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هفته

لینا علم؛   هنرمند! 4

گفت به فضای بیش تری  شوهرم 
احتیاج دارد، من هم او رابه بیرون 
خانه فرستادم و در را پشت سرش 

کردم! قفل 
ک ال شال

این جا، چراغی روشن است

»زنان در 28 میزان
 به که ها رای دادند«؟

ــه امــوری  ــان، آگاهــی آن هــا نســبت ب ــن مســئله در بحــث حقــوق زن مهم تری
اســت کــه در پیرامــون آن زنده گــی می کننــد. ایــن امــر شــامل تصمیم گیــری، 
انتخــاب چگونــه فکــر کــردن و عمــل بــه صــورت آزادانــه در ســطوح مختلــف 
می باشــد. وقتــی بحــث حقــوق زنــان را مطــرح می کنیــم، بــه ایــن معناســت کــه 
آن هــا بایــد در تمــام امــورات زنده گــی شــان مختــار و اجــازه ی شــکوفا ســاختن 

اســتعداد شــان را داشــته باشــند.
ــه  ــوان ب ــات؛ یکــی از مهم تریــن برنامه هایــی اســت کــه توســط آن می ت انتخاب

ــرد. ــان پی ب میــزان آزادی انتخــاب در میــان زن
اگرچنــد، می تــوان یــادآوری کــرد کــه در افغانســتان نــه زن و نــه مــرد، 
ــد. آن هــا  ــی ندارن ــن سرنوشــت سیاشی شــان نقــش چندان به خصــوص در تعیی
ــد، امــا از ایــن طریــق در حقیقــت سیاســِت  ــه پــای صندوق هــای رای می رون ب
ــئله آگاه  ــن مس ــود از ای ــد. خ ــل می کنن ــرده را تمثی ــت پ ــت مداران پش سیاس
نیســتند و فکــر می کننــد کــه بــا قلم کشــیدن و خــط زدن در روی اوراق 
رای دهــی سرنوشــت شــان را رقــم می زننــد. گذشــته از پرداختــن بــه ایــن معضل 
بــزرگ اجتماعــی کــه در برگیرنــده ی زنــان و مــردان اســت، تاکیــد روی ایــن 
مســئله صــورت می گیــرد کــه حتــا در تمثیــل تعییــن سرنوشــت سیاســی توســط 
شــهروندان، ایــن زنــان اســت کــه بیش تــر از مــردان بــا بحــران انتخــاب آزادانــه 
ــواده آن را  ــردان خان ــه م ــد ک ــانی رای می دهن ــه کس ــان ب ــتند. زن ــه هس مواج

برگزیده انــد.
بزرگ تریــن چالــش پیــش روی زنــان در مــورد آزادی عمــل و انتخــاب، 
ناآگاهــی اســت. آن هــا پذیرفتــن انتخــاب مــردان را جــز مســوولیت های ایمانــی 
و اخالقــی شــان می داننــد. دلیــل ایــن طــرز تفکــر در میــان زنــان نتیجه گــوش زد 
کردن هــای بی شــمار اســت. آن هــا بــا ایــن ذهنیــت زنده گــی می کننــد چــون از 
روز تولــد  تــا مــرگ در گوش شــان خوانــده می شــود کــه اطاعــت )کورکورانــه 
از مــرد( نشــان دهنــده ی ایــن اســت کــه آن هــا زنــان خوبی انــد و آن هایــی کــه 
از ایــن امــر اطاعــت کننــد مســوولیت های ایمانــی و اخالقــی شــان را بــه درســتی 

انجــام داده انــد.
از آن جایــی کــه حــاال نهادهــای بی شــمار در تــالش ایــن می باشــند کــه زنــان 
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انتخاب ناآگاهانه ی زنان؛
 خطر جدی برای دموکراسی
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مــن هــم بــا عجلــه رفتــم طــرف همــان وزارتــی کــه معرفــی 
کــرده بــود. آن جــا رســیدم و فــورم اســتخدام را گرفتــم. بعــد 
از ظهــر همــان روز تمــام اســناد و مــدارک الزم را تهیــه کرده 
و فــورم را خانه پــری کــردم. فــردای آن روز صبــح زود فــورم 
را در اداره مربوطــه بــرده تحویــل دادم و مســووالن اداره 

