
تظاهـرات و یـا هرشـکل دیگـری از تجمع هـای مسـاملت آمیز 
را برگـزار منـوده و از ایـن طریـق، صـدای خـود را بـه گـوش 
مقامـات حکومتـی رسـانده و از حقوق شـان دفـاع می منایند.  

اهمیتحقاجتامعاتمساملتآمیز
تقاضاهـای  و  نیازهـا  بیـان  دموکراتیـک،  نظام هـای  در 
شـهروندان، از حقـوق اولیـه آنـان اسـت و نقـش زیـادی در 
تقویـت دموکراسـی و ثبات در یک کشـور دارد.  بیان تقاضاها 
از تجمـع نارضایتی هـا جلوگیـری منـوده و مانـع از جنـگ و 
مـردم،  طریـق  ایـن  می گـردد.  از  خشـونت آمیز  رفتارهـای 
نیازمندی هـای خود را بـه مقامات حکومتـی انتقال می دهند 
و نارضایتـی خـود را از سیاسـت های آنـان اعـام می مناینـد؛ 
امـا اگـر شـهروندان نتواننـد تقاضاهـا و نارضایتی هـای خـود 
نارضایتی هـا  ایـن  کننـد،  بیـان  مسـاملت آمیز  صـورت  بـه  را 
تبدیـل بـه خشـم و نفـرت شـده و رسانجـام منجـر بـه جنـگ و 

خشـونت خواهنـد شـد. 
مناسـب ترین  مسـاملت آمیز،  اجتامعـات  برگـزاری  بنابرایـن 
شـیوۀ بیـان تقاضاهاسـت و از تجمـع نارضایتی هـا جلوگیـری 
و  ثبـات  دموکراسـی،  تحکیـم  در  زیـادی  نقـش  و  می کنـد 

تقویـت مناسـبات جامعـه و دولـت دارد. 
برگزاریاجتامعاتمساملتآمیزدراسنادحقوقبرش

ایـن حـق در اسـناد و منابـع حقـوق برش بـه این صـورت بیان 
شـده است:

در جامعــه ای ماننــد افغانســتان عوامــل رفتارهــای اجتامعی 
و فرهنگــی، بیشــر ریشــه در نهادهــا، ســنت ها و ارزش هــای 
جامعــه دارد کــه برخــی از آنهــا پیشــینه  ی هرچنــد نادرســت 
ولــی عمیــق و دیرینــه ی دارنــد. نقــش تاثیــر گــزار ایــن 
عوامــل روی فرصت هــای شــغلی زنــان بســیار پــر رنــگ دیــده 
مــی شــود. تجزیــه و تحلیــل و شــناخت ایــن عوامــل درقــدم 
ــد مقدمــه ی در  اول یــک امــر رضوری اســت و دوم مــی توان
مســیر اصــاح هنجاهــای بیــامر و تقویــت هنجارهــای ســامل 
در خصــوص زنــان، در پیکــره  ی جامعــه ای ماننــد افغانســتان 
باشــد. لــذا فرصت هــای شــغلی زنــان مــی تواننــد در مســیر 
زندگــی انســان ها نقــش اساســی داشــته باشــند و تاثیــر 

ــد. ــواده بگذارن ــر بهبــود زندگــی افــراد و خان فــراوان ب
امــروزه اشــتغال زنــان تحصیــل کــرده در یــک جامعــه از 
از  نیمــی  زنــان  باشــد،  مــی  برخــوردار  باالیــی  اهمیــت 
جمعیــت جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد اگــر بــرای ایــن 
انســانی در جامعــه، زمینــه هــا و فرصــت هــای  نیــروی 
و  اجتــامع  در  موجــود  مشــکات  شــود،  فراهــم  یکســان 
ــا افزایــش فرصــت هــای  ــواده کاهــش خواهــد یافــت. ب خان
شــغلی بــرای زنــان، ســطح فرهنــگ و آمــوزش زنــان در 
جامعــه ارتقــاء مــی یابــد، زنــان درآمــد مســتقل کســب مــی 
ــوزش و  ــه ی آم ــان در عرص ــه زن ــود ک ــی ش ــبب م ــد و س کنن
ــگ  ــر رن ــور پ ــده و حض ــویق ش ــی تش ــای اجتامع فعالیت ه

داشــته باشــد. 

مفهوماجتامعاتمساملتآمیز
مشـارکت  آغازیـن  گام هـای  اعراضـی،  تجمعـات  تشـکیل 
سیاسـی اسـت که نشـان می دهد شـهروندان در گام نخسـت 
آگاهـی  اجتامعی شـان  و  سیاسـی  امتیـازات  و  حقـوق  بـه 
یافتـه و در گام بعـدی مصمـم شـده اند کـه بـرای تأمیـن آن 
وقـت و انـرژی رصف منـوده و بـرای آن هزینـه بپردازنـد. ایـن 
نـوع مشـارکت سیاسـی هرچنـد متفـرق وپراکنـده اسـت امـا 
نشـان دهندۀ رشـد فکـری شـهروندان، آگاهـی آنـان از منافع 
خـود و درک قـدرت جمعـی و اهمیـت حرکت هـای گروهـی 

اهداف شـان می باشـد.  بـه  بـرای رسـیدن 
مشـارکت زنـان در جنبش هـای اعراضی نیز، بدان معناسـت 
کـه زنـان قدرت تشـخیص منافع خود را بازیافتـه و آماده دفاع 
از آن می باشـند.  بـرای تأمیـن منافع خـود و دفاع از آن و یا در 
اعـراض بـه سیاسـت های حکومـت، سـخرنانی، راهپیامیـی، 

امــروزه یکــی از مهــم تریــن مباحــث در مــورد زنــان، مســئله 
تحصیــات و حضــور زنــان در حــوزه هــای عمومــی، از جملــه 
نقــش و حضــور آنهــا بــازار کار اســت. بــا ایــن حــال بــا توجــه 
ــت، آن  ــود داش ــر وج ــال اخی ــه در 13 س ــای ک ــه فرصت ه ب
گونــه کــه بایــد در ایــن زمینــه کار صــورت می گرفــت، نگرفتــه 
و تــا هنوزهــم حضــور زنــان در بــازار کار کشــور افزایــش 
چشــم گیر نیافتــه و موانــع بســیاری بــر رس راه فعالیت هــای 
اجتامعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی زنــان وجــود 
ــای  ــتغال و فرصت ه ــت اش ــاره  ی وضعی ــان در ب دارد.همچن
شــغلی زنــان تحصیــل کــرده  هیــچ توجهــی صــورت نگرفتــه 
ــی مســوولیتی و از دســت  ــوان ب اســت. عوامــل آن را مــی ت

ــت دانســت. دادن فرصت هــا توســط دول
کــه نتوانســته زمینــه ی را مســاعد بســازد تــا بــه صــورت 
درســت از ظرفیــت هــا وتوانایــی هــای بانــوان در عرصــه های 
مختلــف بــازار کار اســتفاده موثــر صــورت بگیــرد. همچنــان 
در  و حاکــم  رایــج  ناپســند  هــای  بــاور  آن،  دیگــر  علــت 
جامعــه  ی ســنتی نســبت بــه حضــور زنان در بــازار کار اســت. 
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اگرفرصت برابر 
وجود می داشت 

ما امروز برابر رییس 
جمهورکرزی و

رییس جمهورغنی، 
خانم هایی را

هم داشتیم

بار سنگین معنای
»جنس دوم«

هفته

3

دوکتور حمیرا قادری داستان نویس 
معاصر و از برندگان جایزه ادبی

صادق هدایت.

