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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 
 Vanguard Woman   پيشتاز زن

 
  صامت سحر   :صاحبه کنندهم

  ٢٠١٨ مارچ ٠۴
  

 نيست روسپی کس ھيچ
 

 برای حداقل جھان زنان که يستئھا واژه رکيک از فاحشه ھمان يا روسپی

 از چه يا و خانواده اعضای سوی از چه رو،ه روب آن با شده که ھم بار يک

 اين شنيدن با زنان اکثر .است شده داده نسبت آنھا به اجتماع در افراد سوی

 با را روانی ھای آسيب بزرگترين که کالمی خشونت مورد رھابا و بارھا کلمه

 زنان و دختران ميان ھا آسيب اين ميزان .اند شده مواجه دارد ھمراه به خود

 حرف مردساالری تاکنون که سنتی جوامع از که زنانی خصوص به و ئیآسيا

 زن ۀپديد و باشد می اجتماع آن فرھنگی افتخارات از بخشی و زده را اول

 آمار شود می تحميل خودشان جنس ھم بر زنان خود سوی از حتی که ستيزی

 . دارد چشمگيری بسيار

 يا و درک را روحی ھای آسيب و ھا پيامد که آن بی فرد يک توسط که سادگیب انزجار و تنفر ابراز برای که یا واژه

 . شکند می درون از و سرکوب خودش در بارھا زن آن که اينجاست .شود می بيان زن يک مقابل در بگيرد نظر در

 وجود تمام با بيان آزادی و تحصيالت ميزان بودن باال به توجه با مترقی و يافته توسعه کشورھای در زنان امروزه

 انواع محو برای تالش ھا تجمع و ھا کارزار اندازی راه با و ھستند خود مدنی حقوق آوردن دسته ب برای تالش

 و تصويب و امن فضای يک ايجاد برای را کشور سياستمداران و احزاب تا ھستند عیاجتما و خانگی ھای خشونت

 گسترده بازتابً اخيرا که "تو می "کارزار به توان می .کنند قانع خودشان عليه پديده اين مقابل در ئیجزا قوانين اجرای

 اين در .کرد اشاره پيوستند کمپين ناي جمع به ھشتگ اين با زيادی تعداد و داشت اجتماعی ھای شبکه و ھا رسانه در یا

 دستاورد اجتماع در زنان مدنی حقوق برای دادخواھی که طرفدار پر کارزار اين برگزاری برای جايزه دريافت اواخر

 را عمومی امکان و خانه فضای اند توانسته ميزان چه تا زنان آيا اما.ست راستا اين در زنان برای بيشتر تشويق و خوب

 اولی جھان و پيشرفته جوامع در کالمی ھای خشونت از زنان تالش ھمه اين وجود با آيا کنند؟ امن خود اجتماع در

 اند؟ محفوظ
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 از استفاده محو برای کمپين يک اندازی راه با ،افغانستاناز  زن حقوق فعاالن از تن يک ميالدی ١٩٩٢ سال اواخر در

 حرکت يک افغانستان زنان مدنی ھای فعاليت تاريخ در و کرده کیشن تابو ديگر بار يک زنان، مقابل در روسپی ۀواژ

 . رساند ثبت به را ارزشمند

 شھر در "نيست روسپی ھيچکس "عنوان تحت کارزاری ۀبرگزارکنند "جبارخيل سپوژمی" با داشتم صاحبه ایم

 کند معرفی را خود مختصر صورت به تا خواستم وی از . سويدن کشور گوتنبرگ

 ياری ذھنم که بگويم توانم می.کردم ترک رویان مقصد به را کشورم ام خانواده ھمراه به دسالیخر در من :سپوژمی

 .کرديم ترک را افغانستان که بود کم سنم خيلی زيرا بياورم ياد به را افغانستان در ام زندگی از خاطره کدام تا کند نمی

 سالگی ١۶ سن از .ام نموده اخذ مدرک فرھنگی یبازساز مديريت و پرستار دستيار ۀزمين در رویان در را تحصيالتم

 . نمودم آغاز رویان کارگری حزب با را فعاليتم اولين و کردم مدنی ھای فعاليت به شروع

 تا سازم قانع روی راان دولت که کردم می تالش تيمم با ھمراه مثال طور به بودم فعال حزب اين جوانان راستای در من

 سالگی ٢٠ تا ١٨ بين رفت باالتر سنم کمی وقتی .دھد قرار تحصيل ھنگام در وانانج اختيار در را رايگان ھای خانه

 چگونه که شد موضوع اين درگير ذھنم .کرد جلب خود به را متوجھ افغان زنان خصوص به زنان احواالت و اوضاع