گفتنــد بــا شــما تمــاس می گیریــم.
ــای  ــتم و روزه ــه برگش ــه خان آن روز ب
آماده گــی  امتحــان  بــرای  بعــد 
ــوع  ــن موض ــه روز از ای ــم. س می گرفت
گذشــت و هیــچ تماســی بــه مــن نیامــد. 
بــدون این کــه بــا دوســتم حرفــی بزنــم، 
ــورم را  ــه ف ــعبه  ک ــان ش ــه هم ــم ب رفت
ــدم  ــی وارد ش ــودم. وقت ــل داده ب تحوی
ســالم کــردم و پرســیدم کــه قــرار بــود 
همیــن روزهــا تمــاس بگیریــد ولی هیچ 
خبــری نشــد؟! مســوول اداره گفــت 
ــده و...  ــروع نش ــت ش ــوز شارت لیس هن
ــا شــما چــی  ادامــه داد کــه فــالن آدم ب
نســبتی دارد؟ گفتــم از دوســتانم اســت 
چــرا؟ بــا حالــت تعجــب گفــت خــوب 
ــه  ــت ک ــن خواس ــور... . از م ــه این ط ک
شــماره تمــاس تــان را بنویســید بــه 
شــما تمــاس خواهیــم گرفــت؛ امــا 
او طــوری ســخن می گفــت کــه 
هــم کار روبه رویــش متوجــه نشــود. 
مــن گفتــم شــماره تمــاس در »ســی 
ــان آورده  ــرای ت ــه ب ــت ک وی« اس
بــودم. امــا او گفــت نــه، این جــا 
ــگ را  ــوت زرد رن ــس. ورق ن بنوی
پیــش کشــید، من شــماره تماســم را 

ــدم. ــارج ش ــتم و از اداره خ نوش
ــن آغــاز جســت وجوی کاری  ام  ای
ــه  نبــود، امــا متفــاوت بــود؛ هنــوز ب
خانــه نرســیده بــودم کــه در تلفنــم پیــام آمــد. »ســالم. مــن ... 
هســتم. خوش حالــم کــه دختــر زیبــا روی و خوش انــدام مثل 
تــو را مالقــات کــردم. عطــر تــو هم چنــان در شــعبه کاری ام 
بــه مشــام می رســد. مــن تمــام تــالش ام را می کنــم تــا هــم کار 
مــا شــوی و هــر روز بــا استشــمام عطــر تــو دیوانــه شــوم. و...«

بــا خوانــدن ایــن پیــام هــم خنــده ام گرفته بــود و هم از شــدت 
دســتانم  قهــر  و  عصبانیــت 
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در افغانســتان آزار و اذیــت جنســیتی در اجتمــاع و محل هــای 
کاری تبدیــل بــه یــک فرهنگ شــده اســت. دســت های آزار 
دهنــده و رفتارهــای ناپســند همــه جــا در کمیــن زنــان اســت، 
ــی یــک معضــل  ــن مســئله در اداره هــای کاری-دولت ــا ای ام
بــزرگ اجتماعــی بــه شــمار مــی رود کــه بــر سرنوشــت زنان 

ســایه افگنده اســت. 
»مــروه« نــام مســتعار دختــری اســت که 
در یکــی از وزرات خانه های افغانســتان 
ــه حیــث آمــر کار می کنــد. مــروه از  ب
ــرود آرامــش  ــراز آرزوهایــش و از ف ف
زنده گــی اش در دام ایــن فرهنــگ بــد، 

چنیــن روایــت می کنــد.
بــرادرم در یکی از کشــور های اروپایی 
زنده گــی می کنــد و زمانــی کــه مــن از 
دانشــگاه فــارع شــدم او اصــرار داشــت 
ــرا  ــم؛ زی ــرک کن ــتان را ت ــه افغانس ک
جــای مناســبی بــرای زنــان نیســت، بــه 
ویــژه زنانــی کــه تحصیــل کرده انــد و 
دیگــر نمی خواهنــد در چهــار دیــواری 
خانــه در قیــد ســنت و محدودیت هــای 