جندر و برگزاری
اجتماعات مسالمت آمیز

2

من بی باک هستم، من شکایت نمی کنم. 
حتی زمانی که چیزهای وحشتناک برایم 

اتفاق می افتد ادامه می دهم.
صوفیا ورگارا  Sofia Vergara  )کارآفرین /  

بازیگر / کمدین(

زنان، تحصیل وشغل

سال ها زنان درپشت خانه ها با یک 
زندگی مشقت باریتیم جمع کرده اند، امروز 

ازآنها کار برابرخواسته می شود. و زمانی 
هم اندک مشکل ایجاد شد گفته می شود 

که خانم ها توانایی ندارند.
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»موجودی که با غم انگیزترین نحو با رسنوشت خو می کند.
چیـزی  زن  کـه  می گوینـد  سـاده  فرمول هـای  هـواداران  زن؟ 
بسـیار سـاده اسـت: رحـم، تخمـدان؛ موجـودی مـاده؛ همیـن 
کلمـه بـرای تعریفـش کافـی اسـت. صفت مـاده در دهـان مرد، 
طنیـن دشـنام گونـه دارد؛ ولـی مـرد از ویژگـی حیوانـی خـود 
رشمنـاک نیسـت، حتـی بـر عکـس اگـر در بـاره اش گفته شـود 

کـه »او نـر اسـت« احسـاس غـرور می کنـد.« سـیمون دوبـووار
در حقیقـت هـر وقـت که بـه کلمـه ی »جنس دوم« فکـر می کنم  
هرگـز قبـول منی توانـم کـه ایـن کلمـه را بـه مـن نیـز نسـبت 
می دهنـد. بـا این حـال امـا منی توانم واقعیـت را نادیـده بگیرم 
و اینگونـه اسـت کـه یکـه می خـورم بـا فکـر کـردن بـه کلمـه ی 
جنـس دوم. بـه خـودم فکـر می کنـم و به این مسـئله ی که هیچ 
زن و دخـری مسـتثنا از مـن نیسـتند. بنابرایـن در ایـن مـورد 
کنجـکاو می شـوم و می اندیشـم، می اندیشـم به مفهـوم »جنس 

دوم«.
آه! چه معنایی سنگینی را با خودش حمل میکند این کلمه!

امـا بـر من بـاور اینکه: نای انسـانیت نـوای قشـنگی دارد، تاثیر 
قدرت منـدی می گذارد.

گاهـی وقتـی بـه تنهایـی بـا خـودم خلـوت می کنـم بـه دور از 
همـه ناپاکی هـای جهـان و اهالـی جهـان، بـه ذهـن مـن کـه 
تنهایـی اش هم چـون آب زالل و روان از قعـر چشـمه ی از دل 
طبیعـت فوران اسـت، طنیـن نوای انسـانیت آرامش می بخشـد 
و بـرای جهانیـان امنیـت خلـق می کنـد. در لحظـات کـه بـرای 
بـه خـودم  و حادثـات وحشـتناک  ناپـاک  و  بـد  افـکار  از  فـرار 

هرکـس حـق آزادی اجتـامع صلح آمیـز و آزادی مشـارکت بـا 
اتحادیه هـای  بـه  الحـاق  یـا  تشـکیل  حـق  شـامل  دیگـران، 

صنفـی بـرای حامیـت از منافـع خـود دارد. 
برگزاریاجتامعاتمساملتآمیزدرقانوناساسی

قانون اساسی در مورد این حق می گوید:
و  تأمیـن مقاصـد جایـز  بـرای  افغانسـتان حـق دارنـد  اتبـاع 
و  اجتـامع  قانـون،  طبـق  سـاح،  حمـل  بـدون  صلح آمیـز، 

تظاهرات منایند.   
اعالمیۀجهانیحقوقبرش

مادۀ بیستم:
- هرکـس حق دارد از آزادی انجمن ها و مجامع مسـاملت آمیز 

باشد.  برخوردار 
اجبـار  جمعیتـی  در  عضویـت،  بـه  منی تـوان  را  هیچ کـس   -

کـرد. 
۳(  میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی

مادۀ بیست و یکم:
شـناخته  رسـمیت  بـه  مسـاملت آمیز  مجامـع  تشـکیل  حـق 
محدودیتـی  هیچ گونـه  تابـع  حـق  ایـن  می شـود.  اعـامل 
و  مقـرر شـده  قانـون  بـر طبـق  آنچـه  باشـد؛  جـز  منی توانـد 
یـا  ملـی  امنیـت  مصلحـت  بـه  دموکراتیـک  جامعـۀ  یـک  در 
ایمنـی عمومی یـا نظـم عمومی یـا بـرای حامیـت از سـامت 
و یـا اخـاق عمومی یـا حقـوق و آزادی هـای دیگـران رضورت 

باشـد.  داشـته 
مادۀ بیست و دوم:

هـر کـس اجتـامع آزادانـه بـا دیگـران را دارد، از جملـه حـق 
بـرای  الحـاق  و  صنعتـی(  )اتحادیه هـای  سـندیکا  تشـکیل 
حامیـت از منافـع خـود.  اعـامل ایـن حقـوق تابـع هیچ گونـه 
محدویتـی منی توانـد باشـد مگـر آنچـه کـه بـه موجـب قانـون 
مصلحـت  بـه  دموکراتیـک  جامعـۀ  یـک  در  و  گردیـده  مقـرر 
امنیـت ملـی یـا ایمنی عمومـی، نظم عمومی  یـا برای حامیت 
از سـامت یـا اخـاق عمومـی  یا حقـوق و آزادی هـای دیگران 
رضورت داشـته باشـد.  ایـن مـاده مانـع از آن نخواهد شـد که 
اعضـای نیروهـای مسـلح و پولیـس در اعـامل ایـن حـق تابع 

محدودیت هـای قانونـی شـوند. 
هیـچ یـک از مقررات این مـاده، دولت های طرف کنوانسـیون 
۱۹۴۸ سـازمان بین املللـی کار مربـوط به آزادی سـندیکایی 
و حامیـه از حـق سـندیکایی )حـق متشـکل شـدن( را مجـاز 
منـی دارد کـه با اتخـاذ تدابیر قانون گـذاری یا با نحـوۀ اجرای 
قوانیـن بـه تضمین هـای مقـرر در آن کنوانسـیون لطمـه وارد 

