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مثل همه زن های دنیا

هفته آریانا سعید، خواننده، آهنگ ساز و ترانه سرا
وی در بین مردم از محبوبیت خاص برخوردار 

است و چندین بار به عنوان داور در برنامه ستاره 
افغان حضور داشته و آهنگ های مبارزاتی او میزان 
محبوبیت اش را در میان مردم باال برده و زبان زد 
عام و خاص است. بانو آریانا چندین جوایز ملی و 
بین المللی دریافت کرده است. او یکی از زنان شجاع

و بی نظیر در عرصه هنر موسیقی است.

ما تنها به این مسئله ای که زنان می روند بیرون از خانه کار می کنند دل خوش نکنیم. چون آن ها 
وقتی دوباره به خانه بر می گردند با وجود خسته گی کار دفتر تمام کارهای خانه را نیز انجام می دهند. 
چون مجبور اند. این بار از روی اجبار به دوش شان انداخته می شود. اکثریت از زنان شاغلی را که من 

می شناسم با یک چنین مشکالت سخت و طاقت فرسا دست و پنجه نرم می نمایند.
به صورت عینی، زن و شوهری را می شناسم که هر دو کار می کنند. در تمام مشکالت روزمره و 
دیگر موارد زندگی به صورت مشترک سهم می گیرند. خرج و مصارف خانه را هر دو مساویانه به 
دوش می کشند. به ظاهر همه چیز برابر است با آن دنیای که فعاالن حقوق بشر و حقوق زن برای به 
دست آوردن آن مبارزه می کنند. اما درست در یک چنین رابطه ای می بینیم که بازهم سنگینی کار و 
مسوولیت ها بازوان زنان را خم می نماید. هر روز زن مجبور است وقت تر از مرد بیدار شود، لباس های 
کار خود و مرد را آماده نماید، صبحانه درست کند و سپس شوهرش را برای خوردن صبحانه بیدار 
نماید. شام بعد اتمام کار زن با عجله خودش را به خانه می رساند. چای آماده می کند، خانه را پاک 
می کند و در عالم خسته گی برای شام غذا می پزد. در این جا اما مرد: با خیال راحت صبح از خواب 
بلند می شود، صبحانه ی آماده شده را میل می کند، لباس های اتو شده اش را می پوشد، شب نیز وقتی 
بر می گردد، توقع دارد خانه مرتب، چای آماده و زن باید فکری برای غذای شب هم کرده باشد. بعد 
آمدن از سرکار مرد به راحتی لم می دهد. به کارهای خصوصی خودش رسیدگی می کند و با دوستانش 

حرف می زند اما زن است و آشپزخانه و...
باری زنی استادم بود. یک روز که با هم حرف می زدیم او گفت: »از صبح تا شام تدریس می کنم. 
تدریس انرژی بسیار زیادی را از من می گیرد. شوهرم نیز در جایی کار می کند. شب ها وقتی به خانه 
می روم شوهرم در حالی که زودتر از من کارش تمام می شود در خانه نیست. او همیشه خودش را در 
بیرون مصروف می کند و می کوشد بعد از من به خانه بیاید، درست آن زمانی که من همه ی کارهای 

خانه را انجام داده ام«.
«زن شاغل نباید خانه داری را از یاد ببرد»

این حرفی است که امروزه آن را به تکرار می شنویم. بدون استثنا هم مردان و هم زنان این حرف را 
می زنند. من بارها شنیده ام که گفته اند: »زن در هر حالتی نباید وظیفه ی خانه داری را از یاد ببرد.«

اگر به مسئله ی تقسیم وظایف در گذشته نظر اندازیم، تعریف این بود که زن خانه داری کند و مرد 
آن چه را که برای خانه داری زن نیاز است را آماده سازد. بنابراین وظایف زنان به صورت مشخص 
خانه داری نامیده می شد و در کنار این باید به تربیت فرزندان و شوهرداری نیز می پرداختند. مردان 
همواره هم چون اربابی در بیرون بودند و تمام خواهشات و نیازهای او در خانه نباید نا دیده گرفته 

می شد.
اما در این اواخر تغییراتی اندکی در یک چنین قوانینی رونما گردیده است. زنان می روند در بیرون از 
خانه کار می کنند و در تمام آن مواردی که روزگاری فقط کار مردانه نامیده می شد سهم می گیرند. اما 
آن چه در این جا قابل بحث می باشد این است که در این صورت )ایجاد تغییرات در امور زندگی( فشار 
بیش تری بازوان زنان را می فشارد. زنان باید برعالوه ی کار در بیرون، مثل گذشته به امورات داخل 
خانه رسیدگی نمایند. لباس ها را بشویند، غذا آماده کنند و... اما مرد بدون در نظر داشت این موضوع 
که حاال زن نصف یا بیش تر از کاری را انجام می دهد که مسوولیت اش فقط به دوش من بود توقع دارد 

که زن به تمام کارهای که در گذشته به او تعلق داشت نیز بپردازد.
خشونت چیست؟

خشونت فقط به معنای برخورد بد فزیکی نیست. خشونت تنها به این خالصه نمی شود که بگوییم 
فالن زن یا دختر را سنگ سار نمودند، بینی اش را بریدند و لت وکوب کردند. در جایی گفته شده: 
»رفتاری خشونت آمیز است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار نماید«. با توجه به این 
تعریف و هزار و یک دیگر همه به این نتیجه می رسیم که واقعن خشونت تنها رفتارهای بد فزیکی 

نبوده و نیست. 
انجام کارهای اجباری، به دوش کشیدن مسوولیت های بیش تر و سکوت کردن از روی ترس به خاطر 
حفظ جایگاهی که حق او هست، تمام این ها یعنی خشونت و رفتار زشت، و این دقیقن همان چیزی 
است که زمینه ی خدشه دار شدن اعتماد به نفس زنان را فراهم کرده و جسم آن ها را به اندازه ی ده 

بار زایمان فرسوده می نمایند.
تالش برای به دست آوردن و حفظ توازن

در این صورت ما باید در تالش ایجاد توازن باشیم. اگر زنان دل خوش کنند که حاال اجازه ی رفتن به 
سر کار را گرفته اند و بدین سبب همیشه خودشان را مدیون مردان زندگی شان بدانند، فقط و فقط 
به میزان سختی ها، اظطراب و ناآرامی های خودشان اضافه کرده اند. زنان و در کنارشان مردان باید به 
این نتیجه برسند که اگر با در نظر داشت فرصت های داده شده برای ما، تغییراتی به چگونگی روند 
زندگی ما ایجاد شده، در این صورت تالش کنیم که توازن را حفظ کنیم و نگذاریم بازهم یک پله ی 

