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 روز دختر
 
 

سی را ک ندارد که آیا آن قطعنامه ها حتی کاری به این موضوع نیز قطعنامه ها شده است و دنیای ما دنیای تشریفات و

بارهٔ قضایای گوناگون جهان  ها قطعنامهٔ ویتو شدهٔ خود در صد دهد. ملل متحد از بدان اهمیت هم می خواند و می

آن روز گروهی  در و را به نام گروهی یاد کردندهم می پندارد که وقتی روزی  هنوز خجالت نشد و شرمندگی و دچار

بارک م به همین سلسله روز دختر مبارک و پدر روز مادر مبارک؛ روز آن گفتند:  انگیزهٔ تقلید به این و با پیروی از

بر ضد قاچاقبران سکس این معنی است که جامعهٔ جهانی من به  روز دختر از دید میان رفته است. مشکالت جهان از

 نیا ییقربان توانند یم دارند و خطر قرار نیا معرض همه دختران در .ردیفاجعه را بگ نیجلو ا و ستدیقاطعانه با

ا به ر یاجتماع یها ریبار تحق چارهیب معلم یول معلم را جشن گرفتند صورت چنانکه سالها روز فاجعه شوند. به هر

 یبرا یتحفه ده بازار و خورد یتجارت م کم به درد نخورد کم از گرید درد چیهم اگر به ه دوش داشت روز دختر

  ت:گف یموالنا حق داشت که م .سازد یرا پُر مشغله م ها دختر
 

 اد دادـشان بربد ـیـلـقـرا ت قــخل

 باد! دیتقل نیصد لعنت بر دو یا
 

 پردازد. یدختران م هٔ یترب و میبه موضوع تعل نوشته شده و شیمن سه سال پ لهٔ یبه وس دیخوان یم انیپا که در ینوشته ا

 .فیمزارشر 2017اکتوبر12 دارند. ازیتحفه ن نیکه به هم دیانتخاب بده یآزاد و تیترب و میخود تحفهٔ تعل دختران یبرا

 

 دانا توانا پَرَوَرد فرزند را یمادر

 نیزن بوده است. نخست نیتوه و ریتحق یۀما و یناقص، سطح یبرخورد شهیزن هم ییآزاد ۀمسأل ما با زن و برخورد 

ما  یوجود زن برا و میمرد پنداشته ا یجنس یها ازین نیتسک ۀلیوس است که ما زن را لعبتک مرد و نیما ا اشتباه

نان غالباً دِل ز و دیبنما یستگیشا و اقتیل ابراز ندتوا یمرد م یۀبوده است که تنها در سا یوجوذ دوم و دست ،یفرع
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زن در  نقش مثبت نیحاال چند مرد بد .شود یم دهیزن د کی یۀموفق سا مرد که پُشت هر میخوش کرده ا نیا را با

 .خود بماند یخود اعتراف کرده اند به جا ییزندگ

 ررفتاباشند گ ختهیسرد بر سِر ما ر آب یتان سطلزمس یدر سرما نکهیمانند ا دیآ یم ایما به دن یدختر درخانه ها یوقت

( یب ی)بس ب را یکی نیچه بسا که ناِم ا میداشته باش گریدو دختِر د یکیدختر  نیا از شیاگر پ و میشو یلرزش م

 یباشد بهتر است دختران را برا یپسران نر کلنگ یدهیمن م یکه هرچه برا میاز خدا بخواه میمستق ریغ و میبگذار

رسد  یه مپانزد ایچهارده  یعنی یتازه جوان یدختر به سال ها یوقت . نندیبب هیپسران من همسر ته یبده که برا یکسان

با  را او وکنند  دایجوان پ ای ریپ یجفت شیخود برا صیشود که به تشخ ینکته متمرکز م نیمادر به دور ا پدر و هدف

سواد بدان سن  یب مادر کی ر نظریپانزده ساله که ز ایدخترک چهارده  نیا شوهر بفرستند و ۀپرده به خان آب و

ُمهر  ۀنگفته اند که وجودش خزان شینگشوده است، برا یاست که هرگز کس یمعما شیبلوغ برا راتییاست تغ دهیرس

از دستبرد هوسبازان نگاه دارد.  دیرا با خود ۀاو خزان اند و دهیمادر شدن برگز نیسنگ ۀفیوظ یرا برا شده است که او

 دریراه خود بگ افتهیرا در وجودش بمالد و همانند دزد کام  دستان خود یکه هر مشتر ستیاو دستماِل چرک هوتل ن

