .اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدن زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزارﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن داﻣﻦ ﻧﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﺪارزﻧﯽ
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ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻣﺎن داﺷﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود .ﭼﻨﺪ
ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﺒﺎس ﺗﻮی ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻢ ﻫﻤﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺪ .ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ ،ﺑﻠﻮز و ﺷﻠﻮار ﺗﻤﯿﺰش را ﮐﻪ در آوردم ﺗﺎ ﺑﭙﻮﺷﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ «:ﻟﺒﺎس ﺗﻨﻢ
ﻫﺴﺖ».

ﭘﺴﺮک روی ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽِ ﻧﺨﯽِ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮیرﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ ،ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺗﮏﺷﺎخﻫﺎی ﭼﺸﻢدرﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﺎلﻫﺎی
رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺧﻮاب دﯾﺪﻧﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﮑﻮﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﺧﻮدش ﺑﻮده ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻟﻬﺎمﺑﺨﺸﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﻣﺎده ﺑﻮد .ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎهِ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺟﺴﺖوﺧﯿﺰﮐﻨﺎن و ﺑﺎ
ﺳﯿﻨﻪی رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راه ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎ ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ «:دوﺳﺘﺎم ﺣﺘﻤﺎً ﻣﯽﮔﻦ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﻦ» .ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدم:
«ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﮕﻦ .ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﻬﺸﻮن ﺑﮕﯽ ﺗﻮ اﯾﻦﺟﻮری راﺣﺘﯽ ،و ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﻪ» .ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺮفﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم.
ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﮔﻔﺘﻦ آن ﺣﺮفﻫﺎ ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮک داﺷﺖ ﺑﻪ دو از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن رد ﻣﯽﺷﺪ.
درِ ورودی ﻣﺪرﺳﻪ را ﭘﺎﯾﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻣﻮﻗﻊ ورود و ﺧﺮوج ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻪ دلﺷﻮره ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ .ﺑﻪ ﭘﺴﺮک ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ ،اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﯽﺳﺮوﺻﺪا و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ،ﺧﻮدش ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﻓﮑﺮﻫﺎ
و ﻗﻀﺎوتﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺑﻮدم .و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺨﺮهاش ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺪم ﺑﻪ ﮐﻼﺳﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﭽﻪای ﻓﻮری ﮔﻔﺖ «:ﭼﺮا ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار ﭘﻮﺷﯿﺪی؟ ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار ﻣﺎل دﺧﺘﺮﻫﺎﺳﺖ» .ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺮف ﮐﻮدک را
ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،و ﭘﺴﺮم را ﺗﻨﮓ ﺑﻪ آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺴﺮک آزرده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،ﻣﺤﺾ اﺣﺘﯿﺎط ﯾﮏ ﺗﯽﺷﺮتِ اﺿﺎﻓﻪ ،ﺑﺮای وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎً
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ را از دﺳﺖ داده ،در ﮐﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪاش ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ راه اﻓﺘﺎدم .ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار ﺑﺎ آن
ﺗﮏﺷﺎخﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ .در ﭘﯿﺎدهرو ،ﻟﯽﻟﯽﮐﻨﺎن راه ﻣﯽرﻓﺖ و ﮔﺰارش ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او
ﺧﯿﺎﻟﺸﺎن را راﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ راﺣﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﻃﻠﺴﻢ ﮐﺎر ﺷﮑﺴﺖ .از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﮐﺜﺮ روزﻫﺎ را ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦداری از ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﻮر ﻟﺒﺎسﻫﺎ
دارد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ – ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮآﯾﺎﺑﺮای) (guayaberaآﺑﯽ روﺷﻦ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻣﺮداﻧﻪی
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﻘﻪدار و ﺟﻠﻮ دﮐﻤﻪدار ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮی .ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﭘﺴﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﯾﯽ ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺮض
اﯾﺴﺘﺎده و ﻓﺮﯾﺎد زده «:ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮﺷﮕﻞ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ».
ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﭘﺴﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﯾﯽ ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺮض اﯾﺴﺘﺎده و
ﻓﺮﯾﺎد زده «:ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮﺷﮕﻞ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ».
وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ .ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﭗﭼﭗ ﻧﮕﺎهﺷﺎن ﮐﻨﺪ اﯾﻦﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺆﻧﺚ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ،
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮﭼﯿﺰ زﻧﺎﻧﻪای اﯾﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و در اﮐﺜﺮ ﺟﺎﻫﺎی دﻧﯿﺎ زن ﺑﻮدن ﻋﯿﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﻧﺮﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از ﺣﯿﻄﻪی اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻮر در
ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت و اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﻠﻂ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻐﻞﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮداﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیِ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ آﻧﺎن ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ،اﺳﺘﺤﮑﺎم ،و ﺷﺠﺎﻋﺖ
را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ – و اﯾﻦﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻧﺎن ﺟﻮان را ﺑﺮای دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮدان را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ« ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺴﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ »اﻋﻼم ﮐﺮد از اﯾﻦ ﭘﺲ دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﺴﺮان راه ﻣﯽدﻫﺪ ،زﻧﺎن ﺟﻮان ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ
دﯾﻮارِ ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﺮﻓﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺴﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽِ ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽِ دﺧﺘﺮان ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺷﺮ و ﺷﻮرﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻋﮑﺲِ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽِ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ دردﺷﺎن ﻧﺨﻮرد – ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ وارد
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ دﺧﺘﺮان ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﭘﺴﺮی ﮐﻪ آرزوی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪالﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ دﺧﺘﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪل ﭘﺴﺮاﻧﻪاش ﻣﺘﻮﺟﻪ
دوﺳﺘﯽ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،و اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ( دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺎﻧﻪ را ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟ و اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﭘﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽِ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ دارد؟ ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺨﺮه ﯾﺎ دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽِ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮای ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻃﯿﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم دور رﯾﺨﺘﻦ ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﭘﺴﺮاﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺳﻦﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ دﻻﻟﺖﻫﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺜﻞ رﻧﮓﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮی ﺑﺮﻧﺪه دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﻃﯿﻒ ﻋﻮاﻃﻒ،
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮏ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﻘﻄﺎع در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،و
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺟﻨﯿﻔﺮ ﺳﯿﺒﻞ ﻧﯿﻮﺳﺎم در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻮرﺗﮑﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻪی ﺳﺎل  ،۴۱۰۲رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از دهﻫﺎ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮان
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﮐﻮدﮐﯽِ ﺳﺮﺷﺎر از دوﺳﺘﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ژﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت ﻣﺮداﻧﮕﯽﺷﺎن ﺑﻮده ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺸﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺳﺮ
دارﻧﺪ .ﻓﯿﻠﻢ ﺗﮑﻪﻫﺎﯾﯽ از اﺧﺒﺎر ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻄﺮح آن زﻣﺎن )وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺗﮏ ،آﺋﻮرورا ،ﺳﻨﺪی ﻫﻮک( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻣﺮد
ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺟﯿﻤﺰ ﮔﯿﻠﯿﮕﺎنِ روانﺷﻨﺎس ،ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ »در ﻫﺎروارد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻪ از ﻧﻮع آدمﮐﺸﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آدمﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ
ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺷﺮم ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮداﻧﮕﯽﺷﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ».
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ« ﻣﺮد واﻗﻌﯽ »ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ
ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ واژهی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای آنﻫﺎ« ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر »اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﯾﻦ اَﺷﮑﺎل ﻣﺬﮐﺮ
ﺑﻮدن را ﭼﻪ ﺑﻨﺎﻣﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی درک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درون ﻣﺤﺪودهی ﭘﺴﺮاﻧﮕﯽ ،ﻣﺮداﻧﮕﯽِ ﺳﻨﺘﯽ را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻼً ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در اﺑﺘﺪا از روی ﻏﺮﯾﺰهی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﮐﻮدﮐﺸﺎن را
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ – ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮدکﺷﺎن در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻨﺠﺪ ،از آزار دﯾﺪن او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن وﻗﺘﯽ از ﺟﺬب ﺷﺪن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎﺗﺶ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ.