آورند. 
جندروبرگزاریاجتامعاتمساملتامیز

سـابقه  هرچنـد  اعراضـی،  جنبش هـای  در  زنـان  مشـارکت 
طوالنـی دارد اماجنبـش مسـتقل زنـان بـرای دفـاع از حقـوق 

گرفـت.  شـکل  فرانسـه  انقـاب  پیـروزی  فـردای  از  خـود، 
انکارکردنـد  را  زنـان  سیاسـی  مشـارکت  فرانسـه   انقابیـون 
ازایـن رو  نپذیرفتنـد.  را  آنـان  مدنـی  و  سیاسـی  حقـوق  و 
زنـان فرانسـوی مبـارزات خـود را بـرای کسـب حقـوق خـود 
آغـاز منودنـد. جنبش هـای اعراضـی زنـان در قـرن نوزدهـم 
از  بسـیاری  در  رأی  حـق  کسـب  بـرای  و  گردیـد  منظم تـر 
کشـورهای اروپایـی تـداوم یافـت. در قـرن بیسـتم مبـارزات 
گسـرش بیشـری یافـت و بعـد از جنـگ دوم جهانـی به یک 

گردیـد.   تبدیـل  واقعیـت سیاسـی 
امـروزه جنش هـای اعراضـی زنـان، در رسارس جهـان فعـال 
اسـت و آنـان برای تأمیـن حقوق شـان عاوه بر مناسـبت های 
می مناینـد.  اعـان  را  شـان  گروهـی  اعراضـات  زنـان  ویـژه 
 اعراضـات جهانـی زنـان بـر ضد سیاسـت های ترامـپ گویای 

ایـن امر اسـت. 
جندروبرگذاریاجتامعاتمساملتآمیزدرافغانستان

افغانسـتان  در  اعراضـی  جنبش هـای  در  زنـان  مشـارکت 
نیـز دارای سـابقه طوالنـی اسـت و بـه دهـه دموکراسـی  بـاز 
به ویـژه  مدنـی  جنبش هـای  کـه  دوران  ایـن  می گـردد.  در 
در میـان دانشـجویان و روشـنفکران شـکل گرفتـه بـود، زنـان 
نیـز حضـور فعـال داشـتند و دوشـادوش سـایر دانشـجویان 
در  رونـد  داشـتند.  ایـن  رشکـت  اعراضـی  حرکت هـای  در 
سـال های بعـدی در داخـل و خـارج افغانسـتان نیـز تـداوم 
یافـت و آنـان در اجتامعـات سیاسـی و مدنـی کشـور سـهم 

داشـتند.  فعالـی  نسـبتاً 
دوران جدیـد را می تـوان فصـل شـکوفایی جنبش های مدنی 
زنان تلقی منود.  در این دوران زنان سـهم فعالی در بسـیاری 
از جنبش هـای اعراضـی دارنـد و در مواردی نقش پیشـتازی 
سیاسـی  فعالیت هـای  کیفیـت  و  کمیـت  می کننـد.  ایفـا  را 
توانسـته اند  آنـان  و  یافتـه  بی پیشـینه ای  گسـرش  زنـان 
سـازمان دهی  را  زیـادی  مسـتقانه  اعراضـی  فعالیت هـای 

یند. منا

اجـازه ی خلـوت می دهـم و بـه اتفاقـات کـه افتـاد و می افتـد 
فکـر منی کنـم، آن وقـت اسـت کـه احسـاس واقعـی مـن مثـل 
آیینـه ی بزرگـی کـه عقبـش صیقـل زده از نقـره ی پـاک و اصیل 
اسـت در پیـش چشـامنم منایـان شـده و مـن بـا متـام وجـود، 
خـودم را رس تـا پـا ورانـداز منـوده از وجود انسـانی ام احسـاس 
غـرور می منایـم. ولـی در واقعیـت جهـان بیـروِن کـه مـن در آن 
مـن  نیسـتند.  بیـش  این هـا خیالـی  زندگـی می کنـم همـه ی 
می کنـم.  زندگـی  خـودم  خیالـی  دنیایـی  در  لحظـه ای  بـرای 
دنیایـی کـه در آن من یک انسـانم، نه اومل و نـه دوم و همه چیز 
یک سـان اسـت. ولی در دنیایـی واقعی من همـه چیز بر عکس 
آن. مـن از خـودم و دنیایـی خودم حـرف می زنـم. دنیایی که پر 
از آشـوب و دگرگونـی هاسـت. و نکتـه ی قابـل توجـه این اسـت 
کـه بـه جای کسـانی که عامل ایـن دگرگونی ها و آشـوب ها بوده 
مـن قربانی شـده ام و رضبات سـنگینش بیش تر مـرا تکان داده 
اسـت. یکـی دزدیـد، یکـی آشـوب کـرد، یکی غـارت کـرد و نظم 
جهـان را بـه هم ریخـت امـا در حالـت بی گناهـی درد همـه ی 
ایـن هـا را مـن کشـیدم. مـن سنگ سـار شـدم و زنـده بـه آتـش 
کشـیده شـدم امـا؛ شـعله هایش را یکی از طمـع هم چون وجود 
مـن فـروزان منـوده، از ِجـرق ِجـرق اسـتخوان های مـن و امـواج 
خروشـان آتـش بـه خـود لرزیـد و دیوانـه وار رقصیـد. اینگونـه 
اسـت جهانکـه مـن متعلـق بـه آنـم. آشـفته و همـه چیـز در آن 
دگرگـون. »انسـان گـرگ انسـان« و این موجود کـه نامش وجود 
برتـر اسـت همیشـه در حال دریـدن و از هم پاشـیدن هم دیگر. 
در ایـن دنیـای نـا به سـامانی ها امـا؛ زن موجودیسـت که بدون 
در نظـر داشـت قدرت مندی هایـش در رابطـه بـا حفـظ بقـای 
بـرش همیشـه بیش تـر و وحشـتناک تر مـورد سـتم واقـع شـده و 

نادیـده گرفته اسـت.
بـا در نظـر داشـت متـام این هـا مـن امیـدوارم کـه روزنه هـای 
گشـوده شـود و بـا اسـتفاده ی درسـت از وقـت و ابـزار کـه در 
دسـت داریـم بتوانیـم عاملیـن گشـوده شـدن هـامن روزنـه ی 
از احسـاس  بهـر و فضـای مملـو  بـرای زندگـی  باشـیم  امیـد 
نه داشـته  معنـای  جنسـیت  دیگـر  کـه  مرحلـه ی  در  انسـانیت 

باشـد.

