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واکاوی حاکمیت دگرآزاری در زنان

هفته

شاهدخت هندیا

جنگ آخرین حد خشونت است که به مرگ انسان ها می انجامد و زنده گی دو طرف درگیر را 
نابود می کند. جغرافیای سیاسی افغانستان با خون ریزی و کشتار صدها هزار انسان شکل 
گرفت و هنوزهم روزانه ده ها انسان در اثر جنگ در این جغرافیا می میرد. اما زنان بیش تر 
آسیب پذیر و قربانی اصلی جنگ اند که تباهی، آواره گی، گرسنه گی و هرگونه خشونت  را متقبل 

می شوند.
است  مردان  ایده ی  زاییده ی  همه  تروریزم،  به عنوان  جاری  جنگ  و  داخلی  درگیری های 
و مجری  این جنگ نیز مردان اند؛ اما تاوان این نربد را زنان می پردازند. در جنگ زن اسیر 
می شود، زن خشونت می بیند، زن به عنوان قربانی جنگ حریم  و حرمت اش شکسته می شود 
و زن آواره می گردد. جنگ است که زنان را در خانه ها حبس می کند، در هنگام جنگ زنان 

گرسنه گی و تشنه گی مفرط را متحمل می شود و از دارو و درمان نیز محروم می شوند.
میدان نربد جای کشنت و کشته شدن است؛ اما زنان بدون تعلق به گرایش فکری جنگ جویان 
دوسوی جبهه در انتظار خرب مرگ و زنده گی مردان خانواده می شکنند، می سوزند و نابود 
زحمت های عمرش  زن متام  یک  در جبهه ی جنگ،  مردی  هر  با کشته شدن  می  شوند. 
به هدر می رود، یک زن برادرش را از دست می دهد یک زن یتیم می شود و یک زن بیوه 
می شود و رویاهایش در آتش جنگ می سوزد. این یک بخشی از قضیه  است که زنان با کشته 
شدن مردان در خط نربد، آسیب می بینند و به صورت غیرمستقیم هیوالی هولناک جنگ 
زنده گی اش را نابود می کند. زنانی که مرد شان را در جنگ از دست می دهند طبق فرهنگ 

سنتی افغان ها مجبور است تا آخر عمر یتیم داری کند و ازدواج های ناخواسته را متقبل شود.
اما آسیب پذیری زنان از جنگ به صورت مستقیم به جز آواره گی و فالکت جنگ، تحمل حاکمیت 
ایدیولوژی  جنگ جویان است. امروز خشونت علیه زن یک مشکل فراگیر و محو خشونت از 
زنده گی زنان یک دغدغه ی جهانی است. برای این که زنان یک زنده گی بهرت داشته باشد باید 
علل و عوامل خشونت زدوده شود. این یک امر مسلم است که اکرثیت خشونت ها از جانب 
مردان بر زنان اعامل می شود. ضمن متام نارسایی های فرهنگی، عرف های ناپسند، فرهنگ 
مردساالری، کردارهای ناعاقالنه و اندیشه های استبدادی، در رشایط جنگی خشونت  های 
فراتر از این نیز ممکن است؛ زیرا در میدان های جنگ قانون کشتار و جنایت، حاکمیت دارد.

در تازه ترین رخ داد هولناک جنگ در شهر غزنی زنان خانواده بیش تر از هر مردی آسیب دیدند 
و زجر کشیدند. دراین جنگ ناروا زنان زیادی کشته شدند، زیر آوار مردند و زنان حامله از 

هراس جنگ سقط جنین کردند. در شهرک  های تحت 
طالبان  قبل  دهه   دو  سیاه  رژیم  طالبان،  حاکمیت 
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اگر می خواهید به بزرگی 
برسید، از اجازه گرفنت 

دست بردارید.
ادیکوال، هرنمند خیابانی

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

اقداماتـی کـه بـرای کاهـش میـزان مرگ ومیر مـادران و نوزادان در سـایر 
نقـاط جهـان مؤثـر واقع شـده اند، بـه ایاالت متحده بازگشـته اند. »راشـل 
زاسـلو«، قابلـه و مامـای مقیـم در »شارلوتسـویل«، ویرجینیـا، برنامه ای را 
در شـامل یوگانـدا، جایـی کـه احتـامل مـرگ یـک زن در هنـگام زایامن 
 Mother Health« ،25/1 اسـت، از طریـق سـازمان غیرانتفاعـی خـود
International«، اجـرا و اداره می کنـد. در برنامـه ی »زاسـلو«، کارکنـان 
سـالمت جامعـه- افرادی که از سـوی جامعـه انتخاب شـده و آموزش های 
طبـی داده شـده اند- رابطـه زنـان بـاردار محلـی بـا قابله هـا و دایه هـای 
آموزش دیده انـد. از 2008 بـه بعـد، هیـچ مـادری در برنامـه ی »زاسـلو« 
در  اسـت؛   1000 در   11 نـوزادان  مرگ ومیـر  میـزان  و  نکـرده  وفـات 

مقایسـه بـا 64 در 1000 در سـطح کل کشـور.
سـه سـال پیـش، زمانـی کـه »زاسـلو« از میـزان بـاالی مرگ ومیر نـوزادان 
و مـادران در ویرجینیـا آگاه شـد، تصمیـم گرفـت مـدل یوگاندایـی اش را 
در آن جـا بـه کار گیـرد: جمعـی از 45 ماماهـای سیاه پوسـت و آمریـکای 
خدمـات  کـه   ،»Sisters Keeper« نـام  بـه  »شارلوتسـویل«،  در  التینـی 
مرتبـط بـا زاد و ولـد را بـه صـورت رایـگان بـرای زنـان رنگیـن پوسـت ارایه 
بـه  می دهنـد. »زاسـلو« می گویـد: »مـدل مامایـی تاحـد زیـادی شـبیه 
مـدل کارکنـان سـالمت جامعه اسـت کـه در رسارس »جنوب« بسـیار مورد 

بـوده  هـم  موفـق  و  قـرار می گیـرد  اسـتفاده 
اسـت«. »بـرای مـن، وقتـی کـه موضـوع بـه 

زنـان  بـرای  و  سـوی  از  عمدتـن  خانه گـی،  قابله هـای  مـرف  بـازار 
سفیدپوسـت اداره و سـازمان دهی شـده اسـت، اما نوع حامیتی که گویا 
بـه النـدروم فراهم می کـرد، در واقع از سـوی زنان سیاه پوسـت، ماماهای 
کهن سـال »جنـوب«، راه انـدازی شـد. در چندیـن سـال گذشـته، ده هـا 
گـروه مامایـی به سـان »Birthmark« در نیواورلئان، بـا الهام از آن میراث 
تاریخـی و فعالیت هـای آشـکارا روزافزون در راسـتای عدالت بـاروری، در 
بروکلیـن، لُـس آنجلـس، آتالنتـا، داالس، ممفیـس، میامـی، واشـنگنت و 
بسـیاری از شـهرهای دیگـر ظهـور کـرده و یـا گسـرتش یافته اند کـه برای 
زنـان رنگین پوسـت، اغلـب بـه صـورت رایـگان و یـا در بدل هزینـه ناچیز، 

خدمـات ارایـه می کننـد.
»The By My Side Birth Support Program« در شـهر نیویـورک، کـه 
از سـوی »بخـش صحـِت« شـهر اداره می شـود، خدمـات رایـگان مامایـی 
را در طـول بـارداری، درد زایـامن و وضـع حمـل، و پـس از زایـامن، بـرای 
مـادراِن محله هـای عمدتـن سیاه پوسـت و رنگین پوست نشـین در مرکـز 
و رشق بروکلیـن، کـه در آن مرگ ومیـر مـادران و نـوزادان باالتریـن نـرخ 
را دارد، ارایـه می کنـد. گروهـی از 12 مامـا از 2010 بـه بعـد بـه بیـش 
از 800 خانـواده خدمـت کـرده اسـت و تجزیـه و تحلیلـی از ایـن برنامـه 
مامایـی  از حامیـت  کـه  مادرانـی  تـا 2015،  از 2010  کـه  نشـان داد 
برخـوردار بودنـد، 50 درصـد کم تر از زنـان دیگر در هـامن جامعه زایامن 

زودرس را تجربـه کـرده و نـوزادان کـم وزن بـه دنیـا آوردنـد.

