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 به مناسبت روز حذف خشونت علیه زنان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ارسال گردد اما قبل از  شغنان یمایسنوامبر سال جاری جهت نشر به   ۲۵در نظر بود تا این نوشته به تاریخ 

 سید احمد علی به آدرس متذکره به تعویق افتاد .آن مشکلی برای نویسنده ایجاد شد و ارسال  آن آماده شدن

  

 

 سید احمد علی انجنیرنوشته :

 

 

 

 شهر هامبورگ جرمنی
 

 ۱۳۹۱جدی  ۷

 

 

به اینن مناسنبت نوشنته  حذف خشونت علیه زنان اعالن شده، جهانی، روزنوامبر ۲۵  

 بحنن  م ننر   شننما خوانننندی عپیننپ میشننکک میکنننب کننه  م ا نن  ای مختصننری را بننه 

 براین باید خاطر نشان ساخت که کا بد شنکافیواما قبل  زیرین را به ارزیابی  میگیرد

دقیق و متوازن مسایل م روحه ایجاب م ا عات و تحقیقات کنار شناسنانه  همه جانبه ،

 ه از حوصلۀ  این نوشته بیرون است .ای را میکند ک

 

    ؟ خشونت چیست

 شونت علیه زنان در جهان وکشورما.تاریخ خ مرور کوتاهی بر 

 خشونت علیه زنان از کجا نشئت میکند ؟ 

 م اند ؟علیه زنان کداانواع خشونت  

ات زنننان و موقعیننت آنننان در جامعننه نقننک سنناختار اجتمنناعی و قننوانین درمناسننب 

 چگونه است؟
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 خشونت علیه زنان برای جامعه چیست؟ اعمال میامد 

 

کرامنت و شخصنیت  کنه آزادی، ت از توسل به زور فپیکی  وینا رواننیخشونت عبار

 هنا انسنان زنندگیاخنتالف در طرز بندو میندایک خشونت از هدف قرار دهد.انسانی را 

زنندگی  برایاشنیا  منورد نینازبوجود آمد کنه انگینپه ای اصنلی و اساسنی آن تصناح  

انگینپه بعندا    .برای رفن  رنرورت خنویکاین اشیا   خود از دیگران ودراختیارگرفتن

انسنان  های متعدد دیگری برای میندایک خشنونت ایجناد گردیند کنه منجنر بنه بنرده شندن

 عه ابتدائی بشری شد.موازنه جام نتوسط انسان  و سب  برهب زد

 

ادننند بننه دام خشننونت زنننان از زمانیکننه جایگنناه مسننلط خننود را در تو ینند از دسننت د   

 کشانیده شدند که این خشونت تمام زمینه های منرد سنایری را فنراهب ومحقنق سناخت.

مننناطق مختلننا جهننان بننا اشننکال و شننیوه هننای  در درجننات و خشننونت علیننه زنننان در 

وت ازهب اعمال میشد که در کشور های شرقی عمدتا   به صورت خدمنه و س و  متفا

 کنیپ به خدمت گمارده میشدند .

 

در ایننن روز رافائننل تروخیننو  میرابننل توسننط دیکتنناتور دومینننیکن، خننواهران تننرور   

خشننونت علیننه زنننان گردینند. ایننن گننذاری ایننن روز جهننت حننذف ونننابودی  سننب  نننام

د تا دیکتاتور دومیننیکن را سنرنگون سنازند امنا تنرور خواهران جنبشی را تشکیل دادن

ین منردم بیشترسناخت بنه حندی کنه شان توسط ما مورین دو تی محبوبینت آنهنا را در بن

شند  ی فرامنو  ننا شندنی دادنند واینن سنو ه ایمردم به این سه خواهر ق   مرواننه هنا

 د. برای برخی از نویسندگان وشعرا که آثار ادبی بنویسند واشعار بسراین

     

از  رقننت بننار زنننان و اعمننال خشننونت علیننه آنننان در کشننورعپیپما افغانسننتان ورنن   

اگربه صنورت اجمنا ی بنه تناریخ  تکان دهنده و شرم آور است. سوقرون متمادی بدین 

سده اخیر نظر افگنیب به وراحت می یابیب مر فراز و نشی  زندگی زنان کشوردریک 

سننت نهادینننه و امنا در مننواردی معنندود ومق عننی کنه خشننونت علیننه زنننان تنا کنننون امری