 ریحانه رها
جنسیت

بار سنگین معنای 
»جنس دوم«

جندر و برگزاری
اجتماعات مسالمت آمیز
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ولـی زمانـی کـه انتخابـات متـام شـد، یـک قسـمت قـدرت 
را حـزب بـرد، قسـمت دیگـری را قـوم بـرد و فرامـوش شـد 
کـه نیمـی از ایـن جامعـه بـه حکومـت مرشوعیت بخشـیده 
اسـت ولـی کنـار گذاشـته شـده اسـت. کاری کـه مـا زنـان 
مـی توانیـم انجـام بدهیـم، تاش کنیـم که  تضمیـن هایی 
قابـل اعتبـاری را از حکومـت هـای آینده بگیریـم. وقتی که 
زنـان قسـمتی ازمرشوعیـت اند، بایـد قسـمتی از قدرت هم 

. باشند

کیفـی حضـور دلیـل ایـن بـه زنـان شـود مـی گفتـه
ندارنـدکـهنتوانسـتهانـدازآدرسزنانمناینـدهیزنان
باشـند،بیشـربـههـامنجریـان،حـزبیاپشـتوانهی
سیاسـیکـهبـرایرسـیدنآنهـابـهیـکموقـفکمـک
یـک  ایـن  نیسـتم؛  موافـق  انـد؟  کارکـرده اسـت، کـرده
بحثـی اسـت بـرای تضعیف و تقلیـل حضور زنـان،  درعرصه 
ی سیاسـی. برعکـس باورمنـد هسـتم اگرزنـان نقـش موثـر 
درتصمیـم گیـری هـا داشـته باشـند، میـزان فسـاد اداری 
کـم مـی شـود. قـوم بـازی و روابطـی ازایـن قبیـل کـم مـی 
بیشـری  صداقـت  کاربـا  باشـد،  اگرحضورزنـان  شـود. 
صـورت مـی گیـرد. وایـن ثابت شـده اسـت. منونه هـای آنرا 
درحکومـت قبـل دیـده بودیم. خامنـی که وزیربـود، دراداره 
ی او کاربـه شـکل بسـیاربهرازاداره ی یـک مـرد انجـام می 
شـد. اسـنادی هـم وجـود دارد کـه خانـم هـا توانـا بودنـد و 
بدهنـد.  انجـام  درسـتی  بـه  خـودرا  مسـئولیت  توانسـتند 
بحثـی اینکـه خانـم ها رفته اند بـه طرف گروه هـا و احزاب؛ 
نـه قابـل اسـتناد اسـت و نـه قابـل قبـول. فکـر مـی کنـم 
بجـای ایـن موضـوع در صـدد تقویـت ایـن گفتـامن باشـیم 
کـه فرصـت هـای برابـررا بـرای مـردو زن بـه وجـود بیاوریـم 
و بعـد بـا توجـه بـه فرصـت هـا وامکانـات برابـر، دررشایـط 
برابـر کار مسـاوی ازآنهـا بخواهیـم. شـام زنـی را کـه سـالها 
درخانـه نگهداشـته ایـد، به حق خودش دسرسـی نداشـته 
اسـت، نگذاشـته ایـد که تحصیـل کند و رشـته ی تحصیلی 
خـود را انتخـاب کند، نگذاشـتید درمـورد ازدواجش تصمیم 
بگیـرد، حـاال ازاومـی خواهیـد با مـردی که درعیـن خانواده 
بـزرگ شـده، ولـی بیشـرین فرصـت، بیشـرین امکانـات و 
توجـه همـه را بـا خـود داشـته اسـت، یکسـان کارکنـد؛ این 
عادالنـه نیسـت. درصورتـی که زن هـا فرصت برابربـا مردها 
باشـند،  داشـته  امکانـات  و  حامیـت  آمـوزش،  درقسـمت 
انجنیرخـوب شـده مـی تواننـد، معـدن کارخـوب شـده مـی 
تواننـد ورییـس جمهورخـوب شـده مـی تواننـد. اگرفرصـت 
برابـر وجـود می داشـت مـا امروز برابـر رییـس جمهورکرزی 
و رییـس جمهورغنـی، خانم هایی را هم داشـتیم. اما سـال 
هـا زنـان درپشـت خانـه هـا با یـک زندگـی مشـقت باریتیم 
جمـع کـرده انـد، امـروز ازآنهـا کار برابرخواسـته مـی شـود. 
و زمانـی هـم انـدک مشـکل ایجـاد شـد گفتـه می شـود که 

خانـم هـا توانایـی ندارند.
بعضـن از خشـونت زن علیـه زن هـم حـرف زده مـی شـود؛ 
رای نیـاوردن خانـم نهـان از پارملـان را، عـده ای بـه ایـن 

سیاسـی  وماسـرمدیریت  حقـوق  لیسـانس  فریـد؛  ناهیـد 
و روابـط بیـن امللـل اسـت. اومـی گویـد درفرصـت هـای 
مشـکات  بـا  دخـران  درافغانسـتان  معمولـن  تحصیلـی، 
زیـادی روبروینـد. انقطاعی کـه درزمان طالبـان درتحصیل 
مـن بـه وجـود آمـد، باعث شـد وضعیـت بسـیار نا گـواری را 
تجربـه کنـم؛ امـا بـه دلیـل اراده وانگیـزه ای کـه داشـتم، 
ی  خانـواده  یـک  از  مـن  شـد.  بازمـی  برویـم  درهـا  متـام 
متوسـط وبـا بگـرون بسـیار معمولـی وارد دنیـای سیاسـت 
شـدم. وفکرمـی کنـم خشـت هـای اول موفقیتـم را، دوران 