چرا مادران و نوزادان سیاه پوست آمریکایی 
با بحران مرگ و زنده گی مواجه اند؟

زنان و آسیب پذیری از جنگ
زنان بدون تعلق به گرایش فکری جنگ جویان دوسوی جبهه در انتظار خرب 

مرگ و زنده گی مردان خانواده می شکنند، می سوزند و نابود می  شوند

     منبع: نیویارک تایمز
نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد
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خشونت عليه زنان
میزان خشونت زنان نسبت به مردان بنا بر نقشي که مردان در آغازکردن جنگ ها

 صفحه 3  و یا در استفاده از خشونت دارند کم تر می باشد

رفتارهای زنانه
اگر در جامعه بینش غلطی در مورد زن وجود داشته باشد،

بازسازی به معنای حقیقی و در سطح وسیع آن، شدنی نیست
زنان در متام جوامع برشی مورد بازپرس و توجه مردان 
قرار دارند. بخش مهم كارهای روزمره مردان  فكر كردن 
در مورد چگونه گی حضور زنان در دنیا است و هر یك  از 
دیدگاه خودشان بر مبنای دانش و تفكر خود در مورد 
رفتارهای زنان قضاوت می کنند. گاهی هم در جوامع 
را  عرصه  قضاوت ها  این  افغانستان  مانند  افتاده  عقب 

برای زنان تنگ تر می سازد، گاهی سبب می شود زنان بر خالف آن چه هستند رفتار منایند.
اهمیت پرداخنت به موضوع رفتار »زن« ریشه در اهمیت نهاد خانواده دارد. نهاد مقدس خانواده، 
داشنت  برای  رشط  اولین  است.  گوناگون  فرهنگ  های  محمل  و  برشی  اجتامع  بنیادین  رکن 
جامعه ای سامل و پویا، سالمت و پایداری خانواده است. بدون خانواده، نه تنها هویت انسانی برش 

نابود می شود، بلکه همه ی تالش های فردی و اجتامعی نیز بی مثر و نافرجام خواهد ماند. 
 وقتی که صحبت از رفتار زنان است، باید توجه کنیم که نصف جمعیت کشور و نیمی از نیروی 
انسانی، زنان کشور هستند. اگر در جامعه بینش غلطی در مورد زن وجود داشته باشد، بازسازی به 
معنای حقیقی و در سطح وسیع آن، شدنی نیست. هم خوِد زنان  کشور باید نسبت به موضوع زن 
از نظر اسالم، دارای آگاهی کافی و الزم باشند تا بتوانند با اتکا به این نظر از حقوق خود به طور 
کامل دفاع کنند و هم کل افراد جامعه و مردان در کشور اسالمی مثل افغانستان باید بدانند که 
نظر اسالم در مورد حضور زنان در عرصه های گوناگون  زنده گی، نقش زن در خانواده و نقش زن در 

بیرون از خانواده چیست؟ 
با توجه به این که زن مسلامن در خانواده می تواند در چهار موقعیت و جایگاه مختلف، ایفای نقش 
کند و تأثیرگذار باشد. نقش های دخرتی، خواهری، همرسی و مادری. بنابراین رضوری  ترین امر 
برای زنان جهت تأثیر گذاری بر خانواده، به عنوان مهم ترین عنر فرهنگ  ساز، آشنایی با اهمیت 
این نقش ها و کارکردهای هر یک از آن هاست. هامن گونه در ادامه نقش در خانواده، زنان می توانند 

در جامعه حضور پُر رنگ داشته باشند برای خود كفایی خود و 

تحلیل

     منیژه رامزی

 ادامه در صفحه 2...

 ادامه در صفحه 2...



2  Monday  August 27, 2018  سال دوم  شماره 50  دوشنبه  5 سنبله 1397

 Vol. 2  No. 50

رفتار كنند و گاهی بیش تر از مردان برای خود حقوق و امتیاز 
می خواهند .

زنان تحصیل كرده و مبارز با یك نگرش مثبت نسبت به همه 
گروه های مردان و زنان نگاه می کنند، به توانایی خود و سایر 
زنان باورمند هستند، مبارزه را، راه برای رسیدن به حقوق خود و 
سایر زنان می دانند به ارزش های جامعه برشی احرتام می کنند 
در  می کنند  تلقی  خود  و  زنده گی  جامعه  از  پیكر  را  مردان 

هم نوایی و هم گرایی با همه  زنده گی را رسو سامان می دهند.
رفتار زنان تحصیل یافته و مبارز، كارساز برای همه گروه های 
زنان است، این زنان معلم، داكرت، رییس، وزیر، هرنمند و یا 
كارگر هستند و الگو برای نسل خود و سایر زنان. رفتار این 

زنان در جامعه با ارزش و مهم است.
زنان در  باید گفت كه موفق ترین  زنان  در كل در مورد رفتار 
 زنده گی آنانی اند كه به غرور و اعتامد به نفس خود توجه دارند 
و هرگز اجازه منی دهند خود و یا هم نوع شان طعمه انسان های 
سود جو و معامله گر شوند. زن موفق در  زنده گی خود همرس 

دوم شدن را هرگز انتخاب منی كند، هرگز فرصت را برای مرد 
یك  منی سازد.  مساعد  دوم  خانم  آوردن  برای  خود   زنده گی 
زن باید قوی باشد، تالش كند تا دخرت خوب، خواهر خوب، 
همرس خوب و مادر خوب باشد اما این خوب بودن به معنای 
قبول كردن ظلم و ستم در  زنده گی نیست. این زنان با منطق 
می دهند  ادامه  تحصیل  به  می گیرند،  تصمیم  عقالنیت  و 
همه  با  را  سنتی  جامعه  خشونت های  روزگار  ُمشقت های  و 

تلخی هایش متقبل می شوند.
فراموش نباید كرد كه زنان در جامعه ما با انواع خشونت ها و 
چالش ها مواجه هستند. این نوع نگاه به  توانایی زنان است 
رفتار  خردمندانه  و  می آیند  كنار  ناهنجاری ها  متام  با  كه 
زنان  بیاورند.  بدست  را  زنان  دیگر  و  خود  حق  تا  می کنند، 
كه  زنان  یا  و  می کنند  وظیفه  ایفای  امنیتی  سكتور  در  كه 
سیاست؛  عرصه  و  خربنگاری  طبابت،  در 
این ها درد های دارند كه حتا برای شكست 
نخوردن درد های شان را بر زبان منی آورند، 
با مهربانی در كنار ایفای نقش در خانواده 
در جامعه مردساالر و خشن با رفتار زنانه ی 

خود نقش خود را به درستی ایفا می كنند.
بدانند  زنده گی  باید  زنان  كه  باورمندم  من 
مانند یک بسته است که هر چیزی در آن 
در  شود،  بیرون  آن  از  منی توانند   و  است 
این بسته: پیروزی، شکست، موفقیت، مرگ 
و... است و همه آن ها بی شک در بُرهه ای 
به رساغ شان می آید و هیچ وقت منی توانند  
با  از آن فرار کنند؛ فقط باید در زمانی که 
رفتار  درست  می شوند،  روبه رو  شکست 
كنند و بهرتین تصمیم را بگیرند. زنان بابد 
بدانند  زنده گی درد را به آن ها می شناساند، 
عشق را به آن ها می آموزاند، شور و شیدایی 
خالقیّت را به آن ها می دهد  و بر این باور 
باید باشند  که سهم آنان از خوش بختی به 
اندازه ی عشقی است که برای دیگران ایثار 
می کند. نوع نگاِه زنان به  زنده گی است که 

بر توانایی آن ها می افزاید.