 که شوند موضوع اين همتوج و کنند لمس را آزادی و مطالبه را خود انسانی حقوق تا برسانم ياری زنان به بتوانم

 .است يکسان مردان با حقوقشان

 يک آغاز برای امکانات ھم شايد کنم، آغاز کجا از و چگونه دانستم نمی اما داشتم سر به را ھا ايده :گويد می سپوژمی

 و آمدم سويدن کشور به زندگی برای من که زمانی صورت ھر به نداشت وجود داشتم توقع من که آنگونه جدی کار

 حس وجود تمام با و شد بيشتر زمينه اين در من آگاھی شد بيشتر افغانستان مردم خصوص به پناھندگان با ارتباطاتم

  .شود برداشته راستا اين در قدمی بايد که کردم

 صورت پناھجو زنان ادغام ۀزمين در ئیکارھا بايد که افتادم فکر اين به

 .شوند مطلع آبھا سوی اين رد خود اجتماعی حقوق از زنان تا بگيرد

 از يکی زنانه سازمان يک ساختن .داشتم سھم پروژه چنين در تاکنون

 زنان مسايل روی را تمرکز بيشترين که سازمانی بود من قلبی آرزوھای

 سری يک متوجه راه ۀنيم در اما کردم تالش بار چندين و باشد داشته

 سخنرانی اش مدنی حقوق و زن ۀزمين در بارھا .شدم ھا باريکی و مسايل

 غربی کشورھای ۀجامع در بايد پناھجو زنان داليل چه به که داشتم ھا

 جامعه در سويدنی زنان مانند بايد نيز پناھجو زنان که اين و شوند ادغام

 در را خود زنانگی ھای قدرت بتوانند تا باشند داشته پررنگ حضور

 به يايمؤر تالش و سعی با االخرهب .کنند تجربه اينجا در مختلف ھای زمينه

 به افغانستاناز  محصل جوان دختر چند ھمراه به من و پيوست حقيقت

 اما ديدم سويدن کشوردر را پناھجويان از زيادی ھای سازمان من گويد می وی .داديم تشکيل زنانه سازمان يک تازگی

 يا فرھنگی نام ھای عنوان خود به بيشتر ھا سازمان يا و ھا انجمن :افزايد می او .نيست افغان زن يک نام به کدام ھيچ

 روه روب آن با افغانستان از خصوص به و سومی جھان زنان که فرھنگی مشکالت اينھمه وجود با اما اند داده را قومی

 .نشد زنان برای انجمنی يا و سازمان اندازی راه فکر به کسی ھستند
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 از نياز صورت در که یمنبع باشند داشته خود مشکالت رفع و تجمع ایبر امن مکان يک بايد زنان :افزايد می سپوژمی

 . برساند ياری و کمک آنھا به تواندب لحاظ ھر

 واداشت؟ نيست روسپی کس ھيچ کارزار برگزاری به را شما تا افتاد اتفاقی چه پرسيدم جبارخيل از

 بسيار کار سر به خودم رساندن برای بود شده ناوقت سرم کمی .بود مبردس ماه ١١ دوشنبه روز صبح: گفت سپوژمی

 يکشنبه روز بنابرين بود کرده وفات ھمسرم مادر ترش قبل روز چند ھم و بود تولدم ھم قبلش روز چون داشتم عجله

 سر قصد به را خانه که زمانی فردايش صبح .کنم استراحت خوبیب بودم نتوانسته شب و نداشتم خوبی حال و حس خيلی

 چند .شدم پياده بعدی تراموای به شدن سوار برای بعد ايستگاه چند و شدم تراموای سوار خانه شپي از کردم ترک کار

 .بود زياد سرعتم و رفتم می راه بايد ايستگاه به رسيدن برای را قدمی

 ھمان در .کرد اصابت اش شانه به ام شانه و گذشت کنارم از داشت عجله من مانند نيز ھم او که ديگر مرد يک ھمزمان

 :گفت شود فاش مرد آن ھويت خواستن که سپوژمی باش، مواظب لعنتی روسپی زد فرياد عصبانيت با مرد آن اول ۀثاني

 روه روب یا جمله چنين با مجازی دنيای در ھايم فعاليت خاطر به گذشته در گرچه .شد بد حالم خيلی جمله اين شنيدن با

 ۀگون به کلمه اين شنيدن تخريب .شد داده نسبت من به یا واژه چنين قعیوا دنيای در که بود اولی بار اين اما بودم شده

 اولين برای امروز خب که واداشت کردن فکر به را من مرد آن نگاه و برخورد و گذاشت منفی اثر من بر آنقدر زنده

 که دخترانی و زنان حال به وای پس شکستم خود در چنين و کرد خطاب فاحشه ھمان يا روسپی را من نفر يک بار