گذاشـت.  تحصیلـم 

بانوفریـدزندگـیزنـاندروالیـتهـراتودسرسـی
آنهـابـهفرصـتهـاچگونـهاسـتودرضمـنهـراتبـه
عنـوانیـکشـهرفرهنگیکـهزمانـیمرکـزرنسـانس
مکانـی بـه امـروز چـرا شـد، مـی یـاد فرهنگـیرشق
بـرایخشـونتوخـودسـوزیزنانتبدیلشـدهاسـت؟ 
درسـت گفتید هرات شهرگوهرشـاد اسـت. گوهرشـادی که 
کـه  حـوزه  ایـن  درمتـام  تیموریـان  رهربوپیشـتازامپراتوری 
ازترکیه ی عثامنی تا به هندوسـتان گسـره ی قلمروآن می 
رسـید، وتوانسـت با دسـتاورد های کان خودش با دانایی، 
امپراتـوری  متـام،  گـذاری  تأثیـر  و  آگاهـی  وبـا  سیاسـت 
کنـد. امـا متأسـفانه هـرات، هـرات آن زمان نیسـت. جایگاه 
زنـان، جایـگاه بـه شـدت تقلیـل یافتـه و نگـران کننـده ای 
اسـت. تبعیـض نسـبت بـه زنـان، عـدم پشـتیبانی سیاسـی 
بـرای  را  آنـان  نفـس  بـه  اعتـامد  زنـان،  بـرای  اقتصـادی  و 
ایـن  امـا  اسـت.  کـرده  بسـیارتضعیف  فعالیـت شـدن  وارد 
دلیـل منـی شـود که مـا بگوییـم که خانـم های هـرات توانا 
نیسـتند. درهـرات بانوانـی را داریـم کـه بـا مافیـا جنگیـده 
انـد، بـا گـروه هـای مختلفی که علیـه زنان، تبعیـض روا می 
داشـتند، مبـارزه کـرده انـد؛ ولـی حامـی کافـی نداشـتند. 
دلیـل دیگـر هـم اینسـت کـه سیسـتم وسـاختارهم حامـی 
خوبـی بـرای زنـان نیسـتند. یک خانـم اگر بخواهـد به حق 
خـود دسرسـی داشـته باشـد، در وضعیتـی کـه درمحاکـم 
فسـاد اسـت، درسـارنوالی فساداسـت، طـرف مقابـل پـول 
دارد ورشـوت مـی دهـد، ودرآخـر روز زنـی کـه پـول نـدارد 
قربانـی مـی شـود. چالش دیگـر اینکه زنان هـرات وجنبش 
های آزادی خواهانه وکسـانی کـه فکرجدیدی را عملن وارد 
جریـان روشـن فکـری کـرده انـد، امـا اینهـا بـا یـک برخورد 
تبعیـض آمیزوبسـیار خشـن ازظـرف مقابـل رو بروشـده اند. 
دلیـل اصلـی کـه درهرات خشـونت هـارا داریـم، ایجاد یک 
گفتامنـی اسـت زنـان آزادی مـی خواهنـد و جامعـه بـرای 
نیسـت. فکرمـی کنـم زمـان مـی  آمـاده  آزادی  ایـن  دادن 
خواهـد. بسـیج ملـی، مبـارزه، توجـه و اصـاح سیسـتم را 
مـی خواهـد؛ تا همیـن گفتامن را بـه نفع زنـان تغییر دهد.

کـه بانـوان سیسـتم، واصـالح وضعیـت تغییـر بـرای
پیشـگامشـدهانـدچقدرموفقیـتداشـتند؟ موفقیـت 
هـای زیـادی وجـود داشـته، بانـوان توانایـی هـای شـان را 
ثابـت کـرده انـد؛ امـا ازآنجایی کـه اولویت حکومت مسـایل 
مثـل امنیـت ودرگیـری هـای دیگری اسـت، فرامـوش کرده 
اسـت.  خشـونت  قربانـی  کشـورعملن  جمعیـت  نیـم  کـه 
درانتخابـات ۲۰۱۴ طبـق آمارها زنـان ۴۰ ٪ رشکت کردند؛ 
آنـان در عرصـه ی تصمیـم گیـری  امـا حـاال حضورکیفـی 
درحکومـت ۴۰ ٪ نیسـت، ۲۰ ٪ هـم نیسـت و ۱۰ ٪ هـم 
نیسـت. زنـان عملـن خودشـان راحـذف شـده حسـاب مـی 
کنـد. بـه دلیـل اینکـه ازحضـور و رای آنـان سـو، اسـتفاده 
شـده اسـت. زیـرا زنـان رای دادنـد تـا تغییـری دررسنوشـت 
شـان رومنـا گـردد و درتوزیـع قـدرت سـهم داشـته باشـند؛ 

زنـان  کـه  دهنـد،  مـی  ربـط  موضـوع 
انـد.  نکـرده  حامیـت  ازاو  درپارملـان 
زنـان  رای   ۶۹ اگـر  نیسـتم.  موافـق 
درپارملـان به تعییـن وزیر می انجامید، 
شـام ازخانـم هـا می پرسـیدید کـه چرا 
شـام زنـان وزیـر نداریـد. هر وزیـری که 
درمجلـس مـی آیـد، بـه صدوچنـد رای 
نیازاسـت و۶۹ رای خانـم هـا نـه یـک 
خانـم وزیـر شـده می تواند و اسـتیضاح 
کافـی  رای  چـون  توانـد،  مـی  شـده 
نیسـت. مـا زنان ۲۳ ٪ پارملان هسـتیم 
وازطرفـی دیگـر، حداقـل درهمیـن رای 
گیـری ثابـت شـد که زنـان به زنـان رای 
داده انـد ورای علنـی بـود. مـا گفتیـم 
کـه مـا بـه خـان نهـان رای مـی دهیـم 
تاگفتـامن مخربـی کـه زن بـه زن رای 
منـی دهـد را باطـل کنیـم. مـن از نهاد 
کـه  کسـانی  و  مدنـی  جامعـه  هـای 
درایـن راسـتا مـی نویسـد، مـی خواهم 
مردهـا  کننـد.  عادالنـه  قضـاوت  کـه 
بگوینـد،  کـه  شـان  بـرای  راه  بهریـن 
مـا زن سـتیز نیسـتیم، ایـن اسـت کـه 
بگوینـد خانـم هـا به خانم هـا رای منی 
دهنـد. درحالـی که اگـر مـردم وجامعه 
مدنی بسـیج شـوند و ۱۵۰ خانم را وارد 
پارملـان مناینـد، آنوقت همـه ی کابینه 
از زنـان خواهـد بـود وثابـت مـی کند کـه زن هم بـه زن رای 
مـی دهـد، حامیت می کنـد وزنـان کارای الزم را هم دارند. 