حاکم شده بود؛ زنان حق خروج و کار در بیرون از خانه را 
نداشتند. چند روز قبل در منطقه ی حومه  شهر غزنی به نام 
حسن آباد، طالبان در یک اقدام غیرانسانی و وحشتناک، زنی 
را به جرم کار بیرون از خانه از گل خانه  کشیدند و در منظر 
عام بی رحامنه کشتند. آن زن مادر مجبوری بود که کارگر 
نداشت و با کار در گل خانه خرج زنده گی اش را تهیه می کرد. 
زنان همین گونه در رشایط جنگ و مناطق تحت حاکمیت 
جنگ جویان بدون هیچ جرمی کشته می شوند و به چوبه ی 

دار می روند، اما هیچ مدافعی نیست.
امروز خشونت علیه زن تیرت درشت خربهای رسانه ای است، 
بدون شک که این خشونت ناشی از حاکمیت رشایط جنگی 
در کشور است. جنگ چهل سال اخیر از مردان این رسزمین 
آورده است که هم  بار  به  انسان های سنگ دل و ترسناکی 
در سال های جنگ داخلی و هم اکنون از هیچ نوع خشونت 
ممکن بر زنان دست برمنی دارند. جنگ جویان از قتل و غارت 
و تجاوز تا اسارت و سنگ سار در منظر عام را دریغ منی کنند؛ 
تا سلب  از خشونت های جسمی-روانی  خانواده  مردان  اما 
را  آنان  همواره  زنان  زنده گی  بر  محدودیت  اعامل  و  آزادی 

دراین رسزمین نابود کرده است.
درنتیجه می توان گفت که در هرصورت زنان از جنگ آسیب  
خشونت  عامل  و  ناشی  جنگ  که  هامن گونه  و  می پذیرند 
اعامل  خشونت  زنان  زنده گی  بر  نیز  جنگ جویان  است؛ 
از جنگ و رشایط جنگی هم  زنان  آسیب پذیری  می کنند. 
تاثیر  یک  غیرمستقیم  صورت  به  هم  و  مستقیم  صورت  به 
ویران گری را متقبل می شود که از آغاز جنگ های داخلی در 
این جغرافیا نسل اندر نسل هنوز هم ادامه دارد. به هامن 
مقدار که جنگ یک پدیده ی زشت است پیامدهای جنگ 
نیز به هامن اندازه ناگوار است. جنگ زنده  گی را سنگین تر و 
خشونت را سهل تر می سازد. در این وهله ای از زنده گی متاثر 
از جنگ، زنان بیش ترین آسیب های جسمی-روانی را متقبل 
ایدیولوژی  قالب  در  زنده گی  آن  بارز  منونه ی  که  می شود 

جنگ جویان و در چنگال مرگ و اسارت است.

كمك برای سایر زنان در زمینه حامیت، توسعه و نهادینه شدن 
نقش زنان برای انسجام و احقاق حقوق خودشان در صحنه 

عمل با رفتار های عقالنی گام بردارند.
اما ُمربهن است كه رفتار و حركات بدون ظرافت زنانه گی به 
گل های بدون گل برگ می ماند. زنانه گی زن ها هامن چیزی 
است که  زنده گی را متعادل می کند؛ مانند  اعتامد به نفس، 
و  و حرکات  رفتارها  و خردمندی،  دانش  آینده نگری،  زرنگی، 
باید داشته  زنانه متام چیز هایی است که یک زن  شخصیت 
باشد تا بتواند در خانواده جایگاه خود را تثبیت كند. در جامعه 
زن  یك  اما هرگز  كند  مالی كسب  استقاللیت  و  یابد  حضور 
نباید مانند یک مرد رفتار کند. در زنان این رفتارها وقتی شكل 
بپذیرند.  در  به عنوان یک زن  را  می گیرد كه جنسیت خود 
افرد  به عنوان  باعث می شود  زنان  برای  به نفس  اعتامد  واقع 
مستقل در جامعه ارتباط برقرار کنند  و با رفتارهای خود،  زن 
بودن خود را به اثبات برسانند پس در گام نخست در رفتار خود 

ظرافت زنانه باید به خرج دهند.
رفتار زنان از خانواده رشوع تا محیط های كاری را در جامعه 
در بر می گیرد، در جوامع سنتی مثل افغانستان زنان به چند 
زنان  مبارز،  و  یافته  تحصیل  زنان  می شوند:  تقسیم  دسته 
خانه، زنان سنتی و مذهبی، زنان مخالف مردان و یا ظاهران 
از  متفاوت  رفتار های  اجتامع  در  كدام  هر  كه  فیمینست ها 

خودشان به منایش می گذارند.
از نعمت سواد و حضور  زنان که در خانه اند به صورت عموم 
اوامر  تابع  صد  در  صد  هستند  مجبور  محروم اند.  جامعه  در 
و دستورهای مردان خانواده مبانند حتا طبق خواست آن ها 
ازدواج كنند و  زنده گی را بدون آگاهی از حقوق اساسی خود 

ادامه بدهند.
زنان سنتی و مذهبی ممكن آموزش های دینی را از راه مدارس 
دینی فرا گرفته باشند كه سخت مخالف حضور زنان در جامعه 
هستند و  زنده گی را در دایره كار خانه و فرزندپروری به سبك 

خودشان خالصه می کنند.
در  می شود  معلوم  ظاهرن  هستند  مردان  مخالف  زنانی كه 
مسیر  زنده گی از آدرس مردان به آن ها صدمه رسیده باشد و 
یا مورد خیانت و عدم صداقت مردان واقع  شده باشند، تالش 
می کنند تا نشان دهند در  زنده گی به مردان رضورت ندارند، 
چنین  دارند  حق  شاید  و  می کنند  رفتار  عقده مندانه  گاهی 

سـالمت مـادران بـر می گـردد، پاسـخ تقرینب همیشـه نوعی 
از پاسـخ کارکنان سـالمت جامعه اسـت«. از 2015 به بعد، 
ماماهـای »Sisters Keeper«، در نزدیـک بـه 300 زایـامن 
حضـور داشـته اند- بـدون حادثه مـرگ و میر مـادران و مرِگ 

تنهـا یـک نـوزاد در میـان آن ها.
بـرای  آرنولـد  »موسسـه  مدیـر  سـینگ«،  »پرابجـات  دکـرت 
 Sinai  « ایکـن« در  سـالمت جهانـی« در »دانشـکده طبـی 
و  جامعـه  سـالمت  کارکنـان  مدل هـای  کـه   ،»Mount

چگونه گـی بـه کارگیـری آن هـا در ایـاالت متحـده را بررسـی 
مراقبت هـای  متخصصیـن  »بـرای  می گویـد:  می کنـد، 
کـه  کننـد  درک  اسـت  دشـوار  بسـیار  آمریـکا  بهداشـتی 
زمانـی کـه شـام تیـم جامعـه محـوِر سـازمان یافته ای داریـد 
کـه مسـایل بالینـی فنـی را بـا مجموعـه ای از روابـط عمیـق 
و جاافتـاده مرتبـط می کنـد، می توانیـد بـه پیش رفت هـای 
واقعی دسـت یابیـد«. »در ایاالت متحـده، ماماها منی توانند 
ایـن کار را خودشـان انجـام دهند، اما براسـاس کارهایی که 
در سـطح جهانـی صـورت گرفته انـد، می تواننـد بـا اسـتفاده 
از آن چـه اساسـن یـک راه حـل سـاده اسـت، بـه کاهـش 

مـرگ و میـر نـوزادان و مـادران کمـک کننـد«.