از ترازوی توازن زندگی دچار تزلزل شود.
تالش نماییم که در تمام سطوح برابری ایجاد شود. در کارهای منزل و بیرون از منزل و تمام امورات 
که متعلق به زن و مرد می باشد. امروزه در کنار اندک فرصت های که برای دختران به وجود آمده اما به 
در حد 95 درصد از زنان و دختران از اولیه ترین امکانات زندگی محروم اند. با وجود این آن عده از زنان 
و دخترانی که فرصت های حداقلی به دست آوردند اما در زندگی خانوادگی شان هنوز همان کسانی 
هستند که یک جامعه ی مثل افغانستان به آن ها نسبت داده است: خانه دار باشند، سر به زیر، وقتی 

بیرون کار می کند نباید مثل هر وقت دیگر وظایف خانوادگی را فراموش کنند و...
زنان نباید بار مدیون بودن را با خودشان حمل کنند

این حرف هرگز به این معنا نیست که در محیط خانوادگی هم دیگر را دوست نداشته باشیم و 
خوبی های هم را در نظر نگیریم. مدیون بودن و مدیون ماندن بار سنگینی است. زنان باید به این 
نتیجه برسند که رفتن به سرکار، ورزش، داشتن آزادی برای دید و بازدید دوستانش و... حق طبیعی 
آن هاست. تمام این چیزها جز اولیه ترین نیازمندی های زنان است همان گونه که مردان از این امتیازات 
برخوردار اند. بنابراین زنان در صورت به دست گرفتن اقتدار مدیریت کارهای خصوصی و اجتماعی 
شان، برای داشتن تمام چیزهای که داشتن شان حق آن هاست نباید خودشان را مدیون مردان بدانند 

و برعالوه ی کار در بیرون مثل کلفتی سنگینی کارهای خانه را نیز به دوش بکشند.
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در بسیاری از نقاط جهان، 
انگشت اتهام مردان همیشه 

زنی را پیدا می کند. ولی من فکر 
می کنم ما به زنان نیاز داریم تا 
مشکالتی که مردان به وجود 

می آورند را حل کنند. 
خالد حسینی

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

به ما گفته شده است که اگر مردان منی توانستند زنانی را که برای اولین بار 
]به خواسته ی شان[ »نه« گفتند، تعقیب کنند، رمان منی توانست دوام بیاورد؛ یا 
این که تقدیر مردان از لحاظ هورمونی، طوری تعیین شده که متایالت جنسی 
وحشیانه داشته باشند. گذشته از این ها، من مدام می شنوم که مردانی که مانند 
انصاری رفتار کرده اند، هیچ فعل اشتباهی را مرتکب نشده اند؛ و یا قانون را زیر 

پا نکرده اند.
که  آن چیزی ست  بلکه  نیست؛  است،  »قانونی«  آن چه  »می تو«،  مساله ی  اما 
آزار و اذیت جنسی به ستوه  »نیکو«ست. درست است که زنان از خشونت و 
که  است  این هم درست  اما  آمده اند؛ 
جنسی  رفتار  فرهنگ،  این  که  آن چه 
»عادی« به حساب می آورد، اغلب برای 
زنان مرض است، و ما می خواهیم که به 

این مساله نیز نقطه ی پایان بگذاریم.
»لیلی  لوفبارو«، در نوشته ای وحشت آور 
در  »ویک«،  مجله ی  در  درخشان  اما 
یک بار،  وقت  چند  زنان  این که  مورد 
در طول رابطه ی جنسی رنج می برند، 
از  اغلب  که  واقعیتی  می نویسد؛ 
سوی فرهنگ و ساینس نادیده گرفته 

گفته ی معروف در فمینیسم مدرن این است که زنان باید »خواسته های بیش تری 
داشته باشند«. به ما آموختانده شده است که ارزش مان را دست کم بگیریم- چه 
در گفت وگوها بر رس معاش و دست مزد و یا در روابط شخصی- و ]نیز[ به ما گفته 
شده، اگر زنان فقط آن چه که ما واقعن ارزش اش را داریم، را مطالبه کنند، حتمن 

به دست می آوریم.
اما اگر واکنش ها به»می تو« نشان گر چیزی بوده باشند، همین است که مردم 
خیلی دوست ندارند زنان از پذیرفنت حداقل های ممکن، امتناع ورزند. انتقادات 
رایج از این جنبش- که به طور جدی با اتهامات علیه عزیز انصاری آغاز شد- واقعان 

نشان دهنده ی این است که زنان باید جرات طرِح 
خواسته های بیش ترشان را داشته باشند.

این که از مردان بخواهیم بر تجاوز بر ما نقطه ی 
وارد دفرتشان  ما  وقتی  این که  یا  بگذارند،  پایان 
می شویم، با آلت های شان در برابر ما بازی نکنند، 
یک مساله است؛ قانون قبلن این موارد را ممنوع 
کرده است. اما تا رسیدن به این خواسته ی ما از 
مردان، که فقط با زنانی که مشتاقانه »بله« بگویند، 
آن هایی  به جای  باشند-  داشته  جنسی  رابطه ی 
تجاوز  نتیجه ی  ]در  ضعف  و  ناتوانی  فرط  از  که 
جنسی[ دیگر منی توانند »نه« بگویند- ظاهرن راه 

درازی در پیش است.

»می تو« فراتر از پایان بخشیدن به تجاوز جنسی استترجمه
ما مطالبات بیش تری داریم

زنان نباید بار مدیون بودن را
با خودشان حمل کنند

منبع: گاردین
نگارنده: جسیکا والنتی
برگردان: اخگر رهنورد

 ادامه در صفحه 3...