 گيرند می قرار کالمی خشونت مورد الفاظی چنين با مختلف سنين در عمومی نکاام يا و خانه محيط در بارھا و بارھا

 . کنم کارزار اين ايجاد برای اقدام تا واداشت مرا فکر و حس ھمينً دقيقا

 شد؟ آغاز نفر چند وجود با و چگونه کمپين اين :سحر

 شھر در بقيه و کنند می زندگی ستکھلم در آنھا از تعدادی که افغان دختر ١۵ رحضو با کارزار اين :سپوژمی

 . شد آغاز کريسمس مراسم از تجليل قبل، گوتنبرگ

 مقابل در اند گرفته قرار خشونت مورد اشکال از یا گونه به که کسانی عنوان به افغانستان از زنان ديگر واکنش :سحر

 بود؟ چگونه مدنی حرکت اين

  فعال زنان حتی نرساندند ياری خيلی را ما زمينه اين در افغانستان از نانز :سپوژمی

 چيست؟ سکوت اين دليل شما نظر به :سحر

 .آبھاست سوی اين در زنان خود بالخصوص سويدن کشور مقيم افغانستانزنان  افکار بودن سنتی دليل به :سپوژمی

 در را نيست روسپی کس ھيچ باشد شده نوشته آن روی هک را کاغذی و خيزند پا هب خودشان زنان که موضوع اين ھضم

 کشور اھل زنان .دانند می شرم را ئیکارزارھا چنين در اشتراک ھمچنان است، سخت کنند دادخواھی و گرفته دست

 حمايت و ايستاده ما کنار در شانه به شانه کارزاراين  در آنھا از تعدادی و کرده درک را موضوع اين راحتیب  سويدن

 درمدرسه، کلمه اين شنيدن با بارھا حتی روزانه افغانستان زنان از زيادی تعداد که حاليست در اين .کردند اعالم را خود

 .شوند می مواجه امکان غيره و خانه در کار، سر

 اين در بررسی و تحقيق کدام شما آيا است رايج زن به واژه اين بيان سويدن مانند قانونمندی ۀجامع در چقدر :سحر

 داشتيد؟ زمينه

 بار يک کم دست که اند گفته من به زيادشان تعداد کردم قرار بر ارتباط مدارس در دختر شاگردان با من بله :سپوژمی

 که اند گفته شاگردان حرف دئيأت با نيز مدارس معلمان و مديران .اند شده خطاب روسپی مدرسه مانند عمومی محيط در

 نيلس "و شھر مرکز از ما حتی .است موضوع ھمين دختر شاگردان برای بزرگ مشکالت از يکی امروز تا سفانهأمت
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 نظر و جو و پرس سويدی زنان از زمينه اين در لندوتر فرودگاه تا گرفته قطار و اتوبوس مرکزی ايستگاه "اريکسون

 .دارند را یا تجربه چنين که اند گفته زنان از زيادی تعداد سفانهأمت .کرديم سنجی

 يا و سويدنی ھای رسانه توجه ميزان چه تا کمپين اين برگزاری :سحر

 کرد؟ جلب خود به را ھا رسانه ديگر

 اين برگزاری بود سويدن ملی تلويزيون سوی از واکنش اولين :سپوژمی

 صاحبه ایم من با ھمچنان گرفت قرار تلويزون اين خبری سرخط کمپين

 اين به سی بی بی خبری نبعم توجه آن از بعد گرفت صورت زمينه اين در

 اين "ايرانی و دری "فارسی پشتو، زبان به سی بی بی شد جلب کارزار

 به سی بی بی سوی از ايميل يک ھمچنان .داد خبری پوشش را کمپين

 کارزار به راجع ھا برنامه از يکی در صاحبهم ۀزمين در انگليسی زبان

 .ام کرده دريافت "نيست روسپی کس ھيچ"

 که بود جالب انگليسی زبان به سی بی بی خبری بخش نکارکنا برای

 زنان است؟ داده انجام را حرکتی چنين افغانستان اھل زن يک چطور

 . اند کرده فراموش آنھا بر حاکم جو خاطر به را خود انسانی حقوق و ماھيت سالھاست که یا منطقه

 مورد در نه ھا رسانه با ھايم صاحبهم در گاه ھيچ من :گفت و کرد اشتباه و ناموثق اخبار سری يک نشر به اشاره وی

 دست به را اشتباھی مطالب و نشده متوجه دقيق را ھايم گفته منابع از تعداد يک اما زدم حرف مشخصی دين نه و مليت

 . اند رسانده نشر

 بود؟ چی پديده اين مقابل در زنان حزب خصوص به سويدن احزاب برخورد :سحر

 کارزار ما که زمانی :است اينگونه دليلش ھم شايد ام نديده زمينه اين در احزاب از خاصی اکنشو کدام تاکنون :سپوژمی