***

پـس  سـاعت  نیـم  و  یـک 
متوجـه  »گیـوا«  آن کـه  از 
دارد  نیـاز  »النـدروم«  شـد 
کنـارش  در  پرسانـش 
»دیلـون«  و  »کادن«  باشـد، 
شـفاخانه  اتـاق  دروازه  از 
داخل شـدند. »الندروم« که 
کینگسـتون را در آغوش اش 
دیـدن  بـا  بـود،  گرفتـه 
تـازه ای  جـان  پرسانـش 
سـاله،   4 »کادِن«  یافـت. 
جدیـدش  بـرادر  سـمت  بـه 
و  شـادی  روی  از  و  دویـد 
خوش حالـی نـوزاد را قاپید. 
و  لب خندزنـان  »النـدروم« 
تخـت  کنـاره  کـه  درحالـی 
گفـت:  می کـرد،  ملـس  را 
کـه  حالـی  در  او  »آرام!«. 
دسـتان کوچـک پـرسش را بـا دسـت آزادش ترتیـب می داد، 
بـه او گفـت: »دسـتانت را محکم بگیر، محکـم، این طوری«. 
»النـدروم« بـه آرامی  «کینگسـتون« را در آغوش بـرادرش قرار 
داد. »کادن« بـا هیجـان گفـت: »ایـن طفـل مـن اسـت«، و 
بـه پاییـن خـم شـد و گونه هـا و پیشـانی نـوزاد را بوسـید: 

بـرادر«. دارم،  »دوسـتت 
»دیلـون«، 7 سـاله، محتـاط   تر بـود. او در کنار درب ایسـتاد 
و مراقـب بـود. »النـدروم« پرسـید: »دیلـون! تـو منی خواهـی 
بـرادرت را ببینـی؟« او کمـی  نزدیک تـر آمـد و به سـقف نگاه 
کـرد. »بیـا پـرسم. خجالـت نکـش. این کینگسـتون اسـت«. 
دیلـون در طـرف دیگـر مـادرش نشسـت و النـدروم، کـودک 
را از »کادن« گرفـت و در آغـوش »دیلـون« قـرار داد. »دیلون« 
بـه نـوزاد نـگاه کـرد، و هنـوز نـاآرام و دودل بـود. او در حالی 
کـه به سـوی مـادرش نگاه می کـرد، گفت: »ایـن یک کودک 
واقعـی اسـت« و در نهایـت لب خنـد زد. »مـادر، تـو موفـق 

شدی«.
همـه  دیـدن  بـا  لحظـه،  آن  »در  گفـت:  بعدهـا  »النـدروم« 
پرسانـم درکنـار هم دیگـر، احسـاس کـردم کامـل شـده ام«.

چرا مادران و نوزادان سیاه پوست آمریکایی 
با بحران مرگ و زنده گی مواجه اند؟

رفتارهای زنانه
اگر در جامعه بینش غلطی در مورد زن وجود داشته باشد،

بازسازی به معنای حقیقی و در سطح وسیع آن، شدنی نیست

زن در آیینه مغشوش باور های ما
برای حق قایل شدن به زن فقط کافی است که حقوق انسانی او را به رسمیت شناخته

از برخورد های ابزاری و جنس- شی انگارانه با زنان پرهیز شود

باور های معیوب،  آیینه ی  را در منایی  در جامعه ی که زن 
می دهد،  قرار  قضاوت  مورد  خویش  وارونه  و  کج دار 
موجودیت مشکالت فراروی زنان را امر قابل پیش بینی باید 
دانست. »الکساندر دوما« جمله ی قشنگی دارد: »زنانی که 
زن  منی دانند  که  هستند  زنانی  باشند،  مرد  می خواهند 
گورستان  و  تلخ  خاطرات  آرشیف  همیشه  تاریخ  هستند«. 

آرزو های انسانی زنان بوده اند. از ابتدای صفحات تاریخ تا 
امروز نقاط درشتی از خاطراتی  قابل مالحظه و برجستهاند 
حکایت  می کنند.  را  زنان  رقت بار  رشایط  و  تلخ کامی  که 
صدای نفس  های خسته و ضجه  های زنانی که بار برده گی، 
کارشاقه در کشت زار های فئودال ها در عر قئودالیزم، کار 
رشایط  در  اندک  مزد  با  وقفه  بدون  روز  در  12-18ساعت 
عر  بالیای  شدن،  عرصنعتی  کارگاه  های  انسانی  غیر 
استعامر و استثامر و ظلم و استبداد جاری بر زن تا زن است 
و طبیعت برپا طنین انداز اند.  رشایط سخت زنده گی برای 
زنان تاریخی بوده و تازه گی ندارد. این تنها فرخنده، رخشانه 
تحجر  را  که رسنوشت شان  نیست  منیژه  و  کربا  و  تبسم  و 
خشک، خشم، خشونت و نامالیامت رقم می زنند. این زن 
است که بار سنگین و طاقت فرسای جرب تاریخ را فقط به 
خاطر جنسیت خویش که تبدیل به رسنوشت محتوم شان 

شده است؛ بر شانه  های خویش حمل می کنند.
عنوان  به  زنان  از  این که  از  قبل  تاریخ  طول  در  متاسفانه 
در  را   انسانی شان  حضور  و  باشیم  داشته  تعریفی  انسان 
از  داده  قرار  پرسش  مورد  را  زن  جنسیت  بپذیریم،  جامعه 
روش کتامن هدف مند کار گرفتیم. قبل از انسان بودن با 
رویه زن بودن و و ایده جنس ضعیف با زن برخورد کردیم. 
هر کسی تالش کرده مطابق به سلیقه خودش از زن تعریف 
ارایه کند. مرد عیاش افتاده در کنج کافه و کباره  های پاریس 
نیاز های جنسی جهت  از زن تعریف عشوه گری برای رفع 