 دوران نهضنت امنانی  میتنوان از صدای زنان علیه خشونت بلند شده است که از جمله

برخی از مقامات بلند رتبه ای دو تی از نهضت نسوان در دوره های بعدی و مشتیبانی 

 اجننرا تنندابیری را بننه زنننان خشننونت علیننه بننرای رفنن  کننهدوران حکومننت چ ننی هننا و 

 یاد آوری کرد. ،نددرآورد

 

زن سنتیپ قبنل از جننر در مقابنل نهضنت تاریخ شاهد حمالت مکرر خشنونت گراینان 

نسوان است که مثال زنندی آن تینپاب ماشنی اینن عناصنر متعصن  وفاقند فرهننر اسنت 

باز هنب صندمه ای جندی  فضای جنگی ورع  در کشور به نهضت نسوانایجاد واما با
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هنننر قشنننر وگنننروه هنننای بنننیک از  ان مصنننیبت  جننننر رازنننن وبیشنننتر وارد گردیننند.تنننر 

 متحمل شده وتا کنون میشوند . اجتماعی دیگر در کشور

 

 هجننری شمسننی ۱۳۹۱آمننار وارقننام رسننمی و میننر رسننمی در نیمننه دوم سننال جنناری   

قنوس صنعودی خنود را  میرسند و صندها منوردبنه نشان میدهد که خشونت علینه زننان 

.  ریشه یابی در کشور است  اجتماعی وسیاسی ی،لول عوامل اقتصادمی میماید که مع

گنر آنکنه منا سنادگی میسنر نیسنت م بنه خشونت علیه زنان از گذشته های دور تا کننون

ورو میوند متقابل شان درحد اقتصادی وسایر ساختارهای کش ،ازساختار های اجتماعی

 آگاهی داشته باشیب . ررورت

 

میشود واما اینکه این خشنونت از  اعمال خانواده هب خشونت علیه زنان در جامعه و   

ماسخ هنای متفناوت  سئوا ی است که میتواند از دید گاه های مختلا، کجا نشئت میکند،

 : داشته باشد وماسخ من به این سئوال چنین است

 

اجتماعی دارد ، این سنت ها  ریشه اصلی در سنت های نا مسند یدیخشونت علیه زنان 

ود را حفظ کرده اند که این جان سختی سننت هنا بنه نوبنۀ در طول تاریخ جان سختی خ

. اکثرینت م لنق منردم کنه از فقر فرهنگی و عدم آگاهی اجتماعی مایه میگیردخود از 

 وسننیله ای مننرز احساسننات بننه سننوی تعقننل گننامی برداشننته نمیتوانننند خشننونت را یگانننه

 ی نامسنند راموس داری می مندارنند و در رنمن اینن چننین افنراد اینن سننت هناناحافظ 

و بننه محنندودیت هننای سیاسننی کننه از وشننرعی جلننوه میدهننند  رنننر و بننوی عقینندتی داده

واز آن  اسنتناد زنان ایجناد شنده، ا در اکثر کشور های اسالمی در مقابلطرف دو ت ه

در برابر زنان  طی قرون نمونه برداری میکنند واما این ذهنیت مسلط خشونت گرائی 

عصبین مذهبی بر خرد گرایان اسنالمی  چینره شندند وحنق به دورانی بر میگردد که مت

هرچنند حقنوز زن در دینن اسنالم مشنخش وروشنن  زنان نیپ در این میان قربنانی شند.

است و علمای دینی نیپ  به صراحت از این حقوز حرف میپنند و اما سخن اصلی بر 

ی فنا صننله بنین حنرف و عمننل اسنت کنه تننا زمنانی اینن فاصننله بنپرگ اسنت  مایننه اسنر 

وقتیکه فاصله بین حرف وعمل خورد تر گنردد  مشتیبانی معنوی از زنان کوچک تر و

 یعننی ینک تناسن  معکنوس ،واهند شندمشنتیبانی معننوی از زننان بنپرگ تنر خ ماینه ای

ناگفتنه نبایند گذاشنت کنه برخنورد فرقنه هنای متعندد اسنالمی نسنبت بنه مسنئله ای  .است

اوت ناشنی از اختالفنات خنرد گراینان و عمنال   از یکندیگرمتفاوت اسنت و اینن تفنزنان 

مینروی  میروانی دارند،اسالم متعصبین جپم گرا است که در بخک های مختلا جهان 

مخنا ا از من ق وفلسنفه ای دیننی ، بینپاری و تناختن بنه اینن من نق وفلسنفه دو مسنیر 

ونسنل هنای متنوا ی در  هسنتند کنه طنی صند هنا سنال حرکت دیننی و اجتمناعی ومتباین

فرهننر تعصن  وخشنونت در روانک جا گرفته وبه فرهننر میاننه روئنی وینا اذهان می
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خشونت در مقابنل زننان ب نور وحشنیانه ای ابتندائی تنرین  برابر زنان مبدل شده است.