دکتر سردار محمد رحیمی
در گفتگو با نیمرخ:

زن ها نباید انتظار 
داشته باشند که 
مردها دلسوزانه 
برای شان پالیسی 

بسازند
 صفحه 2  



3 2  Monday  February 19, 2018  سال اول  شماره 24  دوشنبه  30 دلو  1396 سال اول  شماره 24  دوشنبه  30 دلو  1396

 Vol. 1  No. 24

 Monday  February 19, 2018 

 Vol. 1  No. 24

بیش تر خانم ها به آموزش است. مردان به دلیل رشایط شغلی 
و کار، زیاد عالقه مند به سواد آموزی نیستند. از طرف دیگر 
مؤثریت زن ها در کورس های سواد آموزی بیش تر است که هم 
می توانند اطفال شان را برای تعلیم و تربیه بهرت کمک کنند 
و هم به عنوان یک خامنی که توانایی خواندن و نوشنت و 
محاسبه را یافته است می تواند زندگی بهرتی داشته باشد. 
تالش ما این است که بتوانیم با تطبیق همین اسرتاتژی و 
ادامه ی آن در ۱۵ الی ۲۰ سال آینده سطح سواد بین مردها و 
زن ها برابر شود. یعنی اگر ۶۰ ٪ مردها با سواد باشند درصدی 

سواد زن ها هم به ۶۰ ٪ برسد.

با فراگرفنت کورس سواد آموزی یک زن، چه میزان با سواد 
می شود و چه توانایی هایی پیدا می کند؟

ما هرده سال می بینیم که تعریف جدیدی از سواد از جانب 
یونسکو ارایه می شود. تعریف جهانی که از مفهوم سواد وجود 
دارد، ما از آن بسیار فاصله داریم. ولی ما هامن استاندردهای 
نظر  در  را  کردن  حساب  و  نوشنت  خواندن،  مانند  اولیه ی 
می گیریم. متاسفانه جامعه ی ما از همین استاندردهای اولیه 
هم دور است. تالش ما این بوده که سواد آموزی را سودمند 
و کاربردی کنیم. یعنی انگیزه بدهیم به سواد آموزان که شام 
اگر خواندن، نوشنت و محاسبه را یاد بگیرید، یک تغییر در 
زندگی معیشتیی شام هم به وجود می آید. به همین خاطر 
سوادآموزی سودمند عالقه مندی به وجود می آورد. ما در کنار 
آموزش  به خانم ها  را هم  اولیه  اساسی، حرفه های  تعلیامت 
و  گلدوزی  خیاطی،  زنبورداری،  مثل  شغل هایی  می دهیم. 
کمک های اولیه تا خانم ها در کنار سواد، توان مندی اقتصادی 

شان را هم باال بربند.

چه  برگیرنده ی  در  آموزی  سواد  کتاب های  محتوای 
مسایلی است و آموزگاران این کورس ها با چه معیارهایی 

گزینش می شوند؟
هیچ  نداریم.  ساالن  بزرگ  آموزش  متخصص  افغانستان  در 
اساس  وقتی که  ندارد.  وجود  قسمت  دراین  دیپارمتنتی 
آموزش بزرگ ساالن داشنت متخصص در این عرصه و ارایه ی 
ما وجود  اما در کشور  بزرگ ساالن است  آموزش  شیوه های 
ندارد؛ طبیعی است که با مشکل رو به رو هستیم. در آموزش 
بزرگ ساالن، ما معلمینی فارغ از دوازده داریم. و در خیلی از 
موارد مثلن در قریه، حتا معلم ما فارغ از صنف نهم است. فقط 
کاری که ما انجام می دهیم یک دوره ترینینگ برای آموزگاران 
است تا با مسایل آموزش آشنا شود. چون ما متخصص آموزش 
بزرگ ساالن نداریم تا آموزش تخصصی را در این قسمت ارایه 
کند؛ و متاسفانه هیچ نهاد ملی و بین املللی در این قسمت 
اقدام نکرده است. ما تالش داریم تا یک دیپارمتنت آموزش 
بزرگ ساالن را ایجاد کنیم تا متخصص آموزش بزرگ سال 
تربیت شود و بعد کارما موثریت و نتیجه داشته باشد. محتوای 
محتوای  با  است  متفاوت  کاملن  ساالن،  بزرگ  کتاب های 
کتاب هایی را که معارف برای افراد زیر پانزده سال تدریس 

با مشکل بسیار  می کند. در قسمت آموزش بزرگ ساالن ما 
پیجیده ای رو به رو هستیم. بودجه ی که برای این کار در نظر 
گرفته شده، بسیار اندک است. سواد آموزی ۱.۵ ٪  بودجه ی 
معارف افغانستان را دارد. در حالی که ما حدود ده میلیون بی 
سواد داریم و معارف نیز حدود نه میلیون دانش آموز دارد، 
طرفی  از  باشد.  برابر  باهم  ما  بودجه ی  باید  صورت  دراین 
دیگر ساالنه ۳۵۰۰۰۰ طفل بنا به دالیلی، از رفنت به مکتب 
بازمانده و وارد جمعیت بی سواد می شوند. چون معارف دراین 
راستا علی رغم تالش ها به دلیل ناامنی و منابع اندک و برنامه 
ریزی غلط موفق نبوده است. ما با نهایت تالش با همکاری 
یونسکو و دیگر موسسات می توانیم ساالنه ۳۰۰۰۰۰ نفر را با 
سواد کنیم. بنابراین، ورودیی بی سوادی نسبت به خروجی با 
سواد ها بیشرتاست. به همین دلیل، تغییر در آمارها به وجود 
منی آید و سطح سواد باال منی رود. سیستم و بروکراسی دراین 
کشور کاملن مشکل دارد و دولت عملن معارف را در حالت فقر 
قرار داده است. رسمایه گذاری روی یک سواد آموز ۳۰ الی 
۵۰ دالراست. درحالی که در کشور همسایه ی ما ایران رسمایه 
گذاری روی یک سواد آموز ۲۵۰ دالراست. برای یک دانش 
آموز مکتب  تا۴۰ دالر است در حالی که در کشور سوئیس 
۵۰۰۰ دالر است. پس طبیعی است که آموزش و سواد، در 
کشور ما خیلی کیفیت نداشته باشد. چون دنیای مدرن دنیای 
محاسبه و پول است. هرقدر رسمایه گذاری کنید به هامن 
میزان نتیجه می گیرید. منی شود مردم را با پند و نصیحت، 
دعا، التامس و صلوات با سواد کرد. دولت برنامه روشنی در 
گذشته نداشته و به دنبال آدم های متخصص و کارفهم نبوده 
است. اگر کسانی مثل ما برنامه ای پیشنهاد کند، توجهی هم 
منی شود و تازه حساسیت هایی هم ایجاد می شود که چرا کار 

می کند و چرا برنامه می سازد. 

