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 جيمبل واحد -)افغانستان - ايران( مارس ھشت زنان سازمان

  ٢٠١٦ اپريل ٢٢

  "ستايش" قتل و تجاوز

 !تاس شوونيستی و مردساالرانه/پدر نظام از دھشتناک ۀپرد يک تنھا

 

 !ستايش زندگی کوتاھی به بود، کوتاه خبر

 جوان توسط ورامين ِخيرآبادۀ محل در افغان ۀسال شش دختر "قريشی ستايش" ١٣٩۵ ]حمل[فروردين ٢٢ يکشنبه روز

  .شد سوزانده اسيد با جسدش و رسيد قتل به چاقو ضربات با گرفت، قرار تجاوز مورد شد، ربوده ايرانیۀ سال ١٧

 ظاھر به .است برانگيخته را متضادی و گسترده ھایواکنش که نھفته عميقی شقاوت چنان آن اما، اهکوت خبر اين پس در

 "تصف شيطان ئیھيوال" سو ديگر در و "گناهبی" ایفرشته طرف يک در که پيوسته وقوع به "ئیاستثنا" ۀفاجع يک

 تراژيک و تلخۀ پرد يک در و کودک دو ۀرابط در را "بزرگساالن دنيای" پليدی و زشتی تمام و اندگرفته قرار ھم مقابل

 خواھيم درک را قاعده بفھميم درست راء استثنا ظاھر به اين اگر اما نيست،ء استثنا حادثه اين که ھرچند .اندکرده بازی

 ايانپ ِحلراه يافت خواھيم در انتقام حس و ... غم، درد، انزجار، نفرت، خشم، چون عميقی احساسات از فراتر و کرد

 کشانده تباھی به را زنان زندگی که است اسالمی جمھوری شوونيست و ستيززن رژيم سرنگونی خشونتی چنين به دادن

 .است داده قرار استثمار و ستم مورد ممکن شکل شديدترين به را افغانستان کودکان و زنان و

 از کافی نشان ھنوز که اندامی با را ريزنقش و ظريف ِستايش که رسدمی غيرمنطقی و ناعادالنه بسيار ظاھر به اگرچه

 معنای به و داشت خود بر را زن يک نشان و مھر که بود کودکی او اما کنيم؛ خطاب زن ندارد، خود بر زن جنس
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 .است آن بازتوليد وء بقا کليدی و اصلی محورھای از يکی زن بدن بر تملک و لوکنتر که شد سيستمی قربانی واقعی

 موضوع عنوان به زن بدن از شکلی ھر به و زمان ھر و جا ھر در که دھدمی را امتياز و اجازه ينا مردان به يعنی

 حق اسالمی کشورھایً خصوصا سوم جھان کشورھای از بسياری در ايدئولوژی اين .کنند استفاده جنسی کاالی و جنسی

 به را جنسی کاالی اين بخواھند مردانی اگر و دھدمی مرد به ًعرفا و ًشرعا ً،رسما ً،قانونا را زن بر تملک و لوکنتر

 که شودمی تکرار قدری به روزانه که ایفاجعه  .است آن شکل ترينخشن و ترينسھل تجاوز آورند، دست به رايگان

 در چون .است آن شدن ایرسانه حادثه اين در ،ئیاستثنا موضوع تنھا ھم دليل ھمين به رسد،می نظر به "طبيعی"

 است، زن بر ... و عرفی شرعی، قانونی، خشونت و فرودستی تشديد و سرکوب آن اصلی ارکان از يکی هک ایجامعه

 ھيوالی" يک نه ھم ستايش قاتل .نيست ءاستثنا اما است، جانسوز و دردناک ًعميقا ھرچند ستايش قتل و تجاوز

 ھمين از محصولی بلکه ... و تربيت از محرومۀ بالفطر قاتل يک نه جنسی، يا روانی بيمار يک نه ،"شيطانی دخترخوار

 گذاشته نمايش به کرده درک و آموخته که طور آن را زنان عليه فرادست ۀرابط اين پليدی تمام که است تفکر طرز

  .است

 و ترينسھل بينند،می نوجوان اين اعدام و مجازات اشد اعمال در را حلراه ناآگاھانه يا آگاھانه که آنان بين اين در اما

 .کنند رھا قطعی و واقعی حلراه به کردن فکر از را خود وجدان گريبان تا دھند،می پيشنھاد را حلراه ترينارتجاعی

 به توسل با و است روابط اين نگھبان و سازنده سرمنشأ، خود که اسالمی جمھوری رژيم داشت انتظار توانمی چگونه

 داده، قرار ديگر نيم ۀسلط تحت را جامعه از نيمی سرکوب و طهسل سيستم و روابط ترين ستيززن و رينتارتجاعی

 ھمسو نوعی به و برخورد ترينافتاده عقب اين .دھد خاتمه معضل اين به اعدام ئیوسطا قرون قانون اعمال با بتواند

 دار هب مرد، يک جنسی ھایخواسته برابر در خود از دفاع "جرم" به ھم را ريحانه که است رژيمی جنايت با شدن

 .آويزدمی

 برخوردھای نه و "ايرانی زنان عليه شانجنايات" يادآوری و ستيزیافغان تنور کردن داغ نه ديگر ميانه اين در

 نژادپرستی و مردساالری اصلی قربانيان زنان که بپوشاند را حقيقت اين تواندمی فارس نيسموشو عليه ناسيوناليستی

 از که است سيستمی قربانی ستايش .شد نژادپرستی قربانی ھم و مردساالری یقربان ھم ستايش که طورھمان .ھستند

 طرف از و ھستند؛ آن حافظين گرشسرکوب نيروھای و نظام کل و است قانونی آن در زن بر مرد لوکنتر طرف يک

 فرھنگ اصلی بمسب و مبلغ .است شده بنا ھاافغان جمله از ھامليتۀ ھم بر طلبیبرتری و نژادپرستی ۀپاي بر ديگر

 آزار، درازی، دست ۀاجاز ايرانی مرد ھر به که فرھنگی .است اسالمی جمھوری رژيم سيتزیافغان و مردساالری

 با ھم دليل ھمين به .است داده را ديدگانستم ِترينديدهستم يعنی افغانستان کودک يا و زن به ... و توھين تحقير، تجاوز،

 سرکوب ھدف اما داشته ھم مخربی تأثيرات و کرده نفوذ جامعه درون در زيادی درجات به فرھنگ اين کهاين وجود

 راه به جنبشی بايد .برداشت ميان از را فرھنگی چنين اندازی راه به مسببين و عاملين بايد بلکه نيست، مردم توسط مردم

 و مليت نژاد، از فارغ ديدگانستم و باشد ايران در اسالمی جمھوری انقالبی سرنگونی آن ۀبرنام صدر در که انداخت

 مسير .بشورند دشمن صف در چه و خودشان بين در چه است، پوسيده و کھنه چه ھر عليه امروز ھمين از ... و جنسيت

 کھنه چهآن ھر عليه طوالنی و پيچيده سخت، انقالب يک از بلکه طلبانهترميم و سھل حل ھای راه از نه سختی راه چنين

 .اندايستاده استثمار ... و مليتی ستم و جنسيتی ستم رفع برای آن مقدم صف در زنان که گذردمی است، پوسيده و
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