 کارزارمان بيشتر چه ھر معرفی برای بايد من نظر به .بودند نو سال تعطيالت و مراسم درگير ًااکثر کرديم آغاز را

  .شود بيشتری ھای تالش

 و داخلی ھای رسانه و احزاب تمام از و بگيريم جلسه يک )ژانويه(جنوری ماه ٢۴ تاريخ در است قرار :افزود وی 

 تا کنيم می تالش ما چرا که اين دليل و کارزاری چنين ايجاد دليل جلسه اين در ما و کنيم می اشتراک به دعوت خارجی

 اين کردن منع برای ونیقان راه يک تا کنيم می را تالشمان تمام .کنيم می هئارا برايشان را کنند توجه پديده اين به احزاب

 کنند ھمراھی را ما زنان حزب خصوص به احزاب راستا اين در که اميدوارم خيلی من وريم،ابي دسته ب را واژه

 اين در ھا پست نشر و کارزار اين برگزاری آيا دارند مجازی دنيای با شديدی ارتباط ھا انسان اکثر امروزه :سحر

 زمينه اين در شما حاميان و است کرده جلب خود به را فيسبوک خصوص به یاجتماع ھای شبکه کاربران توجه زمينه

 ھستند؟ کسانی چه

 به مربوط ھای عکس نشر باز و "نيست روسپی کس ھيچ" ھشتگ با عکس ۀتھي طريق از حمايت بيشترين :سپوژمی

 اما .شد سويدن مردم سوی از اجتماعی ھای شبکه ديگر و ترئيتو در حتی بلکه فيسبوک، در تنھا نه مطالب و کمپين اين

 اجتناب باشد شده استفاده رکيک الفاظ از آن در که کمپينی از حمايت افغانستان مردم شدم يادآور مصاحبه اول که قسمی

 . کنند می

 کنند؟ دنبال را کارزار اين بتوانند مندانه عالق که داريد اينترنتی مشخص آدرس کدام شما آيا :سحر
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 رسانيم می نشر به افغان زنان سازمان فحۀص در را موضوع اين به مربوط ھای عکس و مطالب تمام ما بله :سپوژمی

  . دھيم می انجام اينباره در مجازی دنيای در تر راحت و بھتر ارتباط ايجاد ۀزمين در بزرگی کارھای ھم زودی به

 پيشبرد برای شما ۀبرنام :سحر

 چيست؟ کارزار اين

 که است اين پالنم :سپوژمی

 در سخنرانی برای را یطرح

 ،شاگردان و کرده تنظيم مدارس

 ھفتم ھای کالس از نوجوان دختر

 حساسی بسيار سن که ھشتم و

 تا است دختران ۀروحي برای

 ياد آنھا به تا باالتر ھای کالس

 و ناچيز را واژه اين شنيدن بدھيم

 که زمانی يا و نکنند حساب جزئی

 مقابلشان در را واژه اين شخصی

 . کنند چه کرد دهاستفا

 می چگونه شما ديدگاه از :سحر

 برگزاری مثبت ثيراتأت توان

 داد؟ انتقال افغانستان چون جوامعی در را ئیھا کمپين چنين

 افغانستان در بشر حقوق سوی از گزارش در که یا ساليانه آمار ثرأت و سفأت با کرديد مھمی الؤس ًواقعا :سپوژمی

 خشونت آمار باشد قرار اگر که بگيريد نظر در شما حاال ست زيکیف ھای خشونت الیبا ميزان بيانگر شود می منتشر

 می باال فجيحی صورت به افغانستان در زنان عليه خشونت نمودار شک بی شود هئارا ھا نھاد سوی از کالمی ھای

 يک خود سی بی بی خبری عمنب سوی از کارزار اين خبر انتشار .دارند بيشتری حمايت به نياز زنان اين نتيجه در .رود

  .است فعال زنان در ايده ايجاد برای تلنگر

 فعاليت راستای در که فعالی بانوان به و کرده شکنی تابو ئیکارزارھا چنين کردن برگزار با آبھا سوی اين از ما بايد

 اجتماعی امنيت، ھا نکمپي برگزاری با نيز آنھا تايم کرد حمايت و تشويق را آنھا و روحيه دارند می بر قدم مدنی ھای

 در زن نفعاال با آبھا سوی اين در که ئیھا خانم از زمينه اين در من .کنند مطالبه ولينؤمس و دولتمردان از را خود

 . کنم می ياری و ھمکاری به دعوت و خواھش دارند مستقيم تماس افغانستان

  

  ۶٢ شمارۀ نشريۀ رھائی زن: منبع