جامعــه پدرســاالر باقــی بماننــد.
امــا مــن قبــول نکــردم؛ اســتدالل مــن 

ــه  ــط ب ــم فق ــه نمی توان ــود ک ــن ب ای
ــودم  ــردی خ ــایش ف ــی و آس راحت
فکــر کنــم، مــن در افغانســتان متولــد 
شــده ام و در این جــا می مانــم، کار 
بــرای دیگــر زنــان و  می کنــم و 
دختــران ایــن ســرزمین راه را بــاز 
می کنــم. اگــر هــر کــدام مــا بــه 
فکــر راحتــی و آســایش خود باشــیم 
و بــه خاطــر وجــود محدودیت هــای 
افغانســتان  از  اجتماعی-فرهنگــی 
ــد  ــل های بع ــم، آن گاه نس ــرار کنی ف

نیــز هماننــد امــروز مــا در جبــر محدودیت هــا و محرومیت ها 
زنده گــی خواهنــد کــرد. باالخــره ایــن سلســله بایــد از یــک 

ــی بشــکند. جای
مــن بــه اصــرار این جــا مانــدم ولــی عقربــه ی زمــان آن گونــه 
ــن فکــر  ــد. م کــه می خواســتم و تصــور می کــردم، نچرخی
می کــردم می توانــم کارهایــی خوبــی را انجــام بدهــم و 
امیــدوار هــم بــودم کــه جامعــه قــدر فعالیت هایــم را خواهــد 

دانســت تــا بتوانیــم تغییراتــی را ایجــاد کنیــم، امــا اکنــون از 
اصــرار خــود پشــیمان هســتم و می پنــدارم کــه ایــن تاکیــد 
تــا جایــی هــم عبــث بــوده اســت؛ حــد اقــل در زمــان کنونــی 

نتیجــه اش هیــچ اســت.
آن  گاه کــه از دانشــگاه ســند فراغت گرفتم، مدت یک ســال 

بــه خاطر نداشــتن تجربــه کاری و نداشــتن روابط سیاســی در 
ــن  ــودم. ای ــرگردان ب ــغل س ــال ش ــه دنب ــی، ب ــای دولت اداره ه
تــازه بخــش ســرگردانی بــرای کار بــود. یــک روز یکــی از 
دوســتانم برایــم زنــگ زد کــه در وزارت... چند بســت کاری 
اعــالن شــده و می توانــی فــورم شــمولیت در امتحــان پروســه 
اســتخدام آن  بســت را بگیــری و مــن هــم بــا رییس اســتخدام 

شــان آشــنایی دارم صحبــت می کنــم.
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قلــم بــرای زن زیباتــر می نویســد. خــود واژه ی »زن« وقتــی از نوک 
قلــم تــراوش می کنــد زیبایــی ویــژه ای در خــود نهفتــه دارد. وقتــی 
ایــن واژه را بــر روی کاغــذ می نویســم تصــور می کنــم کــه چــه  
انســان زیبــا و مهربــان و منظمــی  در برابــرم ایســتاد اســت. انســانی 
کــه هــم مهربــان اســت و هــم زیبــا. انســانی کــه از تــن و تفکــرش 
لطافــت و ظرافــت و زیبایــی می بــارد. اگــر دو متــر رخــت ســرش 
ــد و  ــش چــه موجــی کــه ایجــاد نمی کن نپوشــانده باشــد، موهای
کاکلــش چــه خــم و پیچ هایــی کــه از خــود نســاخته اســت! زنــی 
ــا نامــش فضــای دفترچــه و رشــحه ی  کــه ارزش نوشــتن دارد و ب

قلمــم را رنگیــن و عطرآگیــن می کنــد.
زن زیباســت و زن مســتحق اســت کــه برایــش بنویســم. قلمــم را 
عــادت بدهــم کــه بــرای زن بنویســد. بــرای زنــی کــه آســیب دیده 
و اذیــت شــده، از دســت داده، قربانــی داده و گرســنه مانــده اســت. 
ننــگ اجتماعــی و خانواده گــی را بــر دوش خــود کشــیده اســت. 
مایــه ی ننــگ و باعــث شــرم بــرادر و کاکا و مــادرش شــده اســت. 
از مکتــب محــروم، از غــذای کافــی محــروم، از رفتــن در جاهایــی 
کــه مــردان مــی رود محــروم و از اولویت هــای زنده گــی محــروم 
بــوده اســت. زنــی کــه هنــوز هــم زن و انســان واقعــی نشــده اســت.