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺑﺪن اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و آرزوی اﻧﺪام ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را
دارﻧﺪ ،ﺿﻤﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺮاﺟﻨﺴﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﺮ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای ﮐﻪ

ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎً آرزوی دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻧﺪارد .ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت ،ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎلِ ﺳﺎده اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﯾﺎ رﻧﮓ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻞ داده ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﭼﯿﺰی ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﻨﺘﯽ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻫﻤﺨﻮان ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﺻﺪد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮآﯾﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺮای
آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﮑﺎش دارﻧﺪ .ﭘﺴﺮاﻧﮕﯽ ﺑﻪ آن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد آنﭼﻨﺎن ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از
ﻣﺮزﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺳﻮﺋﯿﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻦ ﺧﻮزه ،ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ دوره ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ – ﺣﺪاﻗﻞ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ« ﺟﻨﺴﯿﺖ »ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل )و ﭘﺪر و ﻣﺎدر آنﻫﺎ( ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺑﺮوز ﻫﻮﯾﺘﺸﺎن دارد .ﺳﻮﺋﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ» .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
درﺑﺎرهی ﻟﺒﺎس ،ﻟﻮازم ﻧﻮزاد ،وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ،و ﺣﺘﯽ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺖ دارد .و ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎی آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ – اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ از
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽِ ﻧﻮزادی اﺳﺖ و در آن ﭘﺪر و ﻣﺎدر آﯾﻨﺪه در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دراﻣﺎﺗﯿﮏ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻮدک را ﻓﺎش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮارد ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺪاﻧﻨﺪ – ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻣﻮی ﮐﻮدک ﯾﺎ رﻧﮓ ﭼﺸﻤﺶ
ﭼﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﮔﺮﯾﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ آرام ،ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻ از ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎمدادﻧﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺸﺎن را
ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﺎق ﻧﻮزاد را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺳﺮِﻫﻤﯽ ﻧﻮزادی ﺑﺨﺮﻧﺪ ،اﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻮدک ﻧﻘﻄﻪی
ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻫﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ،در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻮزادان دﺧﺘﺮ رد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻧﺎزﭘﺮورده رﻓﺘﺎر ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻋﮑﺲِ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺪارد .ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﭘﺴﺮ ﻧﻮزادﺷﺎن ﺗﻞ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار ﺑﻪ ﺗﻦ او ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﺮز ﮐﻨﺎﯾﻪآﻣﯿﺰی ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﻮزادان دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮدن از دﺧﺘﺮانﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ رﻧﮓﻫﺎ ،اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ ،و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪ
ﺷﺪت زﻧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ دﺧﺘﺮﻫﺎ در ﺳﻦ ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮﺧﻮﺷﺎﻧﻪای اﻇﻬﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ دﺧﺘﺮﺷﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ زرق و ﺑﺮق اﯾﻤﻦ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ دﺧﺘﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ« دﺧﺘﺮاﻧﻪ
ﺑﻮدن »ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺮﻧﺴﺲوار رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرِ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدن ﻣﺮداﻧﮕﯽ را ﺑﺎ ﺷﺪﺗﯽ دو ﭼﻨﺪان اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺖ دوران ،ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻟﻮری دوران ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﮐﺮدن رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎﻧﻢ را )درﺑﺎرهی ﭘﺴﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﮔﺮﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ( ﻧﻮﺷﺘﻪ،
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ «:ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻪ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﯽﺷﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ زورﮔﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻮده».
ﻣﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﺎر در ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ اورﻧﺞﮐﺎﻧﺘﯽ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ را دارد ،ﺣﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪای ﭘﺴﺮﺷﺎن ﺑﻮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪی
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎرﺷﺎن اﯾﻦ اﻗﺪام او ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻧﻮادهی دوران ،ﮐﻪ اﻻن ﯾﺎزده ﺳﺎل دارد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار
ﭘﻮﺷﯿﺪن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻟﯽ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دوﺳﺖ دارد آراﯾﺶ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ اذﯾﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده از او
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﺧﯿﺮاً ﻫﻢ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺳﻔﻮرا در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﻠﯽﺷﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮد روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدِ ﺑﺰرگﺳﺎل
ﺑﻮدن در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻧﺤﺼﺎری و ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیِ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روﯾﮑﺮدی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع« ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ»
اﺳﺖ.
اﯾﺪهی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﻔﻮرا ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﯿﻦ و دﮔﺮﺑﺎش آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﺦ و ﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻧﺎﯾﺎب و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪون ﺗﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد
درﺑﺎرهی ﭘﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﭘﺴﺮ در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮاﻫﻦ
داﻣﻦدار ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺴﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻠﺪری ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؛ ﭘﺴﺮ دلﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮد و در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺴﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮔﺮوه
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و آنﻫﺎ ﻗﺪر او را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﻼش ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن رﻓﺘﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺤﻘﯿﺮ( .ﻣﻦ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽدارم ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ رواﯾﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻢ ،ﯾﺎ

ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻃﺮد ﺷﺪن و رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪن را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارم.
از ﯾﺎن ﻫﺎﻓﻤﻦ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،و اﺳﺘﺪﻻل او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ« ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﻫﺎﻓﻤﻦ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش ﺳﺎرا ،ﮐﺘﺎب ﮐﻮدکِ ﻟﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪ ﺟﯿﮑﻮب را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺎﻓﻤﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:آﯾﺎ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد اﮔﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ آن ﭘﺴﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ درﮔﯿﺮی و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ؟ ﺑﻠﻪ .آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ؟ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ».
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۴۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،او و ﺳﺎرا آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪدار ﺑﻮدنِ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻌﺪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ،ﮐﺘﺎبﺷﺎن در ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ و از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻗﻠﺪری و آزاررﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارس ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﺎرﻟﻮت-ﻣﮑﻠﻨﺒﺮگ
ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﻔﺖ «:ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﯿﻪی ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﮐﻼساوﻟﯽﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارزﺷﻤﻨﺪی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ،
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ» .ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ داﺳﺘﺎن درﺑﺎرهی دﺧﺘﺮی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻟﺒﺎس آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪی اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد.
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ آنﭼﻪ ﮐﻪ دارد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻠﻤﻪای وﺟﻮد دارد :زنﺳﺘﯿﺰی .وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎی« ﭘﺴﺮوﻧﻪ »ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻣﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎی« دﺧﺘﺮوﻧﻪ »اﺳﺒﺎب ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ را ارزش ﻣﯽداﻧﺪ و ﭘﺎداش ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﻧﻪ زﻧﺎﻧﮕﯽ را .آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎ را از اﻇﻬﺎر آزاداﻧﻪی ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻧﺤﺼﺎری و ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیِ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روﯾﮑﺮدی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع« ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ »اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻫﺶ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﻨﺒﺶ #ﻣﻦﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﮕﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻟﯽ،
ارﺗﺒﺎط ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،و ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺷﻮﻧﺪ آنﭼﻪ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ ،و ﺟﺴﻤﯽ از آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ؟ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﺎت« ﺷﺠﺎع »و« ﻗﻮی »ﮐﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﺳﻮای« ﺗﺮﺳﻮ »و
