
 
 

 

 2تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 
 2۸/12/2۰2۰              ینیفاطمه ام

 

 سمیرابطه زنان با جنگ و ترور
 

است. در  مردانه داً یدش یایدن کیاز  یریتصو ن،یاما ا کشم؛یم ریجنگ را به تصو دانیم خشن یایمقاله دن نیا در
جنگ بود. در  دانیبه م متیعز یسربازان برا قیمحدود به تشو کردند،یم فایکه زنان ا ییهااول، نقش یجنگ جهان

 یها یمردانه باز تی. هدف بحث من ماهگردندیزنان به خانه باز م لر،ینورمن م اثر« برهنگان و مردگان»رمان 
 .است سمیچون جنگ و ترور یکیتیوپلیمهم ژ

 طیشان مح را به عهده دارند و قلمرو ندهیآ یهانسل کردنیتوالد، تناسل و اجتماع فهیوظ اکثر جوامع کریدر پ زن
یمدافعان و حاکمان ملت در نظر گرفته م است که مردان به عنوان نیا یتینقش جنس نیا گریخانه است. چهره د

برهنگان »غالب رمان  یها تیدر روا رونیاز ا کنند،یرا اشغال م ارتش کار، دولت و یعموم یها ها فضاآن شوند،
هستند دفاع کنند؛ اما فرد و )در  شان که در خانهبجنگند و از زنان دیمردان با ،یجنگ یها رمان ریو سا« مردگان و

 نجاممرد و زن ا کیخانواده شامل  کیخود را به عنوان  فهیکه وظ شودیکامل م یملت( تنها وقت ترعیمفهوم وس
 .دیبه خاطر آن جنگ دیبا ت،یاست که بر حسب روا یزیهمان چ نیدهد. ا

 

 :یسالح جنگ کیبه عنوان  یجنس تجاوز
به  یعمل به طور عاد نی. اردیگیمورد استفاده قرار م یافزون به عنوان سالح جنگ به طور روز یجنس تجاوز

رو به رشد در رواندا، سودان،  و ریشده است. منازعات اخدر جنگ به کار گرفته  یکیعنوان کارکرد استراتژ
 یگذارریبه زنان سالح تأث یشده بود. تجاوز جنس یزیربرنامه یجنس در محور تجاوز یگهمه ریجامو و کشم انمار،یم

ییایبوسن نیکه ب یمثال، جنگ ی. براکندیم شیملت را تخر کیزن، خانواده و باالخره  کیو روان  است که روح
ها درک کردند که از تجاوز و کروات هاییایبوسن که یادامه داشت، زمان 1۹۹۶ها در سال ها و صربکروات ها،

 اشغال یاز سکنه را برا یخود را ترک کردند و شهر خال یمسکون یهاخانه ستند،ین ها در امانصرب طتوس یجنس
و  کندیم لیجامعه به صحنه وحشت تبد یسنت گاهیجا کیفضا و مکان را از  ،یگذاشتند. تجاوز جنس یها باقصرب

 .سازدیم ریپذرا امکان یتیجنس یایجغراف انهیدوباره وحش میترس ب،یترت نیبه ا
 پدر ستمیس کیرحم دشمن است. زن در  یسازو مسموم یاجبار یگحامله یبرا یالهیدر جنگ وس یجنس تجاوز

به  لیتبد کند،یم فیتعر ییدارا نیترباارزش مرد و دختر باکره را به عنوان ملکیساالرانه که او را به عنوان ما
 شود،یمرده متحرک مبدل م کیاز جنگ به  یناش یتجاوز جنس کیجنگ و در  . زن درشودیم دهیدخسارت یکاال

. گرددیاش طرد معهو جام از طرف خانواده رونیو از ا ستین گریشوهر و آوردن فرزندان د افتنیقادر به  یقربان
از خون خود و  گرید کیچر ایاست تا سرباز و  یجامعه قوم کینسل در  دیتول زیدر جنگ ن یهدف متجاوز جنس

 .اوردیب وجود هاز زن دشمن ب
 ینقربا دختر کیمهم است.  اریجامعه بس کریآن زن در پ رشیشده و پذ یزیربرنامه یحادثه تجاوز کیزن در  درک

هند در  یتیامن یها روین یتجاوز جنس . بعد ازشودیو کمک جامعه خود محروم م یدردتجاوز گروه دشمن، از هم
انداخته شد  رونیتوسط پسرش از خانه ب ساله ادزن هفت کیشدند،  شان رانده ، زنان از طرف شوهران1۹۹1سال 

 شدنیخود باعث متالش ،یزنان قربان گرفتن دهیناد مورد آزار مردان دهکده قرار گرفتند. به هر حال، و دختران حتا
 .شودیدر نظر گرفته م یجنگ رگذاریتأث سالح کیبه عنوان  نیبنابرا گردد، یها مجوامع و فرهنگ

 که امروز یو قوم یداخل یها از جنگ در نبرد یاوهیش شیبه سبب نما یسالح جنگ کیبه عنوان  یجنس تجاوز
باعث  ف،یافراد نسبتاً ضع یریگ با هدف تواندیارتش م کیبحث است.  یبرا یاست، موضوع مهم جیرا اریبس

آن به واسطه نوع افکار  تیو شانس موفق یستراتژدر  یباور نیحال، چن نیها شود. با اجوامع و فرهنگ یفروپاش
 .بردیجامعه را باال م یگختهیفرور ،یزنان قربان در جامعه نسبت به
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 :سمیترور هیو جنگ عل زنان
که بعد  کنمیم اشاره یسنت یگریمدرن و د یکیبه عنوان دو جامعه از دو بُعد،  کایمتحده امر االتیافغانستان و ا در