از دل نابسامانی ها و بحران ها عده ای از خانم ها در میدان 
آمده اند این ها برای رسیدن به وضعیت مطلوب و تعریف 
را  فعالیت ها  این  می کنند  مبارزه  شان  خود  از  انسانی 

چگونه ارزیابی می کنید؟
زن ها هیچ گاه نباید خوشبین باشند و انتظار داشته باشند که 
مردها دلسوزانه برای شان پالیسی بسازند و کار کنند. باید 
آن قدر توامنند باشند و با برنامه حرکت کنند که دولت مجبور 
شود آن ها را جدی بگیرد؛ راه حل در دنیای مدرن، همین 
است. شام ببنید یک خانم اروپایی اگر ازحقوق و امتیازهایی 
برخوردار است، هیج مردی به او بخشش نکرده و این خانم 
منتظر کار ودلسوزیی مردها برای خودش نبوده، مبارزه کرده، 
کار کرده و کارهایش هم تخصصی و با برنامه بوده است. در 
افغانستان، ما کمرت خانم هایی را داریم که منسجم و با برنامه 

حرکت کنند.
خانم ها باید خیلی جدی تر از گذشته مبارزه کنند و ابزاری 
سطح  باید  است.  توانایی  داشنت  هم  مبارزه  پیروزیی  برای 
دانایی، علم و توانایی شان بلند و به روز باشد. توقع دلسوزی 
از طرف مردان را نداشته باشید. چون در یک فضای خشنی 
مثل افغانستان، همه در تالش تامین منافع خودشان هستند. 

نگاه مردها به زن ها می تواند ابزاری شود.

فکر منی کنید که نگاه ابزاری به خانم ها و کار آن ها، عملن 
را دیدند  انتخابات خانم ها  وجود دارد. مردم در جریان 
که عملن بار انتخابات را به دوش کشیدند؛ اما از قدرت 
و بدنه ی دولت حذف شدند. این بیان گر ناتوانیی زنان 

است یا استفاده ابزاری از آن ها؟
که  نیست  گزار  کار  دولت  دولت های جهان سومی عمومن 
مناینده ی مردم باشد و برای مردم کار کند. دولت با هر ابزرای 
قدرت را به دست می گیرد، به خاطر سلطه و تامین منافع گروه 
و هیات حاکمه خودش. اگر دولت کار منی کند، این مشکل 
ما و شامست. شام به دولتی مرشوعیت داده اید که به نفع 
و  بسنجیم  را  توان خود  باید  ما همیشه  کار منی کند.  شام 
بدانیم که در کجا این توان را مرصف کنیم تا نتیجه ی بهرتی 
این کار ذهنیت و مدیریت می خواهد. هیچ  و  باشد  داشته 
چیز لزومن با خیرخواهی درست منی شود. چون دنیای امروز 
دنیای خیرخواهی نیست، دنیای منافع است. زن ها باید یاد 
از نیروی خودشان به صورت موثر و برنامه  بگیرند و بتوانند 
ریزی شده، استفاده کنند. هوش و ذکاوت سیاسی شان را باال 
بربند. فرصت ها و ابزارها را بشناسند، بازار عرضه و تقاضا را 
درست بررسی کنند و هیچ گاه منتظر منانند که مردها برای 
شان کار کنند. چون در دنیای امروز این توقع ممکن است 
خریداری نداشته باشد. مردهای جامعه ما عملن در مقابله با 
زن ها قرار دارند. چون حضور زن ها باعث کم شدن فرصت ها 
می آید  اداره  یک  در  توانایی  زن  اگر  می شود.  مردها  برای 
موقعیت مردی را به خطر می اندازد که توانایی کمرتی دارد. و 
این مرد منی خواهد شاهد یک چنین اتفافی باشد. پس زن ها  
باید روی توانایی و تخصص شان جدی فکر کنند. توانایی با 
مدارک ماسرتی و دکرتا هم قابل سنجش نیست. ما فعلن 
بی شامر ماسرت و دکرت داریم که قدرت تحلیل و عمل موثری 
ندارند و قادر به حل کوچک ترین مسایل خود و جامعه هم 
نیستند. بحث توانایی بیش تر از فکر، خرد، مطالعه، تجارب، 

بررسی و تحلیل رفتارها حاصل می شود.

دکرت رسدار محمد رحیمی، ماسرت علوم سیاسی 
و دکرتای رشته ی جغرافیای سیاسی از دانشگاه 

تهران می باشد. آقای رحیمی بعد از سال ۱۳۸۸ به 
عنوان استاد دانشگاه در بسیاری از دانشگاه های 

خصوصی و دولتی مشغول به تدریس بوده و در 
کنار آن  به فعالیت های سیاسی نیز پرداخته است. 
مسوول جریده جبهه ملی، سخن گوی جبهه ملی، 

نامزد وزیر دولت به عنوان وزیر تجارت و از سال 
۱۳۹۴ تا حاال به عنوان معین سواد آموزی وزارت 

معارف کار می کند. در مصاحبه ی کنونی با وی روی 
سطح سواد، برنامه های آموزشی بزرگ ساالن و 

جایگاه زنان در این عرصه گفت وگویی انجام داده 
ایم. 

وضعیت سواد و آموزش در کشور چگونه است؟
نا  از  انواعی  آن  در  شام  که  کشوری  طبیعی  صورت  به 
و  خشونت  اقتصادی،  فرهنگی،  سیاسی،  بسامانی های 
جامعه ی  که  می دهد  نشان  می کنید،   مشاهده  را  ناامنی 
با سوادی نداریم. جامعه ی که به لحاظ فرهنگی متشتت و 
ضعیف، فاقد  نیروی انسانی ماهر، آموزش ضعیف، دانش و 
فهم دچار مشکل باشد، بیش ترین خشونت و ناامنی و فقر 
را دارد. آمارها هم نشان می دهد که افغانستان ازجمله ی بی 
فقر،  زنان،  و  اطفال  علیه  سوادترین کشور هاست. خشونت 
توسعه نیافتگی و ناامنی از شاخصه های جامعه ی کم سواد و 
بی سواد محسوب می شود. امروز حدود ۳۸ ٪ افراد باالی ۱۵ 
سال با سواد هستند که در این میان نرخ سواد مردها دو برابر 
نرخ سواد زن ها است. براساس درصدی ۲۰ ٪ زن ها با سواد 
و ۸۰ ٪ به صورت عام بی سواد اند. در مجموع نرخ سواد در 
افغانستان ۳۸ ٪ با سواد و طبیعنت باالی ۶۱ ٪ بی سواد اند.