«ﺿﻌﯿﻒ »ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد؟ ﺑﺰرگ ﺷﺪنِ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎن دادن و ﺧﻔﻪ ﮐﺮدنِ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻬﺎ راه اﻇﻬﺎر ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮏ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .و ﺑﺮای ﺑﯽﺷﻤﺎر ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﻓﺮدی اﺳﺖ؛ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ
در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آن اﺑﻌﺎدِ
وﺟﻮدﺷﺎن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ،ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﻣﻬﺪﮐﻮدک را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﯾﻮﻧﯿﻔﺮم ﻣﺪرﺳﻪ ﻻزم اﺳﺖ .ﯾﻮﻧﯿﻔﺮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻠﻮز آﺑﯽ روﺷﻦ ﯾﻘﻪدار ﺑﺮای
ﻫﻤﻪی ﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻠﻮار ،ﭘﯿﺮاﻫﻦِ داﻣﻦدار ﯾﺎ داﻣﻦ ﺳﺮﻣﻪای رﻧﮓ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﻣﻦ ﯾﺎ
ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪی واﻓﺮش ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ را ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺻﻔﺮ و ﺻﺪی ﺑﯿﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد )و ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭘﺴﺮﻣﺎن ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺪ دارم ﮐﻪ اﮔﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮاﻫﻦ داﻣﻦدار ﻧﭙﻮﺷﺪ ،از روی اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدش وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای او و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﭘﺴﺮﻫﺎ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﺮد ﺷﺪنﺷﺎن وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞدﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﺑﺮﮔﺮدان :ﻧﯿﻼ آراﻧﯽ
ﻣﻨﺒﻊ :آﺳﻮ

ﺳﺎرا رﯾﭻ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی اوﺳﺖ:

ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟
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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ،۵۱۰۲ﺣﺪود ۹۲
ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺳﻮﺋﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ  ۷۳درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺳﻮی ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ :ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖورزی ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺸﻬﻮر در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺷﺪ آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۰۸۹۱ﻣﯿﻼدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و اﻣﮑﺎن ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ادﻋﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ را از ﺳﻮی زﻧﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۸۹۹۱ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ از ﺳﻮی ﻣﺮدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ
راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آن زن ﻗﺮار دارد.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﻨﺴﯽ و روﺣﯽ ﻋﻠﯿﻪ زن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ زن ،ﺷﺶ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از  ۰۰۲ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﯾﺎ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن زن ﺳﻮﺋﺪی ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻟﻤﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ؛ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ
زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻣﺎرات در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﯿﺮت و
ﻧﺎﻣﻮس و ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺣﺎل اﺟﺮا دارد.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،اوﻟﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺘﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮت دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
رواﺑﻂ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن و اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﺨﺮب و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﯿﺮت و ﻧﺎﻣﻮس.
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.
دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋهای دارد و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻫﻤﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد و در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره  ۰۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و از ﺗﺎرﯾﺦ اول ژاﻧﻮﯾﻪ  ۷۱۰۲ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ:
–ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ.
–ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
–ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
–ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ اﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و روی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮ ﻣﺮدان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد و ﺧﻼف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در آزادی ﻋﻤﻞ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪهای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺟﻨﺴﯽ
وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،در دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،دوﻟﺖ  ۰۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮون )ﻣﻌﺎدل ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی  ۷۱۰۲ﺗﺎ  ۰۲۰۲اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ۰۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮون ) ۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾﻮرو( ﻧﯿﺰ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ،آژاﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ،دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻼشﻫﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ را در ﻣﺪارس ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ و آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری و
زﻧﺪانﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﭙﺮدازد.
آﻣﻮزش ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻧﯿﺰ از
ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻮس و ﻏﯿﺮت اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دارد.
اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .در ﻃﺮح اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ
روشﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﮑﺮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎل  ۴۱۰۲در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ازدواجﻫﺎی اﺟﺒﺎری
و ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﮐﻨﺎر ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺛﺒﺖ آﻣﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﻠﯽ از آن در راس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮار دارد.

