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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  )افغانستان-ايران( مارچ ٨سازمان زنان 

  ٢٠١۶ می ١۴
  

   انقالبیۀئی که ما را به يک مبارز  »ندا«
  !خواند  عليه خشونت بر زنان فرا می

  

 

  

ھای   ساله از کالس٩ی »ندا«بار فريادھای   شش ساله نگذشته که اين١»ِستايش«تجاوز و قتل ھنوز کمتر از يک ماه از 

 فقير و ۀ محلی به اصرار خانوادۀبار سردبير يک روزنام اين. دھد  شوم ديگری میۀمحمد، خبر از حادث درس  قره

در حالی که ترس از . نمايد  میءاروستا را افش» معلم«ماجرای تجاوز و آزار جنسی » ندا«ِدرمانده اما با شھامت 

نما شدن در يک روستای کوچک، نداشتن تمکن مالی و عدم حمايت قانونی، اجتماعی و حقوقی و  آبروباختگی و انگشت

ای  ھا بی لحظه  ندا ايجاد کرده بود اما زمانی که او لب به سخن گشود، آنۀشرايط به غايت سختی را برای خانواد... 

کسی که از موقعيت خود به عنوان يک .  ساله و متأھل روستا برداشتند٣۶» معلم«ِرده از جنايات گيرانه پ درنگ، پی

دفاعش حداکثر   يک روستای محروم و از شرايط سخت شاگردان محروم و بیۀِمرد بزرگسال، معلم و مدير مدرس

ھای پورنوگرافيک  لمبا نمايش فھا را   آنء پسر ديگر ابتدا١١آموز دختر از  او با جدا کردن دو دانش. استفاده را برد

ِدرازی  عاقبت اما ندای کوچک در مقابل اين دست. شکنجه نموده و سپس مورد آزار و تجاوز جنسی قرار داده است
اش و ديگرانی که  ھرچند که شھامت ندا، خانواده. اش شورش کرد و لب به سخن گشود وقيحانه و تخريب دنيای کودکانه

ی رساندند، ستودنی و اولين گام اضطراری در اين موقعيت بوده و ھست، اما برخورد مراجع در شکستن سکوت يار

 شکستن ھمين ساختارھای قانونی و حقوقی و در نھايت ً اتفاقائیحل نھا  و قانونی يک بار ديگر ثابت کرد که راهئیقضا
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ن خبر نگذشته که مرد متجاوز بعد از چون ھنوز چند روزی از انتشار اي. مردساالر مبتنی بر شرع است/حاکميت پدر

برايش قرار منع تعقيب صادر شده؛ چون حتی با » تجاوز عنف«دو بار بازداشت، با قرار وثيقه آزاد و در خصوص 

صورت نگرفته است، تجاوزی در » دخول«مردگی بر بدن ندا، از نظر قاضی چون  وجود آثار آشکار جراحت و خون

ی نه ساله خود موجبات تحريک معلم را ايجاد کرده و  »ندا«مال وقاحت مدعی شده که ِقاضی پرونده در ک. کار نيست

به عبارتی به ادعای او يک دختر . گردد تلقی می»  نامشروعۀرابط«بلکه » تجاوز به عنف«به ھمين دليل جرم متھم نه 

! تر از اوست شده است؟ زرگ سال ب٢٧ جنسی با معلمی که ۀخواھان رابط» داوطلبانه«و » رضايت« نه ساله با ۀبچ

قدم شده و يا به عبارتی خودش به  ای در اين خواسته پيش  يک شاگرد مدرسهًمعنای تحريک کردن ھم اين است که اتفاقا

  ! و آن ھم سر کالس درس نخ داده است؟» ِمعلم از ھمه جا بی خبر«اين 

ل بر بدن زن قانونی، شرعی و عرفی است ونترمردساالر که در آن ک/ دھد که اين ساختار پدر تا ھمين جا نشان می