حقننوز انسننانی زننننان را مایمننال منننی کننند کننه مظننناهر خشننن آن در افغانسنننتان ازدوا  

« بنند ی »، « ون بهننا خنن»در آوردن دختننران تحننت عننناوینی چننون: بننه عقنند  اجبنناری ،

ه بنه ننام خنون بهنا بنه خاننۀ ومیره که در واق  قتل چنند مرتبنه ای بنرای زننانی اسنت کن

 شوهر ما می نهند .

 

ابتندائی جامعنه را  خنانواده کنه هسنتهدر  درمسئله زننان از طرف دیگر باورهای سنتی

بسنا در خنانواده هنا در جامعنه همسنانی دارد وخشنونت علینه زننان در تشنکیل میدهند بنا

حماینت نکنرده انند وخشنونت را ینک امنر عنادی تلقنی  موارد منادران از دختنران شنان

 بیشرمانه حتی وحشت با گستاخی خشونت گرایان زن سیپ برای ایجاد ترس و میکنند.

قبینل ده هنا مشنکل  کوچنه وبنازار حملنه میکننند واز ایننبه زننان بیگاننه وننا شنناخته در

 آن رنج میبرند. دیگر را میتوان بر شمرد که زنان از

 

دیگننری اسننت کننه  مورننوع مسننئله زنننان دردنیننای اسننالم وکشننورمااعتنندال گرائننی در

قبنل  سنه دهنه خنود با تداخل دادن خاطری فرامو  ننا شندنیس ر  میخواهب فقط در چند

 ازاین به ارتباط موروع ارائه کنب.

 

تادند و از به وحی ا هی  در برابر تعصنبات ایسناعتقاد راسخ  گرایان اسالم رمنخرد 

جسننتند کننه یکننی از ایننن خردگرایننان دنیننای نگننری محنن  بننه بنناطن بینننی توسننل ظنناهر 

بلخننی  حجننت جپیننپی « قبادیننانی» ناصننر خسننرو ،اندیشننمند سننترگ دوران اسننالم ،

ناصر خسرو ماننند سنایر مبلغنان  حضرت .است میرو ومبلغ مذه  اسماعیلیهخراسان 

سنننتان وتاجیکسنننتانا رنننمن ارائنننه در بدخشنننان  دو طنننرف مرزفعلنننی افغاناسنننماعیلی 

دوسننتی وصننداقت بننین مننردم کننه آنهننا را خننواهران  ،تعلیمننات مننذهبی فضننای اعتمنناد

وهننوا ن فننه ای طبیعننی اسننت در چنننین فضننا  ایجنناد کننرد. میخواننند، وبننرادران روحننی

رشننند ونمنننو کنننند وخنننواهران روحنننی رنننرورت بنننه  سنننرطانی خشنننونت نمنننی توانسنننت

حیثینت ونناموس  واقن   شنرف ، در ،د نداشنتندمقابل برا دران روحنی خنوروموشی در 

 حفاظننت مننردم بننا فرهنننر عنندم خشننونت ودر مرتننو تعلیمننات اسننالمی خننرد گرایانننه

 متعصنبین  که جای مای برای خشونت وتعص  کنور بناقی نمنی مانند.وماسداری میشد 

افتراهنات بنر  از وارد کنردن بند تنرین داشنتند، اسنماعیلیان کیننه وعنداوتبنا  مذهبی که

مخصوصنا  بنا  بنا ایننهب اثنرات منفنی خشنونت بنا زننان،   نمنی ورزیدنند.یلیان ابنااسماع

نشنین نینپ سنرایت عیلیه محالت اسنما زنان جوان از مناطق دور ونپدیک گاه گاهی به

اینن  آنان بود ،مقابل  میکرد که خود کشی خموشانه زنان جوان حکایت از خشونت در

 ن به ندرت روی میدهد.اتفاز نامیمو
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چنادری زناننه ینا بنه تعبیردیگنر زنندان سنیار زناننه کنه  ن واسنتعمال برقن  ننوعیموشید