اﻧﺘﻘﺎد رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ“ ﻏﺮﺑﯽ ”ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
“ﺧﺪادادی ”و ﭘﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای اداره ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان را اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر زﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ“ ﻣﺮد و زن از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮوج ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﻌﻨﻮی ،ﻗﺪرت رﻫﺒﺮی ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ”.
او ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﻧﻮروز  ،۶۹۳۱در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺪاﺣﺎن و روﺿﻪﺧﻮاﻧﺎن ،درﺑﺎره ﻓﺎﻃﻤﻪ ،دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
“رﻫﺒﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ”ﺑﺮای زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺜﺎل زد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﺿﺪ زن اﺳﺖ.ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﯿﭻ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دراﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و زﻧﺎن ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮان دراﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن« ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی و اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺴﺎوی ﻫﻤﻪٔ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻣﺤﻀﺮ ﻗﺎﻧﻮن و در ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ» « ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و اﻟﺰاﻣﻰﮐﺮدن دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان»«،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی آزاد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮزه
زﻧﺎن ﺑﺎﻫﺪف ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ» «،ﻫﻤﻮارﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﺸﺎن ،در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺎحﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ» «،ﻣﺸﺎرﻛﺖدادن
زﻧﺎن در ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن زﻧﺎن در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری »اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﺎﺻﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر اﯾﺮان ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آزادی
ﺑﯿﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ دارد.

ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد  ۰۷۱ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ
Photo: Greg Brave/bigstockphoto.com

ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﮔﺰارش  ۶۱۰۲ﺧﻮد روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺟﻬﺎن را ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﮔﺰارش
اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ  ۴۴۱ﮐﺸﻮر در رده  ۹۳۱ﻗﺮار دارد.
ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﮔﺰارش ﺗﺎزه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از آنﭼﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۶۲اﮐﺘﺒﺮ  ۵ /آﺑﺎن در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد در اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﺗﺎ  ۰۷۱ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ۷۱۱ ،ﺳﺎل ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺨﺖ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺰارش اﻣﺴﺎل  ۴۴۱ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن را ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،آﻣﻮزش ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،درآﻣﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.
ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﺑﻪ
ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮔﺰارش ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ،اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺪول اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ  ۴۴۱ﮐﺸﻮر در
رﺗﺒﻪ  ۹۳۱ﻗﺮار دارد.
ﭘﺲ از اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﭼﺎد ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﯾﻤﻦ در اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺪول ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﺟﺪول رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺴﻠﻨﺪ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻧﺮوژ و ﺳﻮﺋﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺟﺪول آﻟﻤﺎن در رﺗﺒﻪ  ،۳۱ﻫﻠﻨﺪ  ،۶۱ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ،۷۱و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در رﺗﺒﻪ  ۰۲ﻗﺮار دارﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ردهﻫﺎی  ۵۴و ۵۷
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎ

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺳﻨﺖﮔﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮد .ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه در اﯾﺮان ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻼش در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز زن ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺳﻮی ﻧﮕﺎه ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺣﺘﻢ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ

Photo: Igor Serdiuk/Bigstock.com
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن  ۸ﻣﺎرس را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ روزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪد روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن در ﺳﺎل  ۶۱۰۲را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آنﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۰۳۰۲
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ وﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ وﺿﻊ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺪون ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮدر ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺰاره از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺳﺖ ﮔﺎﻣﯽ
در ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻮازن ﻗﺪرت ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮاﺑﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﻧﺎن
ﭼﺮاﻏﯽ ﭘﺮ ﻧﻮر و روﺷﻦ ﺑﺮای ﺷﺮوع و ﺗﺪوام ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ دوﻟﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﭙﺮدازد.
ارﺗﻘﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮازﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻧﯿﺰ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ آنﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی زﻧﺎن از ﺣﻘﻮق ﺗﺼﺮﯾﺢﺷﺪه آنﻫﺎ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﮏﺗﮏ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ .زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻨﻔﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﮕﺎم ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎرهای ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ و آﮐﻨﺪه از ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.