ــرار  ــه ی دســت ق ــزار و آل ــرای موجــودی کــه اب ــد بنویســم. ب بای
ــان  ــران انس ــرای تاج ــوده و ب ــاق ب ــه و قاچ ــورد معامل ــه و م گرفت
ــم  ــری قل ــرای دخت ــار آورده اســت. ب ــه ب ــی ب ســرمایه های هنگفت
بایــد زد کــه از ســه تــا ســی ســاله گی مثــل کاال بــه فــروش رســیده 
ــه ای  ــه خان ــر فاحش ــل و در ه ــر هت ــدن در ه ــرده ش ــا ب ــت و ب اس
بهایــش تغییــر کــرده و مالــک و فروشــنده اش شــخص دیگــری 
شــده اســت. بــرای دختــری می نویســم کــه بــا بــرادر کوچکــش 
ــوم  ــاش شــبش معل ــود و ب ــد و جــای ب ــار ســرک می خواب در کن
نیســت. بــرای دختــری کــه از فقــر جــان می دهــد و دیگــر دختری 

نیســت کــه نظیــر هم ســن و ســال خــود بــه مکتــب بــرود و بــرای 
مــادرش نــاز کنــد و از مــادرش لبــاس نــو و کفــش نــو بخواهــد. 
دختــری کــه شــهرش را عکس هــای کاندیدا هــا و بنر هــای 
ــرای خــوردن  ــان ب ــا او یــک تکــه ن تبلیغاتــی پوشــانده اســت، ام

ــدارد. ن
قلــم! بنویــس بــرای دختــری کــه درد دارد. دختــری که از شــهرش 
گــم شــده اســت. در شــهر خــودش بیگانــه اســت. بــرادرش 
دشــمنش هســت و پــدرش نیــز بــه او چشــم دوختــه. همیــن طــور 
در مــورد دختــری بنویــس کــه هــوش و ظرفیــت انســانی نــدارد. 
عیاشــی می کنــد و از پروژه هــای حمایتــی بــرای هم جنســش 

اســتفاده ی ســو. 
ــر بنویســیم. خــوب نوشــتن و ادا کــردن  ــد بیش ت ــان بای ــرای زن ب
ــد.  ــوی می خواه ــم ق ــاال و قل ــورد درک ب ــن م ــوولیت در ای مس
آنانــی بنویســند کــه قلمــی  بــرای نوشــتن و حرفــی بــرای گفتــن 
ــاز واقعیت هــای درون  ــا چشــم ب ــد. کســانی کــه می تواننــد ب دارن
ــد و  ــاس را ببین ــر درد و احس ــر  پ ــک دخت ــه و درد درون ی جامع
ــرای  ــرای خــود و ب حــس کننــد. خــود دختــر و خــود زن بایــد ب
ــان و  ــرای آگاهــی و آگاه شــدن زن هم جنــس خــود بنویســد و ب

دختــران تــالش کننــد.
زنــان مســتحق انــد. درد دارنــد. درک ندارنــد. شــمار زنانــی کــه 
ــی کــه خــوب  ــا شــمار زنان ــی کــم اســت. حت ــد خیل درک دارن
می داننــد، انتخابــات یــک فرصــت اســت و اشــتراک در انتخابــات 
ــم  ــت رای بدهی ــم و دق ــا نظ ــد ب ــت و بای ــم هس ــان مه ــرای زن ب
خیلــی کــم اســت. امــا شــمار زنانــی کــه درد خــود را هــم درک 
نمی تواننــد و بســیاری های شــان جــوان و زیبــاروی و شــیک پوش 
هــم هســتند امــا نمی داننــد کــه ضــرورت شــدید و نیــاز اساســی 
ــتحق  ــان آگاه و مس ــک انس ــت و ی ــروزی چیس ــر ام ــک دخت ی

امــروزی بایــد بــه کــدام ســو حرکــت کنــد و گام بــردارد 
ــان  ــی دو انس ــر زنده گ ــد و ب ــام بده ــوولیتش را انج ــا مس ت
دیگــر هــم تاثیرگــذار آیــد. کــم داریــم زنــان و دخترانــی 
ــا فکــر خــود  ــه و ب ــد. آزادان ــم می گیرن ــه تصمی کــه آزادان

می دهنــد. رای 
گرد و بادهای انتخاباتی

روزهــای بــد و بی نظمی هــای بســیار سیاســی-انتخاباتی در 
افغانســتان را پشــت ســر گذاشــتیم. فکــر می کنــم در ایــن 
دو روز هــم زنــان بیش تــر آســیب دیدنــد و از نتیجــه ی ایــن 