صنال   ننا منا مینرات ا در ، استعمال  قرارمیگینرداکثر مناطق کشور مورد درشهر ها و

های مقامات ومامورین  که خانب  را شناختند مناطق وقتی برق  و زنان این شناخته بود

میدیدنند و نی  دنند،بنه منامیرات آمنده بو ای دیگنرجا همحلی رابا این نوع چادری که از 

در منورد عندم  ننوع چنادری از خنود نشنان نمیدادنند. بنه اینن تمایل ورمبتنی زنان مامیر

 به زنان در مامیرات   هردو سنوی خنط منرز کننونیااستعمال برق  و فرهنر احترام 

شنننعرباف دااد ابنننراهیب  اهنننل بننننام  دوران تحصنننیل یکنننی از دوسنننتان دانشنننمند منننن در

در دانشنگاه شنهر  هنب مهنا جنر شنده بنود و مندتیکنه از جبنر روزگنار  آذربایجان ایران

روزی بنرایب  ،معلومنات وسنی  داشنت ودر بناری منامیرات تندری  کنرده اسنت  دوشننبه

 متنا سنفانه ننام  محقنق روسقبنل از انقنالب اکتنوبر سنیا  و» چننین حکاینه کنرده بنود: 

 به آسنیای میاننه وافغانسنتان سنفرکرده و ـ نویسندی این س ورا اقی نماندهسیا  به یادم ب

مختلنا مننردم بیننان کننرده کننه از جملننه در بنناری نظرینات خننود را راجنن  بننه گننروه هننای 

مان   گستر  فرهنر به این سرزمین نشده ر گفته است، کوه های بلند مامیرمردم مامی

وآشننا شندم و در هنیا جنائی زنننان را بنا گنروه هنای مختلفنی از منردم مالقنات  منن .انند

 «.  واز احترام مردان برخوردارهستندمانند زنان مامیر ندیدم که بدون برق

 

خشننونت علیننه زنننان بننا وسننایل وطننرز گوننناگون اعمننال میشننود کننه مهننب تننرین اشننکال 

 قرار اند : خشونت از این

 

 خشونت فپیکی 

 از ثروت خانواده گی. سهب اندک برای زنانندادن سهب ویا دادن  خشونت ما ی، 

 خشونت جنسی 

توهین ومقصنر جلنوه دادن  تحقیر، استفاده از عبارات زشت، خشونت احساسی، 

 زنان بدون دییل موجه.

در این مورد قبآل   تذکراتی داده شد که اینن ننوع خشنونت بنا  خشونت اجتماعی ، 

د. خانواده گی ما یه اصلی سایر خشونت هنا را منی سنازخشونت با درهب آمیپی 

سنت های کهن که از  خرد تهنی وامنا منر از از  خشونت اجتماعی با مدد گرفتن

بننا ایننن  جلننوه میکنننند ،تغییننر  دایمننی وبنندون معقننول ، درظنناهراحساسننات ،  

قراردارد که روی درها ه ای از مسایل اجتماعی  خشونت اجتماعی ، مختصات

 لنی فربیننده اسنت تنابرخی از آنها را مرده ای به ظاهر اخالقنی موشنانیده کنه  خی

حنندی کننه روشنننفکران و اهننل قلننب نیننپ در بسننا مننوارد شننکار ایننن نننوع خشننونت 

اینن امنر زننان را از مشنتیبانی  ،برای زنان باز هب مصیبت بنار اسنت کهمیشوند 

روحی محروم میسازد ودر نهایت زنان مجبنور میشنوند تنا بنار سننگین خشنونت 

 را بدو  بکشند مانند ازدوا  اجباری ومیره.
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رخشننونت علیننه زنننان را در افغانسننتان  همیشننه بننه برخننی از باورهننای سنننتی کننه بست

انی ذهنینت خنو اشناره میکننب کنه بنه نحنوئی میتوانندبه صنورت منوجپ نگهداشته هموار

 جامعه ای مرد سایری نیپ تلقی گردد.

 

زندگی دارد وهمواره ترس عمیق از میشرفت زنان در تمام امور سایر مردجامعه ای 

از اینن رو  نیمنی از میکنر جامعنه تا بنا اسنتفاده  موان  دراین راه است ایجاد صدددر 

 فعال نگهداشته وبه  حاکمیت ننگین خود ادامه بدهد.را در حال رکود ومیر

 

امنا اینن فلنک  فلنک از دسنت زن اندیشنه دارد   بسیاری ازما خوانده ویا شنیده ایب که ،

کنه از میشنرفت  کنه متعصنبین زن ستیپهسنتندبل ه باشند ،نیسنت کنه از زن اندیشنه داشنت

انند وعبناراتی چنون ، وارد شندن زن تشویک دارند و خود را به جنای فلنک قنرار داده 

ز مننپل او ، زن با  باس سنفید عروسنی بنه خاننۀ شنوهر وخنار  شندنک بنا کفنن سنفید ا

ررایت و مذیرفتن فامیل زن بنه قسنمت کنردن گوشنت وموسنت او بنه شنوهر وفنامیلک 

مننوارد متعنندد دیگرکننه  نشننانه ای ازفاجعننه ای ن هننایک بننه فامیننل خننود   وواسننتخوا

 انسانی در برابر زنان است.