دلیـلاصلـیراینیـاوردنخانـمنهـانازمجلـسچـه
رای  ازمـردم  مسـتقیم  مناینـدگان  مجلـس  اسـت؟  بـوده
اسـت.  افغانسـتان کوچـک  واقعـی  و شـکل  اسـت  گرفتـه 
اگـر زن سـتیزی درپارملان وجـود دارد، منـادی از فرهنگی 
اسـت کـه ما ازقریـه و والیت خـود آورده ایم. ا اگـر بخواهیم 
کـه تغییـر ایجـاد کنیـم، افکارعمومی جامعه را بسـیج کنیم 
و بفهامنیـم کـه زن سـتیزی جـواب منـی دهـد. جامعـه بـا 
یـک بـال پـرواز کـرده منـی توانـد. مـا بـه طـرف انکشـاف 
منـی رویـم. مـا از قریـه بایـد توسـعه ی سیاسـی را رشوع 
بـه  کـه  خامنـی  مناینـدگان.  مجلـس  ازسـطح  نـه  کنیـم؛ 
قریـه دار رای مـی دهـد بایـد از او بخواهـد کـه بـرای تغییر 
وضعیـت او درهـامن مـکان کاری انجـام بدهـد. چـون قریه 
اسـت کـه مناینـده روان مـی کنـد، درمجلـس. افـکاراو را 
هیـچ کسـی تغییـر داده منـی توانـد، مگرکسـانی کـه بـه 
او رای مـی دهنـد. درقسـمت زنانـی کـه درمجلـس اسـت، 
مـی خواهـم یـک موضـوع دیگـررا مطـرح کنـم؛ وکیـل زن 
ومـردی کـه ازعیـن والیـت آمـده درمجلـس، مراجعیـن آنهـا 
ازوالیـت شـان، هـم مـردان وهـم زنان، بـه درخانـه ی وکیل 
زن مراجعـه مـی کننـد چون دراین خانم همیشـه بازاسـت؛ 
مـردم باعریضـه، چالـش و مشـکلی کـه دارنـد، بـه در خانـه 
ی همیـن زن مـی آینـد، کـم کـم ایـن گفتـامن ایجاد شـده 
اسـت کـه زن از مـرد هم مـی تواند منایندگی کند، مشـکل 
مـرد را هـم مـی توانـد حـل کنـد؛ زن تنهـا نیامـده انـد کـه 
بسـیار  تحـول  یـک  رشوع  ایـن  کنـد.  منایندگـی  زنـان  از 
خوبـی اسـت درعرصـه ی منایندگی کـه ما ثابـت کنیم زنها 
مناینـده ی مـردان جامعـه وزنـان جامعه اسـت، که رشوعی 
یـک حامیـت مردمـی مـی توانـد از زنـان شـکل بگیـرد. من 
بـاور دارم وقتـی از بدخشـان خانـم کوفـی ظهورکـرد، وقتی 
ازکابـل خـان بارکـزی ظهورکـرد، مردمـی کـه بـه مـن رای 
دادنـد، خواسـتند کوفـی وبارکـزی خـود را از والیـت خـود 
داشـته باشـند. ما باید ثابت بسـازیم که ایـن دروازه، دروازه 
ی وکالـت اسـت. وهیچ برچسـپی منی توانـد راه منایندگی 
را بسـته کنـد. اگـر ۱۴ سـال پیـش زنـان سـمبل جندربـود 
درمجلـس، امـروز منـاد خدمـت بـرای مـردم خودش اسـت؛ 

وایـن باید برجسـته شـود.

حضورخـودشـامدرکمیسـیوناموربیـناملللمجلس،
چقدرتعییـنکننـدهوتأثیرگذاربـودهاسـت؟ مـن تنهـا 
خامنـی هسـتم کـه سـواد روابـط بیـن امللـل دارم ودر هـر 
بیـن  روابـط  موضـوع  وقتـی  هـم حضـوردارم،  کمیسـیونی 
امللـل درمیـان باشـد. دلیلـی کـه مـن ایـن حضـوررا مؤثـر 
ارزیابـی مـی کنم اینسـت کـه تا پیـش ازاین خانـم ها فقط 
در مسـایل اجتامعـی، حقـوق برشوجنـدر حـرف مـی زدند. 
وقتـی خامنـی مـی آیـد درمسـایل دیپلامتیـک و روابط بین 
امللـل حـرف مـی زنـد وعملـن کار مـی کنـد، ایـن بسـیار 

متفـاوت از آن چارچـوب هـای قبلـی اسـت. وقتـی مـا ازهمگرایـی منطقـه 
هـا در دسـتگاه  و چالـش  بـا کشـورهای دیگـر  افغانسـتان  ازروابـط  یـی، 
دیپلامتیـک، حـرف مـی زنیـم؛ واین تحلیـل از دید یک زن انجام می شـود، 
فکرمـی کنـم رشوع خوبـی اسـت بـرای زنـان کـه بعـد از انتخابـات ازهمین 
آدرس بیاینـد و کار بکننـد؛ نـه تنهـا درسـطح ملـی، بلکـه درسـطح بیـن 

املللـی تأثیـر گذارباشـد.

گفت وگو

اگرفرصت برابر وجود 
می داشت ما امروز برابر 
رییس جمهورکرزی و 

رییس جمهورغنی، 
خانم هایی را هم داشتیم

آن جا تو زیر خنده می رقصی
از پشت بغضم گوش می گیرم
آن جا تو با هم خنده می رقصی
من زیر اشکم دوش می گیرم

می بوسی اش، جای لبت در من
فندک به جان تلخ سیگار است
دستی که می بافی به موهایش

دور گلویم حلقه ی دار است

ماهی ستم در ديگی از روغن
وقتی ترا آغوش می گیرد

من شعله شعله آتشم وقتی
یک جای با تو دوش می گیرد

نفرت صدایش می زنی عشق است
دنیای محتومم در آغوشت

دیوانه؛ اما قسمتش شوم است
یک روز خواهد شد فراموشت

»او رسو سبز رورسی رسخ ات«
من هیزم تر در بخاری تان
بر شعله ام پطرول می پاشد

شب، در بر هم بی قراری تان

خوش باد عیشت ای یگانه یار
هرچند می دانم که غمگینی

خوابیده در پهلوی گرم او
هرشب مرا کابوس می بینی

با اين همه نامهربانی ها
چون روز اول دوستت دارم
آهوی تنهایم، پلنگ من!

جنگل به جنگل دوستت دارم

 مهتاب ساحل
جعِدگیسو

ــن کــه ســهم ومشــارکت  ــه جــای ای ــل کــرده ب ــان تحصی زن
ــند،  ــته باش ــی داش ــعه  ی اجتامع ــامع و توس ــدی در اجت ج
بیشــر نقــش همــری، مــادری و خانــه داری را بــه وعــده 
دارنــد. طــی چنــد ســال اخیــر نیــز فیصــدی مــردان نســبت 
ــت و  ــوده اس ــر ب ــاال ت ــیار ب ــی بس ــان در ادارات دولت ــه زن ب
ایــن تفــاوت نشــان دهنــده  ی ایــن اســت کــه فرصــت هــای 
ــان مســاعد نشــده اســت. در یــک  ــرای زن ــی ب کاری چندان
ــه  ی تحصیــل و فرصــت هــای  ــر گســرش زمین دهــه ی اخی
ــه  ــان ب ــان زن کاری درمؤسســات دولتــی و خصوصــی در می
صــورت قابــل ماحظــه ای دیــده منــی شــود در حــال کــه 
قانــون کار یکســان بــرای مــردان و زنــان وجــود دارد. زنــان 
ــد و  ــت آورن ــه دس ــاوی را ب ــای مس ــت ه ــد فرص ــته ان نتواس
حضــور کــم رنــگ آنهــا در لیســت هــای وزارت هــا، معینیــت 
هــا، ریاســت هــا، یــا جــذب انــدک شــان در ادارات دولتــی، 
ــه  ــه ریش ــت ک ــی اس ــی و فرهنگ ــل اجتامع ــی از عوام ناش
ــن  ــه در قوانی ــه دارد ن ــای جامع ــاختار ه ــا و س ــنت ه در س
ــف  ــل مختل ــون و عوام ــل گوناگ ــه دالی ــرش ب ــن ق ــه. ای زنان
زنــان  بردارنــد.  گام  مــردان  ســطح  هــم  انــد  نتوانســته 
ــوده و فعالیــت  ــه مــردان ب همــواره تحــت ســتم و وابســته ب