ــان بیش تــر ضــرر می کننــد. ــات هــم زن انتخاب
ــه شــب، در صفحــه ی فیســبوکم نوشــته کــردم کــه  جمع
تذکره هــای خــود را از همیــن امشــب آمــاده کنیــد. خیلــی 
شــوق داشــتم و منتظــر روز برگــزاری انتخابــات بــودم.  
ــرای رای دادن  ــا ب ــم ت ــرون رفت ــه بی ــت از خان ــاعت هش س
ــا نازیــه محمــدی  در پــای صندوق هــای رای دهــی بــروم. ب
ــبوک  ــم و در فیس ــس گرفتی ــی عک ــا خوش حال ــودم و ب ب

گذاشــتیم. 
خــوش بودیــم کــه رای می دهیــم. وقتــی در پیــش مســجد 
رســیدیم بــا یک بــی نظمی  و ســر و صدایی رو به رو شــدیم 
کــه هیــچ تصــورش را نکــرده بودیــم. زنــان در یــک ســو و 
مــردان در ســوی دیگــر. همــه منتظــر بودنــد کــه دروازه ی 
ــون  ــگاران تلویزی ــد. خبرن ــا رای بدهن ــود ت ــاز ش ــجد ب مس
راه فــردا آمــده بودنــد و از اشــتراک کننــده گان مشــکالتی 
نهفتــه و موجــود در محــل را می پرســیدند. مشــکالت هــم 
ــد.  ــه نمی ش ــورد خالص ــی دو م ــه به یک ــود ک ــدی ب ــه ح ب
ــا  ــد ی ــا نبودن ــدان ی ــود و کارمن ــته ب ــی بس ــل رای ده مح
ــدون  ــتند ب ــه نمی توانس ــد ک ــجد بودن ــل مس ــم در داخ ه

الزمه هــای انتخاباتــی کار را شــروع کننــد. در صفحه هــای 
فیســبوک کــه می دیدیــم همــه از هــر ســو شــکایت داشــتند 
و از انتظــاری مــردم و کــم کاری و بــی کفایتــی کمیســیون 

ــتند. ــات می نوش انتخاب
ــدت  ــه ش ــی  ب ــی نظم ــن ب ــت و چنی ــن وضعی ــدن چنی دی
ســرم تاثیــر منفــی کــرد. ایــن هیــچ به یــک انتخابــات 
مدیریــت شــده و قانونــی نمی مانــد. گویــی کــه انســان های 
ــه در ایــن کار دســت نداشــته اند.  ــا تجرب ــه و ب دانش آموخت
هــر چــه منتظــر ماندیــم دروازه ی مســجد بــاز نشــد و 
نتوانســتیم رای بدهیــم. زنــان هــم منتظــر بودنــد و هــم 
ــی می فرســتادند و  ــه حکومــت و اشــرف غن دشــنام هایی ب
می گفتنــد کــه رای دادن یــک درد اســت و رای نــدادن درد 
ــه  ــم دروزاه ب ــم ه ــم رای بدهی ــه آمده ای ــال ک ــری. ح دیگ

ــود. ــاز نمی ش ــا ب روی م
ــمار  ــت و ش ــی  گذش ــی نظم ــا ب ــزان ب ــه ۲۸ می روز جمع
ــزان  ــنبه ۲9 می ــتند. روز ش ــردم رای داده نتوانس ــادی از م زی
ــاره رفتیــم در جــای رای دهــی تــا بتوانیــم رای بدهیــم.  دوب
مــردان و زنــان در ردیف هــای بلنــد و نامنظــم ایســتاد بودنــد 
ــا  ــد. ت ــی بگیرن ــر پیش ــه از هم دیگ ــد ک ــالش می کردن و ت
چاشــت موفــق شــدم کــه رای بدهــم امــا نازیــه نتوانســت. 
ــور  ــن تص ــود. اصل ــی ب ــی نظم ــر ب ــان بیش ت ــش زن در بخ
نمی کــردم کــه زنــان تــا ایــن حــد بــی نظمــی  کننــد و بــه 
هم دیگــر بــدون زور بــازو اجــازه ندهنــد کــه وارد مســجد 