شجاعت  گرفتن دهیبود. بدون ناد ختهیدرهم آم و ریفراگ« قهرمان»و « ملت» یها کلمه 2۰۰1سپتامبر  11از حمالت 
 یستیترور جامانده از حمالت به یها یرا در خراب شان یها که جان یافراد ریو سا سیپول افسران ،یهئاطفامأموران 

به خود گرفتند  یتیرنگ جنس ،یجنگ یها تیروا نیکه ا یادو کشور به خطر انداختند و کشته شدند، نحوه نیدر ا
ر مکر طور هب «یبرادر». اصطالح نینشخانه چارهیب انیقهرمان بودند و زنان، قربان قابل توجه است. مردان، زین

که به ندرت از  ی. اما کسانگرفتیقرار م صلح مورد استفاده یها کننده وگو و گفت یاسیس یها در ارتباط با اداره
خود  کاران مردزنان کارگر، مادران فداکار و خادمان دولت بودند که دوشادوش هم د،یآی/مآمدیم انیبه م یها نامآن

 .هستند مشغول خدمت
ً یزنان حق البته هر دو کشور  شد، در تیروا یستیکه به دنبال حمالت ترور انهیگرا یداستان مل نیدر ا یمهم نقش قتا

در  یکیتیوپلیاست که عمل ژ نیا جا نیدر ا دیاست. نکته مورد تأک هیفرض نیثبوت ا یگوهیب بتیکردند. مص فایا
ابسته و کشورها یکیتیوپلیاست. اقدامات ژ یکیتیوپلیژ تیعامل ازمندیعالوه خانه ن مختلف به یها طیاز مح یاریبس

 هیتوج جنگد،یکشور م یرا که برا یفرد نبود هر ایفقدان همسر  توانیمردم است. چطور م یبه اقدامات و فداکار
 کرد؟

 :یکیتیوپلیو مردان ژ شدهیتیجنس ییگرایمل
 فیهنوز در تعر ییگرا یفرد است، مل به آن کشور منحصر ژهیو خیدر مفهوم تار یهر کشور ییگرایمل اگرچه

وجود دارد. زنان  شود،یم فیتوص «یانقالب» یها تیچه به عنوان وضع خاص، حتا در خالل آن یتیجنس یها نقش
ً یدا مفهوم،  نیود است. در امحد یعموم یها تیها به موقع آن یرسو دست شوند یشناخته م ینقش فرع کیبا  ما
مردان و زنان  یمناسب برا یها از نقش یامیپ یدر نظر گرفته شود که حاو یعنوان ساختار به تواندیم ییگرایمل

کند، همان طور که جنگ،  تیرا تقو یتیجنس یها نقش نیکشور ممکن است ا کیتیوپلیاست. در زمان جنگ، ژ
 . منظور از انتظارات، عبارت ازدهدیم شیو مردان مورد توقع است را افزا که از زنان یانتظارات متفاوت فداکار

 .مانندیها در پشت جبهه ماز آن است که بعد یزنان« سردانهخون» یجو و فداکار مردان جنگ« قهرمانانه»اقدامات 
 یها باور ها است،آن یو محتوا یکیتیوپلیاوضاع ژ جادیدر ارتباط با نحوه ا یسازینظام و یگر ینظام میمفاه
 :باشدیم ریشامل موارد ز یگرینظام یاصل

 

 .ها استتنش ییحل نهامسلح راه یروین
 .به منازعه دارد شیگرا یانسان عتیطب

 .است یعیدشمنان، امر طب داشتن
 .باشد تواندیتر مدرن و به زحمت مشروع مکم ،ییبدون ارتش، ابتدا کشور

 .حفاظت مسلحانه هستند ازمندیمواقع بحران، زنان ن در
 

 کیخودش را به عنوان  تیمسلحانه امتناع ورزد، موقع دیاقدام شد در رشدنیکه از درگ یمواقع بحران، هر مرد در
 .اندازدیمرد به خطر مجوان انسان
ترجمان  نبرد به عنوان حرفه مردانه، ن،ی. عالوه بر اکندیم یاعتبارسنج زیارتش را ن و خود فیرا تعر« مرد» نبرد،

نبرد به  یریگ. شکلکندیم فایا زین یکیتیوپلیژ یسازیدر نظام یارتش به عنوان نهاد مردانه است که نقش تیاهم
خدمت  مستثناکردن زنان از یعنی یاز جنبه عمل ی. اولگرددیبر م اناز دو منظر به زن عنوان حرفه ضرورتاً مردانه،

 ر،گیمبارزان محفوظ است. از طرف د بانیها در پشت جبهه به عنوان پشتآن ینقش ضرور کهنیا نیدر ع یسرباز
و  یگدانهاز مر یفیبا قراردادن جنگ به عنوان تعر گری. به عبارت دکندیم فینبرد، مرد را و مرد، نبرد را تعر

 یجامعه پدر ساالرانه و اعضا کیدر  کنندهنییرخداد تع کیبه  یرا در حوزه مردانه قراردادن، جنگ نظام جنگ
 داده نخواهد شد. بودنیها هرگز اجازه نظامکنند، اما به آن . زنان ممکن است در ارتش خدمتشودیم لیآن تبد
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