عیش و نوش ارایه می کند. مرد تفنگ به دوش بنیادگرا از 
بقای  برای  افزایش نسل  و وسیله  تولید نسل  زن دستگاه 
امت مسلمین تعریف دارد، مالی قریه از زن وسیله ظریف 
و موجود نحیف که باید محصور تاریکی خانه بوده و قباحت 
حضورش در انظار عمومی ولو شعاع خورشید آویزه گوشش 
فرد  می کند،  تعریف  افتد؛  کار  در  لغزشی  مبادا  تا  است 
به  موجودی  از  که  می کند  تالش  دیگر  خشک  و  متحجر 
هیچ گاه شخصیت  که  اقتصادی  انگل گونه ی  زن شئ  نام 
مستقل اقتصادی - سیاسی - اجتامعی نداشته، ارایه کرده 
است؛ زیرا باورش بر این است که فقر زن را مطیع تر می سازد 
و این به نفع است؛ تعریف می کند، فرد تاجر از زن وسیله ی 
تجارتی  و  بازرگانی  پیام  های  در  تجارتش  گسرتش  برای 
شخص  می کند.  ارایه  تعریف 
شبه روشن فکر  انتلیکتوئل 
رمان  های  از  تعدادی  که 
از  و  را خوانده  رشقی و غربی 
رسیال  های بازاری رسرشته ی 
رشایط  درک  بدون  دارد؛ 
زنده گی واقعی و حقیقت  های 
محیط  جاری  موجود 
موجودی  زن  از  زنده گی اش، 
برای به منایش گذاشنت مد و 
فیشن و شعار های پوچ و تهی 
مدرنیته  و  تجدد  عنوان  تحت 
از  طبقه  این  است.  ساخته 
همه خطرناک ترند چون بلدند 
تعدادی  اعصاب  روی  بر  که 
باور های  و  سلیقه  مخالف 
جاری خویش راه رفته و رشایط نیم بند و شکننده موجود را 
برای زنان سخت تر کرده و جهنم موجود را جهنمی تر کنند. 
یک طرح و روند هدف مند و اسرتاتژیک برای تغییر رسنوشت 
زنان را در هیچ یک از این تعاریف منی توان یافت. مهم تر از 
همه، تعریف انسانی از زن نداریم همه پسند باشد و با زن 
به حیث زنان رفتار کنند. وقتی که تعریفی از انسان نداریم 
خودمان را واقعن در برهوت احساس می کنیم و شعر مولوی 

مصداق پیدا می کند که:
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر            کز دیو و دد 

ملومل و انسانم آرزوست
راه  به دنبال جنسیت زن  و  را گم کرد هایم  انسانیت   چرا 
افتاد ه ایم؟ مشکل جدی موجود حصار بلندی ست که در 
بین جنس مرد و زن ترسیم کرد ه ایم، سایه سیاه این دیوار 
بر زنده گی زن چنان سنگین و پایدار  اند که اصل انسانیت 
تلقی می کنیم.  را زن  و زن  انسان  را  مرد  را کم رنگ کرده 
مهم تر از همه اول باید شخصیت انسانی زن را بپذیریم تا 
بتوان  زنده گی اش  بهبود  راه های  برای جست وجوی  را  راه 
جست وجو کرد. این برداشت ها بر رسنوشت زنده گی زنان 
در  زنان  مشکالت  امروزه  است.  نبوده  تاثیر  بدون  کشورم 
کشور انگشت شامر و اندک نیست. اگر بنابر لیست کردن 
تهیه  باید  را  باشد، سیاهه ی طویلی  افغان  زنان  مشکالت 

اولیه  حقوق  از  زنان  کرد. 
انسانی شان بهره مند نیست 
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با  رو  اين  از  و  می کند  رد  را  باتلر خشونت منادين  جوديت 
بورديو مخالف است:

جنگ، جنسيت و خشونت
خشونت جنسيتی به طور سنتی با اعامل زور مردان بر زنان 
در عرصه های گوناگون متثيل می شود. از خشونت ناشی از 

اعامل زور در درون خانواده تا خشونت در جنگ ها همه زير 
سقف خشونت جا می گريند. اما پژوهش های جديد نيز زنان 
را از اعامل خشونت برائت منی دهد. زنان نيز مصدر قتل و 
البته میزان خشونت  اعامل خشونت در جامعه گرديده اند. 
آغازکردن  در  مردان  که  نقيش  بر  بنا  مردان  به  نسبت  زنان 

جنگ ها و يا در استفاده از خشونت دارند کم تر می باشد.
جنگ در واقع خشونت است و اعامل زور و پروژه مردانه تلقی 
می شود، قربانی جنگ و آن چه که جنگ به بار می آورد، در 
ذات خود در سيامی مرد متثيل شده است. تاريخ بر حسب 
روايت مردانه گی نقش زن را در مجموع در تاريخ ناديده گرفته 
ابژيکتيو جنگ معرفی منوده است.  و زن را خارج از قلم رو 
درحايل که زنان نيز سهمی  درجنگ داشته اند. و در واقع به 
نحوی در استمرار ماشني جنگی سهيم بوده اند. جنگ در 
متام عرصه ها از جانب مردان برنامه ريزی شده است و زنان 
همواره نگران کشته شدن بوده اند. نگران کشيدن زجر که 

شده و مسایل حقوقی و جنایی را از مجرایی ریش سفیدی و 
مصالحه حل می کنند؛ چه توقعی باید داشت؟ ادعای بهبود 
وضعیت زنان تنها شعارست، راهی طوالنی در پیش داریم که 

باید پیموده شود تا حقوق   زنان اعاده شود
ناآگاهى زنان بدون شک از جدى ترین چالش ها در پیوند به 
صورت بندی مسئله حقوق زن است. نباید مسیر و روند حاکم 
تاریخ پدرساالر خواسته یا ناخواسته را بیش ازین در قضیه 
زنان؛ پیراهن عثامن کرده به حیث مانع پیدایش بنگاه ها و 
نهاد های حامی حقوق زن صیقل داده و هستی مطلق مرد را 
بر رسنوشت زن به شکل دیوار سیاه ترسیم کنیم. باید فرصتی 
پدید آورد که زنان حضور و وجود شان را به عنوان زن انسان 
افغانی حاکم بر رسنوشت خویش ثابت کرده و ناچار به رس 
کردن در پستو های تاریخ زندان خانه نباشند.  نباید درنگ 
تاریک  کنج  در  قریحه شان  و  ذوق  آتش  تا  کرد  ازین  بیش 
خانه ها خاموش نشود. برای بهبود و کاهش مشکالت زنان 
باید راه  های عملی اندیشید. مواردی که شاید همه اش نه ولی 

حالل گوشه ی از مشکالت زنان باشد:
یک: برای حق قایل شدن به زن فقط کافی است که حقوق 
و  ابزاری  برخورد های  از  شناخته  رسمیت  به  را  او  انسانی 

در چنربه استثنایی خشونت مردان قادر به پايان دادن آن 
نگشته اند.

اما چرا چنني تصوير، زمانی که حرف از خشونت است از زنان 
حرف زده می شود؟  و آيا اين يک تصوير واقعی است؟

گردد،  تعريف  مردانه  امر  يک  مثابه  به  جنگ  زمانی که 
آن جاست که به صورت آگاهانه نقش زنان نيز در جنگ در 
مقايسه با مردان ترسيم منی شود. آن ها اغلب در اغلب موارد 

به مثابه قربانيان تصوير می شوند.
دوم این که جنگ و جنسيت نيز رومنای ديگری از تاريخ مذکر 
است. مرد ها اين امر را خلق کرده اند که زنان را هيچ گاهی در 

بريون از قلم رو جنگ قرار ندهند.
اگر مردانه گی پريامون امکانات آرزوی اعامل خشونت شکل 
گرفته است، زنانه گی به طور عام حول عدم خشونت و صلح 
ايجاد گرديده است. صلح و ضد نظامی گری در گذشته ها 
در  تضاد  بدون  که  بوده  ممکن  پروژه ی  يک  از  مناد های 
باشد،  داشته  تقابل  می رفت  انتظار  آن ها  از  که  زنانه گی 
هدايت می کرده اند. به اين ترتيب زنان به فعاالن جامعه مدنی 
تبديل شدند بدون این که برای آن ها کوچک ترين جای در 

مذاکرات رسمی برای صلح داده شود. 
نه تنها مقوله خشونت و جنگ بلکه صلح نيز رابطه نزديکی 

با جنسيت دارد. در تاريخ زنانی نيز وجود داشته اند و دارند 
که مواضع صلح آمیزی نداشته اند، بلکه از نظر نظامی گری و 
تسليحات و مسلح شدن به خاطر منافع ملت هاي شان دفاع 

می کرده اند.
میالدی می زيست  قرن 16  در  که  کريستينا  ملکه سويدن 
 19 قرن  مشهور  فيلسوف  می رود.  شامر  به  آن ها  آز  يکی 
فرانسوی سيمون ويی  و نويسنده معروف يونانی پنیلوپ ديلتا 

نيز در تشويق خشونت نقش داشته اند.