درقسمت آموزش و سواد زنان به عنوان یک کار اساسی و 
بنیادی که بتواند اساس دیگر فعالیت های زنان شود، این 

موضوع در حکومت چقدر جدی بوده است؟
در مجموع پالیسی فرهنگی، اجتامعی و علمی دولت در سه 
سال گذشته خیلی روشن و واضح نبوده است. به تازگی مترکز 
روی حوزه ی فرهنگ و معارف شکل گرفته و یک امیدواری 
است که پالیسی هایی در حوزه ی معارف و سواد آموزی، به 
خصوص در قسمت زن ها بتواند مؤثر واقع شود. ولی با آن 
هم در طول این مدت کارهایی صورت گرفته است. هرچند 
که با توجه به منابع زیاد و حضور جامعه ی جهانی در حوزه ی 
آموزش و معارف به عنوان کار بنیادی، رسمایه گذاری نشده 
و پروژه هایی که تطبیق شده نتوانسته برای توسعه ی معارف 
این  هدف  خودم  کاریی  دوره ی  درطول  کند.  ایجاد  اساس 
و  کنیم.  کم  را  زن ها  و  مردها  بین  سواد  نابرابریی  تا  بوده 
الزمه اش این بود که ما در قسمت سواد آموزیی زن ها جدی 
کار کنیم. کورس های سواد آموزیی ما تا ۸۰ ٪ و در بعضی 
مناظق تا ۹۰ ٪ برای خانم ها بوده است. دلیل آن عالقه مندیی 

آمنه امیدگفتگو

بـاران می بـارد. پشـت پنجره کوچـک چوبی نشسـته ام و 
بـه زمیـن خـوردن قطره های درشـت بـاران نـگاه می کنم. 
دل مـن هـم مثـل این آسـامن ابـری گرفته اسـت. با خود 
مهـم  کـس  هیـچ  بـرای  قطره هـا  ایـن  می گویـم سـقوط 
نیسـت مثل سـقوط مـن که هیچ کسـی متوجه آن نشـد.
هنـوز هـم بـه او فکـر می کنـم. بعضـی وقت هـا از خـودم 
بـدم مـی آیـد که چـرا منی توانـم او را فرامـوش کنم. االن 
دو سـال اسـت کـه از هـم جـدا شـده ایـم. او در هـامن 
روزهـای بعـد از طالق مـان ازدواج کرد و بـه دنبال زندگی 
جدیـدش رفـت. امـا مـن هـر روز پشـت این پنجـره ای که 
می شـود بـا آن همـه رسنوشـت گذشـته ام را مـرور کنـم، 
می نشـینم و بـا بـه یـادآوری روزهـای گذشـته همـراه بـا 
گل دوزی، فکـر می کنـم، لب خنـد می زنـم و گاهـی هـم 
اشـک می ریـزم. بـه یـاد مـی آورم کـه در اوایـل خیلـی بـه 
هـم وابسـته بودیم، یک عاشـق و معشـوق واقعـی! اما در 
سـال های دوم و سـوم نـه تنهـا رابطـه مـان رفتـه رفتـه بـه 
رسدی گراییـد بلکـه بعضـی وقت هـا احسـاس می کـردم 
کـه از مـن دوری می منایـد. آن روزهـا متـام سـعی ام را 
می کـردم تـا محبـت اش را دوبـاره بـه خـود جلب کنـم اما 
او خیلـی آشـکارا بـه مـن اظهـار بـی عالقـه گـی می کرد. 
مـن هـم کـه رفتـاررسد و بـی مهـری های بـی انـدازه اش 
بـه جـربان همـه ی کم بودهـا  را می دیـدم  می خواسـتم 
مقابلـه بـه مثـل کنـم. از ایـن رو من هـم رفتـارم را رسدتر 
از او نشـان دادم و بـا بـی اعتنایی به همه خواسـته هایش 
سـعی می کـردم خـودم را راضـی نگـه دارم. امـا وجدانـم 
هیچ وقـت راضـی نشـد. او همیشـه می گفـت مـن مثـل 
هیـچ یـک از زنـان دنیـا نیسـتم چـون منی توانـم برایـش 

بچـه ای بـه دنیا بیـاورم.
در اواخـر نـه تنهـا تحقیـرم می کـرد بلکـه گاهـی بـا لـت 
و کـوب سـعی می کـرد آتـش خشـمش را فـرو بنشـاند. 
مـدام می گفـت بایـد از هـم جـدا شـویم چون دلـش بچه 
می خواهـد. هم چنـان می گفـت کـه منی توانـد خـرج دو 
زن را بدهـد. بـا آن کـه مـن تـا آن جـا راضـی بـودم کـه زن 
بگیـرد و حتـی خـودم برایـش بـه خواسـتگاری کسـی که 
می خواهـد بـروم. امـا او فقط خواسـتار جدایی مـان بود. 
یـک روز روی موضـوع کوچکـی جنـگ راه انداخـت و بعد 
از خـوردن مشـت و لگدهـای بی دریغـش مـرا بـا چـادر 

کهنـه ی خاکـی رنگـم از خانـه بیـرون کـرد. آن 
روز از روی اجبـار بـه خانـه پـدری ام آمدم. پدرم 
بعـد از شـنیدن داسـتان زندگـی مـن و همـرم 
بـا لحـن جـدی اش گفـت: نبایـد خانـه را تـرک 
می کـردی. االن مـردم چـه می گوینـد؟! و ایـن 
و در آن روزهـا  بـود  بـه مـن  آخریـن جملـه اش 
بدتریـن  از  بدتـر  برایـم  پایانـش  بـی  سـکوت 
کلمـه  یـک  حتـا  کاش  بـود.  ممکـن  چیزهـای 
حـرف مـی زد. امـا او حتـا نگاهـش را هـم از من 
دریـغ می کـرد. بایـد تحمـل می منـودم. گاهـی 
بـا خـود می گویـم اگر مـادرم زنده بود و یـا برادر 
و  بی کـس  این طـور  شـاید  داشـتم  خواهـری  و 
تنهـا نبـودم. پـدرم هیـچ وقـت مـرا درک نکـرد 

چـون او هـم مـردی بـود هم چـون همـرم.