 

قابنل اممناو وبنی اهمینت   را در برابنر زننان هنیت مردان که مرتکن  شندن گنناهیذ

ننا بخشنودنی و جندی میگیرنند و هم ننان ذهنینت وبنرعک  گنناه زننان را  جلوه میدهند

ن مهرتأئید بر ذهنینت منردان از منوارد دیگنری اسنت کنه اکثریت م لق زنان درگذاشت

عرصۀ زندگی را بر زنان تنر ترساخته است وبر می ینده گنی امنور زننان در جامعنه 

 افپوده است.

 

های اجتمنناعی وقننوانین در جامعننۀ افغانسننتان چنننان بننوده وهسننت کننه بننه زنننان سنناختار

در مسنئله ای زننان در  دو گنرایک عمنده بایند گفنت،  زینادی قاینل نیسنت. عمال   حقنوز

زن سننتیپانه آب  او ننی از سرچشننمۀ سنننت هننای نامسننند و کشننور مننا وجننود دارد کننه

بنانی ومشنیبان دومنی  میخورد و به هیا وجهه برابری زنان را بنا منردان نمنی منذیرد و

های زندگی است امنا اینن گنرایک  زنان و طرفدار حقوز آنان با مردان درتمام عرصه

به دو بخک احساسی ـ احساساتی و عقالنی نسبت بنه مسنئله ای  دومی نیپ به نوبۀ خود

 آنانیکنه گنرایککه هرکدام در جایک قابنل بحن  وبررسنی اسنت،  برخورد میکند زنان

در بعُد وسی   دارند به این موروع  به مسئله ای زنان نسبت عقالنی و یا خرد گرایانه

کشور در همۀ امور مرتبط  میشرفت تدریجیواین مسئله را با  ودراز مدت آن مینگرند

 میدانند که از نظر نویسندی این س ور نیپ گپینه ای من قی و به جاست.
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در جامعه برخور  زنان از گذشته های دور در کشورما هی گاهی از موقعیت منا س 

هنا زن ننام دار وهنپاران  صد،  زنانی هب چون رابعه ها و مال ی هادار نبوده اند واگر

اس وره درخشیدند و در عرصه های مختلا شرایط خاص زمان خودبنا بر  زن گمنام

هسنتند کنه کتمنان کنار روائنی درخشنان آنهنا از  شان شخصیت قوی خودشدند ، مدیون 

کناری  م ل  میرساند که زنان با وجود تحمنل فنداممکن نبوده است . این  طرف کسی

ر جامعننۀ د ونهان از طنرف زن سنتیپان قنرون وسن یوقربنانی هنای بنی شنمار آشننکار

ر امنورات زنندگی در منائین گذاری شنان دکه اثر  به حاشیه رانده شده اند مرد سایری

 ممکن نگهداشته شده است. ترین س ح

 

مسننئله زنننان بننا ایجنناد نهضننت نسننوان وارد نپدیننک بننه یننک قننرن اخیننر در افغانسننتان 

یننن مرحلننه ای جدینند شنند کننه تننا کنننون فننراز و فننرود هننای زیننادی بننه خننود دیننده اسننت . ا

و ننی در دوران جنننر هننای تنندریجی در حننال رشنند بننود  نهضننت بننا آنکننه بننه صننورت

طا بان در کابل رنربۀ شندیدی را متحمنل و از  تنظیمی و با به قدرت رسیدن حکومت

کنون به شکلی از اشکال ادامه  تا که عواق  ناشی از سیاست زن ستیپی فروماشید هب

وتحقیننرزن سننتیپان بننی فرهنننر و  نننه تنهننا  زنننان مننورد تهدینند در حننال حارننر دارد.

چنین فرزنندان ننا  بلکه مادران نیپ از تهدید  ها قرار دارند ،درنده خوی دوران جنر 

ایننرو   از صنا ح در امنان نیسنتند کنه فضنای خفقنان آور بنرای زننان ایجناد کنرده اسنت.