در شرايطی . کند  دفاع میئیچگونه با تمام توان از مردساالری، کودک آزاری آشکار و سرکوب اقشار تحتانی و روستا

 رژيم جمھوری اسالمی بی ھيچ ترديدی ئیرا بر بدن ندا يافت دستگاه قضا» زن شدن«توان آثار  که حتی به سختی می

عدالتی و ستم در حق زنان محکوم  ترين و شديدترين بی بر بدن دارد، به سخت» زن شدن«ُا که مھر اين کودک ر

ِواھی » جرم«را به خاطر جسارت و شجاعتش در دفاع از خود در برابر متجاوز به  ٢»ريحانه«طور که  نمايد؛ ھمان می
را ) اش و خانواده(خواھد ندا  تنبيه کرد؛ اين بار میِقتل عمد مردی که آشکارا اقدام به تجاوز کرده بود، با ستاندن جانش 

ِدر شرايطی که آن مرد متجاوز برای دقايقی . ِبه خاطر شھامت و جسارتش در افشای اين جنايت آشکار تنبيه نمايد
 و ِناميدن ندا» زن«ِارضای جنسی يک بار برای ھميشه کودکی ندا را تباه کرده است، اين بار قانون بر اين تباھی با 

کند که گويا شکی وجود دارد که يک  شرمانه حقيقت را انکار می گذارد؛ قانون چنان بی صحه می» کمال عقل«داشتن 

 نيست و بايد دليلی محکمه پسند برای   جسمی و روانی، تجاوز و آزار جنسیۀِکودک نه ساله خواستار خشونت و شکنج

دانستن ندا، در » مجرم«و » ّمحرک«، »مغرض« با ئیتگاه قضاِفرض مردساالرانه يافت، يک بار ديگر دس رد اين پيش

 حساب شده و ًو مردی بالغ که کامال» مجرم«کمال وقاحت کودکی شکنجه شده، آسيب ديده و درھم شکسته را در جايگاه 

عدالت «تا باز ھم ثابت کند در نظر دستگاه کند،  تصوير می» قربانی«مند به اھدافش دست يافته را در جايگاه  نقشه

  . زن يعنی مقصر و گناھکار ذاتی» اسالمی

 با ھمين پيش فرض يک بار ديگر اراده، اعتماد به نفس و شعور اين دختر را طوری تخريب و تحقير ئیدستگاه قضا

 ئیدستگاه قضا.  داردخود نيز شک» گناھی بی«بپندارد که مثل اکثر زنان حتی به » زنی«نمايد تا خود را  می

 که ئیکند، تا جا  قدرت دريغ نکرده و نمیۀمردساالر از دادن ھيچ امتيازی به اين مرد و به نفع حفظ اين رابط/پدر

شود، اين ندا و خواھرانش و بقيه دختران روستا ھستند که ديگر تمايل يا امکان رفتن به  قربانی به جای مجرم تنبيه می

، انزوا، »شرم«و » ئیآبرو بی« ندا ھستند که در ازای افشای اين جنايت بايد ۀعضای خانوادمدرسه را ندارند، اين ا

 محلی است ۀول آن روزنامؤرا تحمل نمايند و حتی اين مدير مس... کاری بيشتر و فقر و  تھديد و تحقير، مھاجرت و بی

  . ماند نصيب نمی که در اين ميان از شکايت مرد متجاوز عليه روزنامه بی

ِمردساالر حاکم، بدن زن را ـ حتی اگر بدن کودکی /دھد که چگونه سيستم پدر  تلخ نشان میۀمرور جای جای اين حادث
 و ئیل آن به مردان واگذار شده است؛ و چطور دستگاه قضاوداند که حق مالکيت و کنتر  جنسی میئینابالغ باشد ـ کاال

نمايد،  وليد اين نابرابری است با تمام توان از اين نابرابری دفاع می توليد و بازتایِحقوقی جمھوری اسالمی که خود منش

گرای  کنند و اين ساختار واپس  با سرکوب زنان و دخترانی که جسارت میًو خصوصا» قربانی«حتی با سرکوب و تنبيه 