در متـام سـال هایی بـودن بـا همـرم مـن برایـش یـک 
فکـر  او  و  نخـور  درد  بـه  بازی چـه ی  یـک  بـودم.  وسـیله 
می کـرد کـه حـاال وقـت مرصفش بـه رس آمـده و بایـد دور 
انداختـه شـود. چقـدر فکـر کـردن به ایـن واقعیـت که تو 
بـرای هیـچ کـس مهـم نیسـتی سـخت اسـت. مـن بـرای 

هیـچ کـس مهـم نبـودم نـه بـرای او و نـه بـرای پـدرم!
دمل  می ایسـتم.  پنجـره  بـه  رو  آمـده.  بنـد  بـاران  حـاال 
می خواهـد بـه حیـاط کوچـک گلـی مـان بـروم و مدتـی 
هـوای مرطـوب بهـار را استشـامم کنـم. دمل می خواهـد 
امـروز بـا خـود عهـد کنـم کـه گذشـته را بـرای همیشـه 

منایـم. فرامـوش 
دو سـه رضبه به دروازه زده می شـود. در حالی که موهای 
صورتـم را مرتـب می کنـم دروازه را بـاز می منایـم. بـاورش 
سـخت اسـت. او این جاسـت )همـرم(. بعـد دوسـال بـه 
این جـا آمـده. آیـا می خواهد رساغی از مـن بگیرد؟ الغرتر 
شـده و تعـداد موهـای سـفیدش بیش تـر. چنـد چین هم 
بـه گوشـه چشـمش اضافـه شـده. بـی هیـچ کالمـی بـه 
هـم خیـره می شـویم. منی دانـم شـاید او هـم مـرا ورانداز 
می کنـد شـاید من هـم بـه نظـر او پیـر و افرده شـده ام. 
ناخـود آگاه از ایـن فکـرم لب خنـدی بـر لبـم می نشـیند. 
او بـا دیـدن لب خنـدم جسـور می شـود و می گویـد: مـرا 
ببخـش! می خواهـم دوبـاره با هـم باشـیم. از این حرفش 
غافل گیـر می شـوم، کسـی کـه آخریـن بـار بـا تهمـت و 
تحقیـر مـرا از خانـه بیـرون انداخـت حـاال از مـن معـذرت 
می خواهـد. نـه، ایـن درسـت نیسـت. وقتـی سـکوتم را 
می بینـد می گویـد: از زمانـی کـه فهمیـد مشـکل نیامدن 
بچـه از مـن اسـت، آن زن بـی رشف مهریـه اش را گرفـت 
و رفـت. از ایـن حرفـش خشـم متـام وجـودم را لرزانـد. 
آخـر چـرا؟ می خواهـم تُفـی بـه صورتـش بیانـدازم و غم و 
نفرتـم را یک جـا بیـرون بریـزم. اما سـعی می کنم آرامشـم 
را حفـظ کنـم و بـا خـودم می گویـم او حتـا لیاقـت همین 
دعـوا را نـدارد. در حالی کـه بـا تظاهر بـه طرفش لب خند 
ایـن  روی  در  مـردی  مثـل هیـچ  تـو  می زنـم، می گویـم: 

زمیـن خاکی نیسـتی! 
دروازه حیـاط را می بنـدم و بـه آسـامن آبی که حـاال ابرها 

در آن پراگنـده شـده اند نـگاه می کنم.
جـای جایـی از آسـامن رنـگ آبـی تیـره بـه خـود گرفتـه 
اسـت. ابرهـا به رسعـت در حرکت انـد. گلـه ی از پرنده ها 
ِجـک ِجـک کنان از بـاالی رسم می گذرند. بـا این رسعت 
شـدید پراگنـده شـدن ابرهـا قـرار اسـت که دیگر آسـامن 
نورافشـانی  خورشـید  و  بنامیانـد  را  واقعـی اش  چهـره ی 
کنـد. در حالی کـه بـا گام هـای بلنـد بـه ایـن طـرف و آن 
طـرف مـی روم، حـس می کنـم کـه لحظه هـای خوبـی در 

راه اسـت.

آه چی لذتی دارد
روزگاری کسی بر گیسوان قهوه یی  رنگم دست بکشد

و دانسته باشد که چی اندازه دوستش دارم
دوستش دارم

به اندازه ی تنهایی خدا
و به وسعت پاکی خودم

و تپش که در متام رگ  هایم جاری ست
به اندازه ی هستی منجمد تنم که در دستانش آب 

خواهد شد
دوستش دارم.

وقتی در تنهایی خدا رازی ست
که با چشم  های ما 

فرسنگ  ها فاصله دارد،
هستی پشت رورسی من 

مرموز تر از این تنهایی و پاکی ست 
»آه چه لذتی دارد«

وقتی دو آغوشی لختی به نهایت هم می رسند.
و اتاق شان در اضطراب تندی به رس می  برد

دستی در میانه نیست
چه اتفاقی جاویدانه ی

و با طلوعی که سزاوار نفرینی بیش نیست پیوند می  یابد   
و روز با نفس های سوخته و بریده اش

»خاری می  زند به نشه ی ما«
دستی پاکی مرا ورق خواهد زد؟

برایم پریشان خواهد شد؟
مرا دوست خواهد داشت؟

آه چه لذتی دارد
درفشار بازوانش گلو، گلو فریاد شدن

و در ضیافت شام سفره ی آغوش و بوسه گشودن
شب دهکده ی پدری مان را نوشیدن 

و از غنچه  های هم راز چرتی زدن 
به اندازه ی دو رس دو آغوش.

آه چه لذتی دارد
خشم یک مشت مردم کهنه ی پوک را بر انگیخنت.

می دانم دست توطیه 
من و تو را از شهر بیرون خواهد کرد،

اما دست روزگار با ماست
چنان بلند و روشن

به اندازه ی کوهی که در دامنه اش 
پدرم به دنیا آمده بود.
)پله های گنه آلود(

 کریمه شبرنگ
جعِدگیسو

 معصومه رحیمی
دکرت رسدار محمد رحیمیداستان

در گفتگو با نیمرخ:
زن ها نباید انتظار 
داشته باشند که مردها 
دلسوزانه برای شان 
پالیسی بسازند

مثل همه زن های دنیا
آن روز از روی اجبار به خانه پدری 

ام آمدم. پدرم بعد از شنیدن داستان 
زندگی من و همسرم با لحن جدی اش 

گفت: نباید خانه را ترک می کردی. االن 
مردم چه می گویند؟! و این آخرین جمله 
اش به من بود و در آن روزها سکوت بی 

پایانش برایم بدتر از بدترین چیزهای ممکن 
بود. کاش حتا یک کلمه حرف می زد. اما او 

حتا نگاهش را هم از من دریغ می کرد. 