روايت مردانه و زنانه از جنگ
ساخت  تفاوت  نيز  جنگ  از  مردان  و  زنان  روايت های  در 
اول  تحوالت جنگ  زمانی که  ديده می شود. شام  جنسيتی 
مورد  است  شده  نوشته  مردان  و  زنان  توسط  که  را  جهانی 
مطالعه قرار دهيد،  نقش و ساختار جنسيتی را در آن ها پيدا 
می کنيد. اين ساختار های جنسيتی در شکل دادن ذهن ما 
نسبت به زن و مرد و خشونت نقش دارد. به عبارت ديگر در 
فرايند ساختار ايدئولوژی جنسيتی، افکار ما هم جنسيتی 

می شوند.

حقوق جنسيتی ، جنگ و خشونت
بزرگ ترين دست آورد منفی جنگ در افغاستان را اگر از ديد 
حق جنسيتی نگاه کنيم عقب گرد تاريخی حقوقی و جايگاه 
نظر ها رضبه ی  نقطه  از متام  زنان  به حساب می آيد.   زنان 
ضد  مذهبی  کهن گرای  احزاب  شدند.  متحمل  را  شديدی 
برابری زن و مرد که در میان محافل روشن گری و احزاب و 
عنوان  به  زيادی  سده های  در  پيش رو  سياسی  جريان های 
فاکتورهای  واپس گرايی و ضد پيش رفت به حساب می آمدند 
به کمک نريوهای رسمايه داری جهانی قدرت سياسی را در 
جامعه به دست گرفتند و جامعه را از نظر فرهنگی و حقوق 

جنسيتی به ده ها سال عقب بردند.
ادامه دارد...

جنس- شی انگارانه با زنان پرهیز شود. نیاز نیست که خیلی 
طرح های سخت و دشوار را پیشنهاد کنیم که هیچ تاثیری بر 

اوضاع زنده گی این ها نداشته باشد.
حالت  از  که  کند  کوشش  زن  حقوق  حامی  نهاد های   :2
و  اسرتاتژیک  صورت  به  و  شده  خارج  پروژه ی  و  سمبولیک 

دوام دار برای بهبود اوضاع زنان فعالیت کنند.
ارگان های  کاران  دست اندر  و  قضایی  و  عدلی  نهادی   :3
تطبیق قانون تالش کنند که جهت تطبیق قانون ضوابط را در 
ارجحیت از روابط قرار داده و مالحظات و ملحوظات در امور 

زنان دخالت ندهند.
4: مردم بیش تر از هر چیزی نیاز به آموزش حقوقی – قانوی 
باید تالش شود که فرهنگ حرمت نهادن  و فرهنگی دارد، 
آیه قرآن«ولقد  بر حسب  انسانی  به زن منحیث وجود مکرم 
کرمنا بنی« نهادینه شود. زمان آن است که بیداری زنان قالب 
جمعى یابد و زن گشوده، قسمت هاى معکوس شده ى تاریخ 
نو ترسیم کند.  از  بیان متفاوت رس  و  زبان  با  را  توسط مرد 
پیکره ى وجودی زن بیش از هر زماىن دیگری امروزه نیازمند 
قالب تراشی است. بازنویسی تعریف زن بودن منحیث انسانی 
و  است،  رضوری  زن  عزت مندانه ی  جهان  و  هستى  افغانی 
الی ختم سفر ترکستان است  و زنان مسیر را به ترکستان 

منی خواهند.

خشونت چيست؟
طبق تحليلی که پيش از اين مطرح شد خشونت نوع رفتار 
آن  از  نه  است  رفتار  خشونت  این که  يعنی  است.  کنش  و 
بلکه  می شود،  داده  بروز  متعارف  رشايط  در  که  رفتارهای 
واکنشی می باشد برای تسلط و تحمیل اراده ی بر ديگری. 

خشونت نوع سلطه است، نوع هژمونی و اعامل زور.
شکنجه  تعريف  به  شکنجه  منع  کنوانسيون  اول  ماده 

می پردازد:
1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنني تعريف می گردد: هر 

عمل عمدي که بر اثر آن درد يا 
کسب  منظور  به  فردي  عليه  روحي  جسمی  يا  شديد  رنج 
اطالعات يا گرفنت اقرار از او و يا شخص سوم اعامل می شود، 
شکنجه نام دارد. )هم چنین( مجازات فردي به عنوان عميل 
که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتامل می رود که 
انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و 
هنگامی که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب 
و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب 
مقام ديگر، انجام گريد شکنجه تلقي می شود. درد و رنجي 
که به طور ذايت يا به طور تبعي الزم مجازات قانوين است، 
شامل )اين کنوانسيون( منی شود)کنوانسيون منع شکنجه 

ماده: 1()2(.
قدرت  وقيحانه  اظهار  جز  »خشونت  می گويد:  آرنت  هانا 
نيست«)3(. البته در اين تعريف ابهامات زيادی وجود دارد. 
تا  را توضيح منی دهد و کاربرد قدرت هم  آرنت وقيح بودن 
حدودی کنگ است. اما چيزی در اين تعريف وجود دارد که 
مشخصه خشونت را تشکيل می دهد بيان پيامد منفی ناشی 
از اعامل قدرت روی افراد است. آسيبی فزيکی که به شخص 

و يا متعلقات او وارد می آيد)4(.

خشونت منادین
وجود  سلطه  رژيم  ابزار  از  گوناگون  اشکال  امروز  جهان  در 
دارد که خشونت آفرين اند. اين ابزارها همیشه به صورت های 
مختلف تلطيف می شوند تا اثرات خشونت زای آن ها بازمنایی 
اشکالش  همه  در  خشونت  باشند.  نداشته  منايش  خشن 
اسباب ناآرامی  و رنج انسان است. در اين ابزار قدرت دمیده 
شده است و مانند آهنگ فلم، بخشی جدا ناپذير از وضعيت 
خشونت شکل می دهد. سلطه هامن قدرتی است که توان 

انسان را در دفاع از هستی انسانی اش محروم می منايد.
از  معارص  جامعه شناسان  برجسته ترين  از  یکی  پريبورديو   
اشکال  به  او  است.  آورده  میان  به  سخن  منادين  خشونت 
مناسبات  منادين  اشکال  در  برشی  امروز  جامعه  نابرابری 
سلطه اشاره می کند. او نتيجه اين سلطه را خشونت منادين 
را  مرکزی  زبان هسته ی  فهم منادين خشونت  در  می داند. 
بازی می کند. به باور بورديو خشونت منادين با معنای رسمايه 
و  منادين رابطه دارد و خشونت هامن قدرت منادين است 
زمینه های برای اعامل قدرت. وقتی زبان تبديل به ابزار قدرت 
می گردد در واقع امکان اعامل قدرت را در درون نظام سلطه 
ايجاد می منايد. اين امکان زمینه های خودسانسوری و ترس را 
در جامعه فراگري می کند و هر فرد سانسورچی خود می گردد 
و هامهنگی با هسته اصلی و منابع خشونت به وجود می آيد. 
پيوند دقيقی میان نظام سلطه و سلطه پذير وجود دارد. هم 
سلطه گر و هم سلطه پذير در نهادينه شدن خشونت مسلط 
نقش دارند. درونی شدن نظام سلطه سبب می شود که افراد 
سويه های  و  زنده گی  کليت  در  خودکار  و  روزمره  صورت  به 

مختلف حيات شان به باز توليد و توليد آن بپردازند.
انواع  با  منادين  خشونت  که  است  باور  اين  به  بورديو 
خشونت های ديگر تفاوت دارد و اعمل اجرایی آن را نه تنها 
نريو های مسلط و کنش گران رسمی  بوده بلکه زیر دستان و 
افراد عادی در چنني نظام هستند. به اين معنا که ستم ديده ها 

نيز در اجرای آن سهم دارند و نقش بازی می منايند. 