زنان مورد خشونت واق  نشوند ویا به اثر ظلنب وسنتب منردان بنی کمتر روزی است که 

به خنود سنوزی و خنود کشنی دسنت نپننند واینن امنر تصنادفی نیسنت بلکنه معلنول  خرد

 جا معۀ ما را ازجهات مختلا از قبل محصور کرده است. عوامل متعددیست که

 

میخواهب اشاری مختصری راج  به میامد خشنونت علینه زننان داشنته در اخیر این مقال 

رات منفی خود را بنر اطفنال تأثیوارح است که خشونت علیه زنان در وهله اول  باشب

اطفا ی که خشونت علیه مادران خود را به چشنب سنر مشناهده میکننند ،عقنده  میگذارد .

خشننونت علیننه زنننان اوید صننا ح را بننه  حا ننت نورمننال ندارننند . روانننیای واز  حنناظ 

در جامعننه مسننب  جنایننات وانننواع فسننق نننا صننا ح  جامعننه تقنندیب کننرده نمیتواننند و اوید

صننع  ا عننال  تننر میگننردد کننه مروسننه ای  بننازهبند و جامعننه مننری  وفجننور میشننو

 انکشاف اجتماعی و فرهنگی را به مرات  کند ترمیسازد.

 

 از م ا   ارائه شده میتوان به خوبی نتیجه گرفت که یکی از راه های اصلی بیرون

کنه رسنا ت  رفت از ور  نابسامان کننونی مبنارزه بنر رند خشنونت علینه زننان اسنت

از هر وسیله مشروع ممکن  باید ، روشنفکر و از جمله زنان روشنفکر است قشرآگاه 

وبننا بهننره  نت هننای خشننن قبیلننه ای اسننتفاده کننرددرراسننتای نجننات زنننان از قیننودات  سنن

نهنناد هننای مختلننا اجتمناعی و سیاسننی داخننل و خننار  کشننور در امننر  کمننک گینری از
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بتنوان  کشنور رادر مسنیر  تنا بنه خنرد دادنیمه ای از میکنر جامعنه تنال   فعال ساختن

وجنود دارد کنه وجوه مشترک زیادی بنین روشننفکران ترقنی خنواه  انکشاف سوز داد.

حذف یا زدایک خشونت علیه زنان است که مانند سایر مشترکات  یکی هب همین مسئله

بنا هیجنان وحنرارت گرفته است در حا یکه همنین روشننفکران  کمتر مورد توجه قرار

برجسنته میکننند وروی آنهنا انگشنت میگذارنند و نی بنا انگشنت  ازیاد اختالفنات خنود ر

خنویک بنا دییلنی رمبنت نشنان نمنی دهنند واینن عندم هننب  گنذاری روی وجنوه مشنترک

ای منننا سننبی بننرای جرئننت گننرفتن خشننونت زمینننه  روشنننفکران خشننونت زدا آهنگننی 

ی مشکالت عدیندی اجتمناعی، اقتصنادی، سیاسن با مای ی است که کشورگرایان در شرا

 .ومیره دست به گریبان است 

 

زن ستیپان بی فرهنر با هراس از آینده و نا امیدانه چنر و دنندان نشنان میدهنند وبنه 

ومننا کندامن کنه صنندای حنق طلبننی وعندا ت را بلننند  از جملنه زنننان شنریا، ترورافنراد 

منننپل مقصننود  خشننونت وتننرور بننه وامننا آیننا خشننونت گرایننان بننامیپنننند  میکنننند دسننت

جنواب منفنی اسنت بنه د ینل اینکنه آننان هنر گنپ قنادر ننه خواهنند شند تنا   د؟خواهند رسی

تننرور افننراد جداگانننه  زننندگی را تننرور کنننند وزننندگی هم نننان ادامننه خواهنند داشننت.

امننا نمیتواننند در یننک روننند طننوینی منندت سنند راه  رننایعات بپرگننی را بننه دنبننال دارد

ن بنا منردان ورفن  ز زننابرابنری حقنواگر میندایک گنردد ، اینن زاینک ومیندایکزاینک و

که به آیننده بنا  ونه خواهد بود نیست باشد از اینرو بی جهتچیپ دیگری یا هر تبعی  

به حی  ینک مدیندی منفنوراز  آیندی که در آن خشونت ،خوشبینی و امید واری نگریست 

 صفحۀ گیتی محو ویا به مائین ترین س ح ممکن خود برسد.
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