رسد اما به  می» عیطبي«و » عادی«تکرار دايمی حوادثی از اين دست ھرچند به نظر . نبرد فرا می خوانندحاکم را به 
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که مورد آزار جنسی  ای زندگی کنيم که کودکان به خاطر اين که ما در جامعه ِمعنای واقعی کلمه غيرطبيعی ھستند؛ اين

که عکس آن ثابت   که زنان پيشاپيش مجرم تلقی شوند مگر اين کنند، تنبيه شوند، اين  میءاند و آزارگر را افشا قرار گرفته

که بدن و  مايملک مرد محسوب گردند، اين... ز ھر سن، نژاد، زبان، مذھب، طبقه و گرايش جنسی و که زنان ا شود، اين

 مستوجب انواع و اقسام ،اراده و  تمايل زن تابع اراده و تمايل مرد قلمداد شود و در صورت ھر نوع تخطی از آن

طبيعی .  بلکه به غايت غيرطبيعی استنيست» عادی«و » طبيعی«نه تنھا ... خشونت و تنبيه تا سرحد مرگ باشد و 

به بھای ترک ديار شود، سکوت نکنيم حتی اگر  که ھر جا ستمی واقع می اين. اش آغاز کردند کاری است که ندا و خانواده

ھای  فرض ھا و پيش ای از فرض مان بدون ھيچ ترس و واھمه که از تمام امکانات و توان مان تمام شود، اين ھای و داشته

مان پافشاری کنيم که احقاق  ھای  که تا حدی بر حقانيت خواسته  و محکوم کنيم، اينءگر را افشا  استفاده کنيم تا ستمجامعه،

 زنان بلکه ۀسيستمی که نه تنھا کلي. ِتر اين سيستم ضدزن سلطه و سرکوب باشد ای برای افشای عميق مان وسيله حق

ای  شوند و حتی شانس و امکانی ھم برای رسانه و غيرمستقيم آن میروزانه ھزارن ھزار ستايش و ندا قربانی مستقيم 

 ابزاری برای بقای رژيم ً نظام جمھوری اسالمی صرفائیابند تا بيش از پيش روشن شود که دستگاه قضايی شدن نم

ی  ا ِھرچند اين مقاومت سخت فقط مقدمه. جمھوری اسالمی است که مالکيت مرد بر زن يکی از ارکان اصلی آن است

تواند کليت يک سيستم   متحد، آگاھانه و قدرتمند و انقالبی در جنبش زنان که میۀاست برای ايجاد و پيشروی يک مبارز

 و سرنگون نمايد تا ديگر بدن ھيچ زن و ھيچ کودکی جوالنگاه اراده و غرايز مردان زير سؤال بردهمردساالر را /پدر

  .نباشد

***********  

ِ خيرآباد ورامين ۀ در محل١٣٩۵ ]حمل[ فروردين٢٢ افغان روز يکشنبه ۀشش سالدختر :  ستايش قريشی-١
 ايرانی ربوده شد، مورد تجاوز قرار گرفت، با ضربات چاقو به قتل رسيد و جسدش با اسيد ۀ سال١٧جوان   توسط

  .سوزانده شد

 ساله، ۴٧ی سربندی  سالگی به جرم قتل مرتض١٩ و در سن ١٣٨۶دختر جوانی که در سال :  ريحانه جباری-٢

اعدام شد، در حالی که او اتھام قتل غيرعمد » قتل عمد« به جرم ١٣٩٣ ]عقرب[ آبان٣بازداشت و محاکمه و در تاريخ 

  .اعالم کرده بود تجاوز جنسی  دفاع از خود در برابرًرا پذيرفته و دليل آن را موکدا

 )افغانستان – ايران (مارچ ٨سازمان زنان 

 ٢٠١۶ ی م١٢

www.8mars.com  

zan_dem_iran@hotmail.com  

https://facebook.com/8Mars.org  

 

 

 
 