چه رسد به حقوق شهروندی و رفاهی زنان؟ عدم دست رسی 
به خدمات بهداشتی برای مادران که روزانه جان ده ها زن 
گرفته  می شود، اقتصاد ضعیف، خشونت و جو حاکم اختناق 
و وحشی گری، فرهنگ ضیق و کج دار نسبت به زن، دیدگاه 
تنگ نظرانه نسبت به زن، محیط کار ناسامل، عدم دست رسی 
به عدالت، موانع موجود بر رس راه مشارکت سیاسی ، اقتصاد 
سیاه  سایه ی  خانواده ها،  در  مردان  به  متکی  و  انگل گونه 
ناامنی ها بر رسنوشت زنان، منظور ناامنی رسارسی کشور نه 
بلکه هدف مواردی از تهدیدها که زنان را نشانه گرفته است، 
خشونت های ناشی از عدم سازگار های دوره گذار مخصوص 
اندیشانه،  کج  و  مریض  رفتار های  مدرنیته،  و  سنت  جدال 
قانون گریزی و عدم حاکمیت قانون و...از همه مهم تر فساد؛ 
این ها مسایلی اند که دست یکی کرده و بر رسنوشت زن افغان 

سایه انداخته است.
در جامعه ی که روحیه اجتامعی به شدت زن ستیز بوده و 
هرکسی اجازه جاری کردن حکم رشیعت را دارد، ارگان های 
عدلی و قضایی با قضایا ضعیف برخورد می کند، نهاد های 
خشونت  عامل  دامن  به  دست  عدالت  تامین  برای  عدلی 

تحلیل

به نزدیکی آن سحر ایامن بیاور
صبح که با دمیدن دستان من

پلک روز را بگشایی 
ما که پیکر سبز سعادتیم

بر پهنه ی وسیع روزگار می تابیم
و ننگی که سال هاست جایگاهی بلندی در پیشانی ای 

مان داشت
بازبان پاک عشق می شویم ...

من به هوشیاری یک خواب خوش بیدارم
در بطن دستانم نوری عجیبی نطفه بسته است

که به روی لحظه های تاریک فریب فاتحانه می تابد
و به بازوی همتم بال ایستاده گی بسته ام

 تا متام جهان را به ساده گی یک پرواز به بر کشم
عشق را در دستان تان می گذارم

مثل روز که چشمت را فریفته است
دیگر هیچ بازوی تنها نیست

وهیچ سکوت خسته و رها
تنها پیوسته اند به حقیقت عشق

دیگر لبی
و چشمی

دریغ ندارد
صبح جاوید با دمیدن دستان من آغاز می شود

 کریمه شبرنگ
جعِدگیسو

واکاوی حاکمیت دگرآزاری در زنان
 ... ادامه از صفحه 4

خشونت علیه زنان
میزان خشونت زنان نسبت به مردان بنا بر نقشي که مردان در آغازکردن جنگ ها و 

یا در استفاده از خشونت دارند کم تر می باشد

     زلمی کاوه
بخش دوم

زن در آیینه مغشوش باور های ما
 ... ادامه از صفحه 2

که  دیگری  انسان  نوع  چون  چرا؟  قرارمی گیرد  اتهام  مورد  بیش تر  می شود 
روبه رویش است و هنوز رفت و آمد و اقتصاد  زنده گی اش حتا فکر کردنش 
تصمیم گرفتنش خوب یا بد بودنش در چنگال اوست، به رشد و باور نسبت 
به جایگاه و ارزش زن در جامعه نرسیده است مقر هم این مرد نیست چون 
سیستم حاکم و دست اندرکاران این پالن ها برای تغییر نظر و نگاه  این مرد 
کاری نکرده اند برای همین است که خشونت هنوز در جامعه دیده می شود و 
هنوز این زن است که قربانی حتا در فضاهای دانشگاهی و شغلی ورده های 

باالتر می شود.
ابزاري هستند در دست نظام پدرساالرانه اي كه  به نظر می رسد زنان همه 
حرف آخر و تصميم آخر با اوست نظامی که تالش می کند زن حتا به ظاهر 
هم که شده در برخی پالن ها به حساب بیاید درحالی که هیچ هم به حساب 

منی آید.
كساين كه به اين فضا و بسرت فاسدش و دستان و چهر ه های تکراری این 
داستان ها پی برده اند، معرتض اند فقط پتانسيل زيادي در اين راه به هدر 
اجازه  زنان  اين  به  بهارهاست.  و  سهييل  بهار  خانم  منونه اش  مي دهند. 
مني دهند كه سخن بگویند یا حتا سخنان اینان را از رو در رو در یک  فضای 
امن روانی بشنوند و به راحتی و با توطئه اين زنان به انزوا كشيده مي شوند و 
اینان  فقط در و فضاهاي اجتامعي كه در دسرتس دارند مي توانند فعاليت 
كنند و هرگونه حامیت های مالی و دعوت از حضور این زنان در بسرتهای 
تصمیم گیری را مانع می شوند. تنها در صوريت مي توان به نتيجه مشخيص 
رسيد كه فضا باز شود، نسل تازه و روشن فكر و معرتض به رشايط به صحنه 
اهل کارهای  اهل تحقیق،  اهل مطالعه،  ایجاد  کنند، نسل  تغییر  و  بیایند 
مسلکی و تخصصی با هر پوششی که دارند و هر اندیشه ای، کنار هم باشند، 
احساس هم پذیری خودشان را باال بربند و برای یک هدف، تغییر وضعیت 
از  باوری جدای  و هرنوع  زنان در هر جایگاهی که هستند  برای رشد  فضا 
تخریب های روانی و قصه های زنانه که باید درعر 2018 در پستوها دفن 
شان کنند، تالش کنند به جای روبه روی هم قرار گرفنت کنار هم باشند و 
از بودن در کنار هم لذت بربند دست هم را بگیرند و برای رشد و بالنده گی 

یک دیگر هم را یاری کنند.

اگر مردانه گی 
پريامون امکانات آرزوی 

اعامل خشونت شکل 
گرفته است، زنانه گی به 

طور عام حول عدم 
خشونت و صلح ايجاد 

گرديده است. 