به مراتب  قانون  رصِف  پذیرِش  مردان،  برای  مرزها« ست.  از 
آسان تر است، تا این که درباره ی متامی چیزهایی که تاکنون 
در مورد رابطه ی جنسی، شهوت و قدرت آموخته اند، تجدید 
نظر کنند. این مساله، نیاز به کار بیش تر از نصب دکمه ی 

»تامیز اپ« یا بازتویت یک هشتگ دارد.
افرادی که از سمت و سوی این جنبش خشمگین، و یا حتی 
هنجارهای  با  آن ها  آیا  که  بپرسند  خود  از  باید  نگران اند، 
جنسی، که می گویند هر عملی جز تجاوز جنسی عمل درست 

است، راحت استند. یا جهانی که در آن رنج و هراس زنان 
به عنوان بخشی از تعامالت عاشقانه و جنسِی مورد نظر تلقی 

می شود، را قبول دارند.
در حال حارض، زنان خواستاِر بیش از آن حداقل های ممکن 
است که به آن ها آموختانده شده است توقع داشته باشند. 
آن ها خواستار یک استاندارد اخالقی اند که به آن ها به عنوان 
موجودات کامل انسانی، به جای کاالهای جنسی، نگاه کند. 
مثل  شان،  امنیت  و  عالیق  که  هستند  این  خواستار  آن ها 
شوند.  پذیرفته  همگانی  به صورت  مردان،  امنیت  و  عالیق 
زیاد  آن قدر هم  واقعن  آن »بیش تر«ی که آن ها می خواهند، 
این کم ترین کاری است که می توانیم  نیست. در حقیقت، 

انجام دهیم.

جنسی  رابطه ی  مردان  که  زمانی  تا  ]احتاملن[  می شود، 
»خوب« داشته باشند. اصلن ما در جهانی زندگی می کنیم که 
»به درد زن به عنوان یک امر طبیعی، و به لذت مردان به عنوان 

یک حق می بیند«.
به همین دلیل، زنان باید بر تغییر هنجارها بیش تر مترکز کنند، 
تا تاکید بر چیزهایی که از قبل داشته ایم. اما برای افرادی که 
فکر می کردند »می تو« باید تجاوز و یا سلسله ی آزار و اذیت 
جنسی را متوقف کند، این جنبش، خواهان نوعی »فراتررفنت 

»می تو« فراتر از پایان بخشیدن به تجاوز جنسی است
ما مطالبات بیش تری داریم



 علی فکور
بخش دوم و پایانی

خاصیت متدن، انتقال آن از نسل به نسلی دیگر است که متدِن 
اسالمی هم مشمول همین خاصیت است که تا امروز به ما رسیده 
است. اما تفاوت اش این جاست که هامن حرف های اندیش مندان 
که عموم شان متفکرین دینی بوده اند، بیش تر با عرف های بومی 
و محلی درهم آمیخته و بیش تر رنگ هامن عرص را به خود گرفته و 
در نتیجه برای عرص ما که عرص تحمل و مدارا است، خشن و زننده 
می منایند. افالطون در کتاب جمهوریت می گوید: »خدا را شکر 
می کنم که یونانی زاده شده ام نه غیر یونانی، آزاد به دنیا آمده ام نه 
برده، مرد آفریده شده ام نه زن«. این حرف ها از آن روست که فکر 
مسلط و وضعیت اجتامعی یونان نیز، زنان، خارجیان و بردگان را 

جزو شهروندان منی دانستند.
از آگستین قدیس نقل است که گفته بود: »حوا از پهلوی چپ 
آدم خلق شده است، زن چهره ی شیطانی دارد و عنرص گناه و 
وسوسه ی شیطان است. اول خود فریِب شیطان را می خورد و بعد 
باعث فریب مرد می شود، به همین خاطر زن در مقام تعبد و قرب 
الهی منی رسد و به بهشت منی رود.« و یا فرودسی که می گوید: 
زن و اژدها هر دو در خاک ِبه/ جهان پاک از این هر نا پاک ِبه 
و یا: نشانی مناند از آن خاندان/ که بانک خروس آید از ماکیان. 
سعدی: ز بیگانگان چشم زن کور باد/ چو بیرون شد از خانه، در 

گور باد.
اگر ما زمان مند بودن فکر و اندیشه را به نیکی ندانیم و به معنای 
آن پی نربیم قطعن از خطاهای افکار پیشنیان متاثر می شویم. به 
دلیل چنین تاثیرهای است که می گویند: »لوره یا په کور کی وی 

یا په گور کی«.
در نتیجه این تاثیر است که مردم می توانند دنیای زنان را، نقش 
زنان را و آینده ی زنان را به میل خود بسازند و در مورد آن تصمیم 
نداشته  اندیشه ها  تاریخیت  و  تاریخ  از  دانشی  اگر  ما  بگیرند. 
باشیم، در تقلید کورکورانه از تفکر و قضاوت پیشنیان، کار مان 
ترین  مورد خصوصی  به جایی می کشد که می بینیم حتی در 
امور زنان )زنانگی آنان( مردان می نویسند و فتوا صادر می کنند. 
متاسفانه فکر مسلِط جامعه ما نیز، ضعیف بودن، ناقص العقل 
بودن و نگون بخت بودن زنان است و در همین قالب ها، خط و 
سیرهای گوناگون و غیرانسانی برای شان ترسیم می کنند. از این 
برای  مردم  نوشتاری  و  ادبیات گفتاری  و  املثل ها  میان، رضب 
زنان تاییدی بر این مدعاست. به چند منونه ی آن اشاره می شود: 
اسپ خوب در طویله و دخرت خوب در خانه. از پر ناخلف، دخرت 
بهرت است. کاری را که شیطان از عهده ی آن بر نیاید، زن انجام 
می دهد. با زن ات مشوره کن، اما مطابق نظر او عمل نکن. این 
نوع باورها حاصل ارتجاع فکر و فکر ارتجاعی است. فکری که نگاه 
زن ستیزانه به زنان را خلق و نهادینه می کند. اما به دلیل تاریخی 
بودن خود فکر، نوع نگاه مردان به زنان در دوره های مختلف با 