ه ک ستا نیاو از سواد هم ۀاستفاد گانهیکنند که  یفکر م شمارند و یرا ننگ م ما درس خواندن او ۀبرود. در جامع و

درس خواندن زنان بوده اند مطرح کرده  که مخالف یا آنانرسش را بپ نی. من اسدیعاشقانه بنو یمعشوق نامه ها یبرا

ن افغا از دختر (ی)به کدام گناه ُکشته شد رسدپ یعرب م ۀشد ختر زنده به گور)ج( همان طور که از د ام که اگر خدا

 تند جوابنگاه داش سوادیبپرس که مرا ب یاز مردان دیاو بگو ( ویسواد نگاه داشته شد یب بپرسد که )به چه گناه کور و

 .قانع کننده نداده است ببه من جوا یمردان چه خواهد بود تاهنوز کس نیا

چون  شوهر برود و ۀوافر داشته باشد که به خان ۀجهیزی دیاز مردان است دختر با شتریب ارینفوس زنان بس که هند در

 یماست ول اریران متبارز تر از ددخت ۀدار شد حهیجر رغرو کنند یاز دختران پنهان نم را خود شیمادر تشو پدر و

پوست دختر  و گوشت ریرنگ بلوغ در ز آب و که نیهم اما میشو یدختران شادمان نم تولد ما هرچند از ارید در

 پانزده لک ده لک و یربهایش و انهیگزاف طو یرا به بها او شود و یمادر بدل م و پدر ۀنقد یۀگرفت به سرما دنیدو

تر دخ یکمال خوشبخت و شوند یبازار م نیوارد ا لخرپو رمردانیکه تنها پ میکن یعرضه م دارانیخر یبرا یافغان

 !جوان خود بخرند رپس یاول برا همسر عنوانرا به  خواهد بود اگر او

 یم قرار شیخو ییرا هدف آزاد یغرب زمینیاندک که دارند فم شدان نیبا هم یشرق است که دختران نیا گرید مشکل

 رفحشا د فساد و یخانه ها یشکار دختران برا گرگان زیدر آنجا ن افتند و یِن افراط مبه دام طیاز دامن تفر و دهند

 دهندیر مشعا یجنس یاستفاده ها یشکار دختران برا ضد رخود ب غاتیدر تبل یغرب یدولت ها شان نشسته اند و نیکم

 یم سهیپول به ک یقانون ریغ تجارت نیا از کنند و یصنعت مطرح م کیبه عنوان  را (sexe) که یتا وقت یول

 .زندیر

 از حصار عنعنه رونیزن ب ییواقع گاهیبه جا دیجهان سوم با یُجست. دولت ها شانیمشکل را از ا نیا ۀتوان چار ینم

توانند  یاگر نم و رندیبگ یدختران را جد یۀترب و مینخست تعل توجه کنند و یغرب یها ییافراط گرا و انباریز یها

 خاص و یکورس ها نگاه دارند و یدر سن شانزده سالگ کم باال ببرند کم از یسالگ دهژسن ازدواج دختران را تا ه

 یعلم و قیشان معلومات دق یدو برا هر یساختمان جنس مورد تا در ندینما جادیپسران ا دختران و یجدا از هم برا

که زن  میربب ادیاز  دیما نبا ندینما یریجوانان جلو گ انیم در یدیوالق یتجربگ یب از مشکالت بحران بلوغ و بدهند و
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خدمت کند. جامعه  خود مردم کشور و یتواند بهتر از مرد برا یحاالت م یاریدر بس مستقل از مرد است و یتیشخص

دخترانش بدون  و دیجا نخواهد رس چیعاطل بگذارد هرگز به ه را بال استفاده و خود از مردم یمین یکه استعدادها یا

. خواهند ماند یهوسباز باق رانیپ زودرس و یهاشکار ازدواج  ستندیخود باکمال  یبر پا و ندوزندیب یکه کمال نیا

ً یتوانند وس یم زیفهم ن زیچ زنان روشنفکر و ه چهارم مردان نشوند ک کنند تا زن دوم، سوم و غیزنان تبل انیم در عا

دت سعا یپروا زین گرانیکنند د رانیزنان را و ییسعادت خانوادگ یگونه ازدواج ها بنا نیآنان با تن دادن به ا اگر

 .را نخواهند کرد شانیا ییخانوادگ

 رهش نگارگ1393 زانیم22مطابق  2014اکتوبر  12اعلم بالصواب  وهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