بــرای  مجــال  افغانســتان،  در  زنــان  بــه  متاســفانه  امــا 
فعالیــت در حــوزه هــای عمومــی آن طــوری کــه بایــد وجــود 
مــی داشــت نــدارد و حضــور زنــان در بــازار کار افغانســتان 
متناســب بــا افزایــش ســطح تحصیــات آنــان افزایــش نیافته 
اســت. موانــع بســیاری بــر رس راه  فعالیــت هــای اقتصــادی 
و اجتامعــی زنــان وجــود داشــته و پدیــده ی بیــکاری در 
ــت  ــد اس ــل دی ــا قاب ــه ج ــا در هم ــرده ه ــل ک ــان تحصی می
کــه بــا توجــه بــه رشایــط اجتامعــی، فرهنگــی و اقتصــادی 
ــی  ــط فعل ــد. در رشای ــی باش ــاوت م ــزان آن متف ــاص می خ

هــای شــان در چهــار دیــواری هــای ســنتی محــدود گشــته 
ــت.   ــورده اس ــم خ ــردان رق ــع م ــه نف ــواره ب ــخ هم ــد. تاری ان
ــروم از ارزش  ــود آگاه و مح ــا خ ــل، ن ــودات منفع ــان موج زن
هــای مهــم اجتامعــی در زندگــی بــوده و بــه عنــوان جنــس 
ــی،  ــی، توانای ــن کــه دانای ــل از ای ــد. قب دوم تلقــی شــده ان
طرفیــت و کار آیــی آن هــا مــد نظــر قــرار گیــرد، نــگاه 
جنســیتی بــه آنــان اســت کــه توانایــی هــای شــان را تحــت 
شــعاع قــرار داده و مانــع حضــور آنــان در حــوزه  ی اشــتغال 
مــی شــود. از ســوی دیگرزنــان بــا توجــه بــه ایــن کــه همــگام 
بــا مــردان در مراکــز آموزشــی درس مــی خواننــد وبــا توانایی 
فــارغ مــی شــوند امــا هنــگام جــذب در بــازار کار مــورد بــی 
توجهــی کار فرمایــان قــرار مــی گیرنــد کــه ایــن امــر باعــث 
افــرده گــی و از بیــن رفــن روحیــه  زنــان در اجتــامع  مــی 
ــر  ــد گفــت کــه وضعیــت موجــود تغیی گــردد. در نتیجــه بای
نخواهــد کــرد مگــر بــا توجــه جــدی وهمــه جانبــه ی دولــت ، 
ســاختارها ونهــاد هــای یــک جامعــه. بــرای افزایــش فرصــت 
هــای شــغلی زنــان تحصیــل کــرده، بایــد کار هــای بنیــادی 
ــر در  ــرد و اولیــن گام، اصــاح ســاختارها وتغیی صــورت بگی
بــاور هــا وعقایــد جامعــه اســت کــه بزرگریــن مانــع در برابــر 

اشــتغال زنــان محســوب مــی گــردد و در گام دوم بایــد 
فرصــت هــای شــغلی را بــرای زنــان تحصیــل کــرده افزایــش 
ــن  ــه ای ــداران را ب ــت م ــر توجــه جــدی دول ــن ام ــه ای داد ک
ــس  ــه نف ــامد ب ــش اعت ــان افزای ــد؛ همچن ــی طلبن ــه م عرص
در بیــن زنــان وایجــاد باورمنــدی نســبت بــه توانایــی هــای 
شــان، مــی توانــد در جهــت پیشــربد ایــن هــدف، تأثیــر بــه 

ســزایی داشــته باشــد.

 فاطمه روشنیان
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  علي فكور

بــکارت، در جامعــه ی افغانســتانی یــک تابویــی هیــوال 
ــند،  ــرده باش ــور نک ــه از آن عب ــر جامع ــه اگ ــت ک ــد اس مانن
ــي  ــت م ــردان منفع ــد و م ــنگین می پردازن ــی س ــان قربان زن
برنــد. در مــورد بــکارت، از آن جهــت کــه انــواع متفــاوت 
دارد و بــه دالیــل گوناگــون از بیــن مــی رود، الزم اســت 
ــران از  ــی دخ ــا زندگ ــرد ت ــورت گی ــی ص ــی کاف آگاهی ده
خطــر زوال و ســقوط و تحقیــر و شــکنجه و طاق هــای 
ــل  ــد دالی ــز، بای ــل از هرچی ــد. قب ــات یاب ــودی نج رس به خ
ــکی  ــه پزش ــود. آن طوری ک ــن ش ــکارت روش ــن ب ــن رف از بی
امــروز ثابــت کــرده اســت، بیــش از ٩٠درصــد زایــل شــدن 
ــه  ــت؛ در حالی ک ــاری اس ــر اختی ــدی و غی ــر عم ــکارت غی ب
ــد و  ــت پلی ــن ذهنی ــی ای ــورت قربان ــر دو ص ــران در ه دخ
غیــر انســانی می شــوند. مــن در جاهــای دیگــر هــم یــاد آور 
ــه هیــچ عنــوان  ــا نداشــن بــکارت، ب شــده ام کــه داشــن ی
معیــار ســنجش نجابــت یــک دخــر نیســت؛ زیــرا بــکارت در 
میــان متــام دخــران و حتــا از زمــان تولــد شــان نیســت یــا 
در ســنینی کــه منی تواننــد بــه ســکس و امــور جنســی فکــر 
کننــد، از بیــن مــی رود. در جامعــه ی ســنتی-مذهبی مــا بــه 
دلیــل رسکــوب امــور جنســی و هزینه هــای ســنگین عبــور از 
ایــن خــط رسخ، احتــامل از بیــن رفــن بکارت در اثر ســکس 
خیلی واقــع بینانــه نیســت. بــه عبــارت دیگــر، دالیــل دیگری 
ــقوط از  ــدن، س ــوب ش ــت و ک ــدن، ل ــدن و پری ــد دوی مانن
ارتفــاع، راه یافــن ذرات پنبــه و دســتامل در زمــان قاعدگی، 
ــری،  ــل دیف ــف مث ــای مختل ــر بیامری ه ــم در اث ــاد زخ ایج
ــزار  ــات و اب ــا محکــم، معاین ــز ی ــرت شــدن از روی شــی تی پ
پزشــکی، خــارش شــدید مهبــل، خــود ارضایــی، دخــول 
ــیب پذیری  ــه آس ــد ک ــود دارن ــز وج ــی و... نی ــام خارج اجس
دخــران را در مقابــل ایــن تابــو بیشــر و احتــامل زایــل 
شــدن بــکارت در اثــر ســکس را کم تــر می کنــد. یقینــا 
اگــر مــردان آگاهــی کافــی در مــورد نداشــته باشــد، زندگــی 
ــو  بعــد از ازدواج دخــران ســیاه و تاریــک خواهــد شــد. تاب
بــکارت، هزینه هــای ســنگین  و مقدس انــگاری  پنــداری 
بــرای مــردان نیــز دارد. هزینه هــای ســنگین ازدواج و رســم 
ــا دوم و  ــاق زن اول ی ــد از ط ــی، بع ــند اجتامع و رواج ناپس
ــد کمــر شــکن باشــد.  ــا ســوم، می توان ــا فــرد دوم ی ازدواج ب
در قــدم دوم، حساســیت زدایی از بــکارت و تقــدس و تقلیــل 
دادن آن بــه امــر فــردی و خصوصــی، راه گشــا خواهــد بــود. 
ایــن بــه معنــای آزادی محــض در امــور جنســی و رسکشــی 
ــار  ــزل ب ــه تن ــت، بلک ــای ازدواج نیس ــوب قرارداده از چارچ
اجتامعــی و خانوادگــی زوال بــکارت، بــه شــخص و بــه 