هم فرق داشته.
مهم است بدانیم که نگاه ما به زنان از منظر مردساالرانه است 

یا از یک منظر مدنی و انسان مدارانه. وقتی تنها منظر ما منظر 
مردساالرانه باشد، قطعن این نگاه جنسی و در پی کشف لذت 
خواهد بود. در نتیجه انجاِم هیچ کاری جز برآوردن لذت خویش را 
از آنها منی توان توقع داشت. هرگاه مردان برای فرار از خطاهای 
گناه آلود خود دست و پای زنان را ببندند و فقط به همین منظور 
محدودیت پوشش بر آنان وضع کنند؛ وقتی نقش آن ها را فقط در 
حِد مادر و همر محدود کنند، وقتی ارزش زنان را در حِد یک 
غالم و کنیز ببینند و یا چهار زن را برای خود جایز بشامرند، وقتی 
همه قضاوت های مردان در مورد پوشش، راه رفنت، نشسنت و طرز 
و سلوک زنان فقط از منظر خود آنان و یک جانبه باشد، قطعن 

نتیجه اش همین می شود که می بینیم.
در یک جامعه به اصطالح انسانی حتا شنیدن صدای آنان حرام 
می شود و مردم از این که دیگران زنان خانواده شان را ببینند، رگ 
غیرت شان باد می کند و از حضور آنان جامعه عار می خورند. بهرام 
بیضایی گویا حق دارد که می گوید: »ِخرد تا به زنان می رسد، 
نامش مکر می شود و مکر تا به مردان می رسد نام عقل می گیرد. 
درخواسِت توجه تا به زنان می رسد، نامش حسادت می شود و 
حسادت تا به مردان می رسد، می شود غیرت« زیرا این قضاوت 

متام زنان و مردان در مورد زن است.
بی  است،  ستیزانه  انسان  فکر  قربانی  قدر  این  که  جامعه يی 
گامن همه موافق اند که زنان مکار و حیله گر اند، معتقد اند که 
آنها منی توانند به درستی تصمیم بگیرند و احساسات بر عقل 
شان غالب است و.. به هر حال اینها به نحوی میراث خطاهای 
اندیشمندان قبل از ماست، که به هامن صورت و بدون تردید 
از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. غالنب مردم معتقدند 
که حقوق و تکالیِف نابرابِر که برای زنان و مردان در نظر گرفته 
می شود، اولن در مطابقت با طبیعت و خاصیت های طبیعی زنان و 
مردان است و سپس، ناشی از تفاوت های بیولوژیکی و روانی آنان 
است. هیچ عقل سلیمی را منی توان رساغ داشت که این تفاوت ها 
را در نظر نگیرد یا نادیده بگیرد. حتا افراطی ترین فعالین حقوق 
زن نیز این تفاوت ها را پذیرفته اند. اما سخن این جاست که چرا 
باید این تفاوت ها، پدید آورنده ی حقوق و تکالیف نابرابر شود؟ آیا 
درست است که به خاطر احساس و عاطفه ی نسبنت بیش تر زنان، 

آنان را مستحق حقوق کمرت از مردان بدانیم؟ در این استدالل 
پیوند عاطفه و حق در کجاست؟ آیا عاقالنه است که به خاطر 
داشنت توانایی های فزیکی کمرت نسبت به مردها، زنان را از حقوق 

اقتصادی شان محروم کنیم؟
سوال های انتقادی که می توان از نتیجه این پرسش ها برانگیخت 
این ها است: آیا این دید ما به زنان برده ای نیست؟ آیا متکین و 
اطاعت او را مرشوط به دادن نفقه ی او منی پنداریم؟ آیا خواست 
ما از آن ها، فقط طمع و کسب لذِت جنسی نیست؟ آیا چنین 
نیست که ما از گردن کشی زنان می ترسیم؟ آیا چنین نیست که 
آگاهی زنان را عامل رهایی از قیدهای مردانه می پنداریم و همواره 
او را در تاریکی های پشت پرده قرار می دهیم؟ آیا داشنت ثروت و 
دارایی آنها را به معنای سست شدن روابط فامیلی و عاطفی شان 
منی پنداریم؟ آیا حق خواسنت او را مایه ی بی حیایی و بی رشمی 

او منی دانیم؟
»اگر مرد حرف می زند  ایرانی،  نویسنده ی  نوابی  به قول فریام 
حق اش است، اجازه دارد، آخر او مرد است. ولی وقتی زن حرف 
می زند، زبان بازی می کند و از حق اش دفاع می کند، »شلیته« 
خوانده می شود. اگر آوازش بلند می شود، »لچر« است. وقتی 
زنی، مرد زندگی اش را از ارتباط با زنان دیگر 
مردی  اگر  ولی  است  حسود  کند،  می  منع 
اش!  آفرین  است،  باغیرت  کند،  را  کار  این 
اگر مرد چست و چاالک است، به او »الیق« 
این  زن  اگر  شود.  می  گفته  استعداد«  »با  و 
صفات را داشت »بی حیا« و »بی رشم« است. 
زن نباید تیز تیز راه برود، او همیشه باید رس 
به زیر و رشمیده باشد. اگر مرد سگرت کشید 
و رشاب نوشید، عیبی ندارد، مرد است، خیر 
است. جوانی و کاکگی می کند. ولی زن اگر 
این کار را بکند، هرزه و بازاری است.« در اخیر 
می توان بر مبنای سخن پولن دوالبار اینگونه 
نتیجه گرفت که بیش تر آنچه مردان در مورد زنان گفته و نوشته اند 
مطمینن خطا است. زیرا در این گفته ها عمومن مردان در آِن واحد 
هم داور بوده اند و هم طرف دعوا. هم وضع کننده ی قانون بوده 
اند و همتطبیق کننده ی آن. هم تعیین کننده ی خوب و هم تعیین 

کننده ی بد آنان بوده است.
به گفته ی یکی از بزرگان »اگر من واقعن کافر هستم، باید خود 
خدا برایم بگوید، نه مردم؛ زیرا مردم هم سطح و هم طرح از خودم 
است و توانایی داوری در مورد من را ندارند.« اما در مورد زنان، این 
مردان بوده اند که صالحیت رسیدگی به همه امور را در دست 
گردن  هم  و  اند  کرده  وضع  محدودیت  زنان  بر  هم  اند.  داشته 
کشی و اطاعت نکردن آن ها را به معنای گسیخنت زندگی دانسته 
اند. سیمون دوبوار هم دیِد ناعادالنه ی مردان را به نقد گرفته، 
می گفت: »مردان هر نوع خشونت و محدودیت را علیه زنان مرشوع 
و قانونی می دانند، اما زمانی که نوبت به خوِد شان می رسد، با هر 

وسیله و نیرنگی کوشش می کنند از پذیرفنت آن اِبا ورزند«.
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