تحلیل
     بتول سیدحیدری

بزرگ ترين مشكل زنان و دخرتان جامعه ی افغانستان  دگرآزاري 
است. ما به علت سال های زیاد جنگ و حاکمیت فقر روانی، 
اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی به خودخواهي در  زنده گی مان 
دچار شده ایم و به سمت انحطاط دگرخواهي که از مولفه های 
هستیم.  حرکت  درحال  رسعت  به  است  رشدیافته  جوامع 
دگرخواهي  به سمت  باشد  رسيده  به خودباوري  كه  جامعه ای 

سطح  در  دگرآزای  مروجین  مي كند.  حركت 
جامعه ی ما هم عده اي هستند که هدف شان اين 
شده كه به هر نوعي فقط خودشان زنده گی كنند 
بدون این که به زنده گی و حل مشکالت ديگران فكر 
كنند و یا در کمک به دیگری برای رشد و ارتقای 

کاری اش تالش کنند.
آلوده کرده  را هم  ما  بانوان  دامن  نگرش  نوع  این 
است. زنان دگرخواه يا نداريم يا بسيار کم است. 
مي كند  حركت  خودخواهي  سمت  به  ما  جامعه 
كه منجر به دگرآزاري شده، چه در فضاي مجازي 
هم دیگر  دارند  تالش  همه  واقعي  فضاي  در  چه 
رشد  برای  پلکانی  یک دیگر  از  یا  کنند  تخریب  را 
شخصی خود بسازند بدون این که بدانند سعادت 
یکی  است.  دیگران  سعادت  گروی  در  خودشان 
ما  عشاق  ادبیات  در  مجنون  ماندگاری  دالیل  از 
شخصیت دگرخواهش بود و آنانی که در حافظه ی 
تاریخی مانده اند در هر قالب شخصیتی که بوده اند 
شخصیت های  دلیل  به  هرنی  چه  سیاسی  چه 

دگرخواه شان بوده است.
عامل اصلی این خودخواهی حاکمیت پدرساالری است که همه 
چیز از منظر باال و یک شخص دیده شدن از مولفه های اصلی 
این نظام است. جامعه ی افغانستان هم سال هاست در یک نظام 
پدرساالری پیچ و تاب می خورد. جامعه ی پدرساالری که باالترين 
افتخار و ارزش آن  قدرت است. هر كس كه قدرت داشت، چه 
از نظر فيزييك يا اجتامعي، اهميت دارد و قابل مطرح شدن، 
جوان  استادان  شايد  دانشگاه،  هم چون  علمي  محيط  يك  در 
اما جمع بندي  در یک نظرسنجي  در جلسه ای  رشكت كنند، 
آن  در  که  است  پوهاندانی  دست  به  پایانی  تصميم گريي  و 
محفل است. دقيقن چنني وضعيتي در كل جامعه افغانستان 
ديده مي شود. نگاه و نظر و تصميم آخر به دست موي سفيدها 
كشورهاي  و  همسایه گان  و  رشقي  جوامع  پدركالن هاست.  و 
مسلامن اگر وضعيت نسبنت بهرتي در مورد زنان دارند به خاطر 
اين است كه اين ها حداقل از نظام پدرساالرانه گذشته و وارد 
دوره مردساالري شده اند! و این است اين حال و روز فعلی شان  

از مرحله ی پدرساالري هم عبور  افغانستان  هنوز  درحالی که 
نكرده است.

در افغانستان اوضاع به گونه اي است که حاكميت پدرساالر برای 
تثبیت قدرت و حفظ چوکی خودش با استفاده از خود زنان مانع 
از قدرت گرفنت واقعي زنان مي شوند. حضور زنان در جامعه به 
بردن  پايني  در حقيقت خودش  كه  تبديل شده  کذایی  ارزش 

جايگاه زن است. يعني زنان به ارزش هايي كه خودشان بايد به 
آن پاي بند باشند باور داشته باشند اعتامد به نفس پیدا کنند 

مقيد نشده اند. 
در جامعه ی پدرساالر افغانستان تالش دارند كه اين عقيده تساوي 
زن و مرد در جامعه  باید رعایت شود. با قرار دادن تعدادی زن 
در مشاغل این گامن را ایجاد می کنند مساله ی تساوی حقوق و 
تعداد زن و مرد را رعایت کرده اند و این تفکر را بني افراد جامعه 
از هر طریقی درحال گسرتش دادن هستند اما در واقع دارند با 
چنني تفكري به عنوان بيداري و آگاهي، زنان را رسگرم مي كنند، 
و در کنارش فقط گروه خايص از زنان که به سیستم و این نظام 
وابسته هستند در حال ترقي  و نگاه پدرساالرانه حاكم را خواسته 
 یا ناخواسته تقويت مي كنند و بقيه زنان كه تفكرمخالف دارند 
توسط همني زنان با حامیت غیرمستقیم این نظام پدرساالرانه 
رسكوب مي شوند و صداي اين زنان را خفه مي كنند. اگر دقت 
كنيد، در ساختار مبارزه با يب عدالتي در حق زنان در حقيقت 

هيچ تغيريي نيامده و تنها تركيب آن تغيري كرده است. يك تعداد 
زنان را در فضاي بسته افغانستان در مسند قدرت نشانده اند و 
يك نوع اعتامد به نفس كاذب و دعوت كاذب از حضور زن براي 
تغيري نظام پدرساالرانه به كار برده اند، در حايل كه به هيچ عنوان 
اين تغيري در زنان نيامده است چهل سال پیش هم در راستای 
سوادآموزی زنان خانه دار تالشی شده بود حال هم میزان رشد 
و باسواد شدن مادران و زنان خانه هامن 
آمار بوده که در سابق بوده است. زنانی که 
پرچم دار اين بازي قدرت منحط شده اند و 
به يب راهه مي روند به جاي این که به سمت 
با  مي كنند  تالش  بروند  بیش تر  مساوات 
تاسيس موسسات، كميته ها و نشست هاي 
دهان پركن، قدرت را از دست بقيه زنان با 
تاييد نظام پدرساالرانه بگريند ولو اگر در آن 

فضا سواد و آگاهی الزم را نداشته باشند.
دو دهه است مبارزات زنان را در عرصه هاي 
مختلف براي حقوق زنان داشته ايم. با توجه 
به اين همه مبارزات  باز دو سه سال پیش 
در كنار گوش وزارت اطالعات و فرهنگ، 
براي  مبارزه  پرچم  زير  كه  جواناين  هامن 
توسط  زين  مي زدند،  سينه  زنان  آزادي 
كشيده  آتش  به  و  قرباين  جوانان  همني 
در  مردي  هيچ  فرخنده  قضیه ی  در  شد. 
اين فاجعه در برابر زين كه از نظر پوشش 
خالف  بر  چيزي  و  نداشت  مشكيل  هيچ 
اتهامي هم ثابت نشده داشت، محاكمه  دين هم نگفته بود و 
درست و مجازات  نشد. نه تنها مولوي های عامل این جنایت 
هم هيچ كدام بركنار نشدند بلکه  در کنار قربانی شدن فرخنده 
زن دیگری توسط زن یا زنان  دیگری مورد قربانی قرار گرفت و 
هر چه هم عذرخواهی  کرد توسط خود تعداد زنانی که وابسته 
به همین پدرساالرانه بودند مورد بخشش قرار نگرفت و به راحتی 

حذف شد.
این جا پرسش مهمي به وجود مي آيد كه زير اين اليه هاي فريبنده 
حضور زنان در جامعه چيست؟ حامیان این نشست ها و باورها 
واقعن چه تغییری در نگرش مرد به وجود آورده است. در نظام 
پدرساالرانه هیچ تالشی برای تقویت تغییر نگرش مرد خانه  یا 
مردانی که  یک زن یا دخرت با آن ها در فضایی که در آن  زنده گی 
از  مرتب  خودشان  نظام  حفظ  برای  فقط  منی شود.  می کند 
آگاهی که می رسد  و  بیداری  به  زنان دم می زنند. زن  بیداری 

طرد  بیش تر  می خورد  لت  بیش تر 
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