دالیــل دیگــری کــه ممکــن اســت بــه صــورت غیــر اختیــاری 
ــش از  ــری پی ــر دخ ــا اگ ــت. حت ــد، هس ــته باش ــش داش نق
ــر ســکس از  ــکارت اش در اث ازدواج ســکس کــرده باشــد و ب
ــش کــرد، مگــر این کــه  ــوان رسزن ــه باشــد را منی ت ــن رفت بی
طــرف مقابــل هــم ســکس نکــرده باشــد. ادعــای بــکارت را 
رصف مردانــی می تواننــد کــه خــود »باکره )دســت نخــورده(« 
باشــند. وارد کــردن بــکارت بــه حریــم خصوصــی دخــران، 
داشن/نداشــن  مثــل  دیگــر  مســایل  از  خیلــی  ماننــد 
ــامن  ــر ه ــخاص دیگ ــا اش ــخص ی ــا ش ــی ب ــه ی عاطف رابط
انــدازه مهــم اســت کــه ناموســی پنداری آن. نــه باکــره بــودن 
ــگ.  ــودن، رشم و نن ــره نب ــه باک ــت و ن ــار اس ــانه ی افتخ نش
ــود  ــه می ش ــت ک ــر هس ــایل دیگ ــی از مس ــل، خیل در مقاب
ــس  ــچ ك ــه هي ــنجید. ب ــان را س ــک انس ــی ی ــت و پاک نجاب
پوشــيده نيســت كــه دخــران مانند پــران نيازهــاي جنيس 
ــد  ــي توانن ــردان م ــه م ــي ك ــه ي ــد. در جامع ــهواين دارن و ش
ايــن نيازهــا را رفــع كننــد، تابــو پنــداري بــكارت مانــع اصــي 
در برابــر دخــران جــوان و باعــث رسكــوب نيازهــا و تعبيــه ي 
عقــده هــاي جنــيس اســت. در قــدم ســوم، تغییــر معیارهــا و 
ســنجش گرها نقــش حیاتــی دارنــد. ســنجش گرهای فعلــی 
می شــود  چگونــه  اســت.  مــردان  نفــع  بــه  و  یک جانبــه 
نجابــت مــردان را ســنجید؟ پاکــی اخاقــی آن هایی کــه 
خــود هزینــه ی ســنگین قربانــی دخــران را می داننــد، امــا 
بــا زندگــی آن هــا بــازی می کننــد و زوال بــکارت یــک دخــر 
ــنجید؟ در  ــد س ــاری بای ــه معی ــا چ ــد را ب ــار می دانن را افتخ
ــا »فاحشــگی«  جامعه یــی کــه نداشــن بــکارت را مســاوی ب
می داننــد، چــه چیــزی می توانــد معیــار فاحشــگی مردانــی 
ــه  ــا هامنی ک ــردن ب ــکس ک ــار س ــک ب ــی ی ــه برای ــد ک باش

پرداخــت  هنگفــت  پول هــای  می خواننــد،  فاحشــه 
می کننــد؟ مــا زمانــی می توانیــم نگــرش و قضــاوت عادالنــه 
داشــته باشــیم کــه بــا معیارهــای عادالنــه، نجابــت اخاقــی 
ــه  ــنجش گرهای یک جانب ــا س ــه ب ــم، ن ــک بزنی ــی را مح کس
ایــن  مــن هرگــز  و پیش فرض هــای غیرت مآبانــه. هــدف 
نیســت کــه بگویــم کســی که در و یــا خــارج از قــرارداد 
ــد،  ــادرت می ورزن ــر مب ــخاص دیگ ــا اش ــکس ب ــه س ازدواج ب
ــس  ــه هرک ــت ک ــن اس ــدف ای ــه ه ــد، بلک ــب ان ــاک و نجی پ
)مــرد/زن( کــه مرتکــب چنیــن خطــا می شــود، بایــد تادیــب 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــم اس ــه مه ــا آنچ ــود. ام ــازات ش و مج
مکافــات و مجــازات و ســنجش گرهای خطــای دو طــرف، 
بایــد واحــد و عادالنــه باشــد تــا بــه نتایــج عادالنــه برســیم. 
تحقيقــات نشــان مــي دهــد کــه از هــر ده دخــر یــا زنــی کــه 
قربانــی خشــونت ها می شــود، حــد اقــل دو مــورد آن در اثــر 
جهــل و نــا آگاهــی از مســایل مربــوط بــه بــکارت می شــود. 
مــورد  در  ناکافــی  آگاهــی  و  نادرســت  قضــاوت  مــردان 
بــکارت دارنــد. وجــود یــا عــدم وجــود بــکارت را منی داننــد، 
را  آن  رفــن  بیــن  از  دالیــل  منی شناســند،  را  آن  انــواع 
ــی  ــات غلط ــد اطاع ــه می دانن ــا چیزی ک ــد، تنه منی فهمن
اســت کــه از البــای ســنت ها و پندارهــای غلــط اجتامعــی 
ــران  ــی، دخ ــت. از طرف ــده اس ــل ش ــل منتق ــه نس ــل ب نس
ــد  ــوده ان ــز مجهــز نب ــا ابزارهــای دفاعــی محکمــی نی ــز ب نی
و در مــواردی حتــا خــود آن هــا دلیــل زوال بــکارت شــان را 
ــاع  ــوان دف ــی ت ــورت دانای ــا در ص ــد و ی ــته ان ــا منی دانس ی
کــردن از خــود را نداشــته انــد. دخــران قربانــی یــا طــاق 
شــده انــد، یــا مــورد لــت و کــوب قــرار گرفتــه انــد و یــا هــم 

ــد. در مــواردی کشــته شــده ان
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