ــا جــای رای دهــی شــوند. ی
ــاری  ــا شــام هــم نتوانســت رای بدهــد. هــر ب ــا ت ــه حت  نازی
ــان  ــن جــا زن ــی زدم می گفــت: در ای ــگ م ــش زن کــه برای
بی نظمــی  و شــلوغ می کننــد و نمی ماننــد کــه از دروازه 
ــپس از دروازه ی  ــد و س ــر مان ــام منتظ ــا ش ــوم. ت ــل ش داخ
مردانــه وارد شــد و رای داد. سیســتم بایومتریــک  هــم کار 
نمی کــرد و مــا بــدون ایــن سیســتم، یــک انتخابــات بی نظــم 
را پشــت ســر گذاشــتیم. بی نظمــی  سیاســی و تدارکاتــی بــر 
اخــالق و نظــم اجتماعــی هــم تاثیــر کــرده اســت و زنــان و 

ــد. ــر می کردن ــه ی هم دیگ ــنام هایی حوال ــردان دش م
ــیاری  ــاری بس ــکالت رفت ــا مش ــان ب ــه زن ــان داد ک ــن نش ای
بــدی مواجــه هســتند. از ایــن رو افــراد آگاه مســوول اند کــه 

ــند. ــر بنویس بیش ت

رگی است و مهیشه زنان مقصر  گناه بز ن بودن  که مبادا برچسپ بداخالیق شناخته می شوند و مورد قضاوت های منیف قرار می گیرند. زنان، اما هیچ گاه جرات بیان در جامعه سنیت و پدرساالر، ز نه جامعه نسبت به آدم ها، برچسب بد در این وضعیت را پیدا منی کنند و در سکوت حتمل می کنند  که بیش تر اوقات حتا زنان قرباین آزار و خشونت در نزد خانوداه خبورند. با فرهنگ پیش داوری و نگاه جمهوال این جامعه باعث می شود 
و جامعه خودش سرافگنده و بدنام شوند.

 ادامه در صفحه 3...

زهرا سور اسرافیل
جعِدگیسو

پهلوی چپ!
تمام دردهایم 

از پهلوی چپ تو بر می خیزد
برای همین درد در من پستان کرده 

است
برای تو حورمان در مذکرترین نقطه 

جهان ایستاده اند
تا سرهای بریده را بردارند

کلید بهشت از شما
با دردهای پستان کرده ام

می خزم در البه الی کلمات 
می خواهم در تاریخ

رسم زنی باشم
که موهایش را سنگ سار کرده اند

اندامش را
زنانه گی هایش را
»متاسفم رفیق«

به کودکی هایی که بوی خون بوی تابوت
بوی باروت نر دهد

تنم را بو بکشید
کافور می ریزی از من

می ترسم فردا
سرم را ببرند

آزاد شود فکرهایی که درهم می ریزی
نظم مذکر جهان را

نسل های زیادی ست
که خدا فکرهایی را 

کابوس هایی را
در آن زندانی کرده است

امروز با خواندن اسرائیل در بند سپری 
شد

    فاظمه روشنیانروایت

من دریافتم که زن باید جسور باشد
در گیرودار کاریابی، به این نتیجه رسیدم که توانایی مهم ترین سالح برای زنان است

در مورد زنان بیش تر بنویسیم!
گاه مسوول اند و باید در مورد مشکالت زنان بنویسند افراد آ

 تا از این معضل که اجتماع را دچار دگرگونی می کند رهایی یابیم

     امین آرمان
روایت



مردم ســاالر امــور باشــند. در فضایــی کــه از فقــر و 
عواطــف مذهبــی شــهروندان به خصــوص زنان اســتفاده 
ــه  ــال پردازان ــع خی ــن توق ــرد، ای ــورت بگی ــی ص تبلیغات
هســت کــه نخبه هــا در سیاســت و قــدرت ســهیم باشــند.

ــازد  ــر می س ــدوار ت ــر امی ــردای بهت ــه ف ــا را ب ــه  م آن چ
ــر در نگــرش و طــرز قضاوت هــای مــردان  ــدک تغیی ان

ــان  در سیاســت اســت. در انتخابات هــای  ــه زن نســبت ب
گذشــته از زنده گــی شــخصی زنــان تــا توطئه هــای 
ــان  ــور زن ــه حض ــود ک ــواردی ب ــه م ــد از جمل هدف من
در سیاســت ســبوتاژ می شــد. امــا در انتخابــات پارلمانــی 
ــان  ــه زن ــازی علی ــواردی از دسیسه س ــر  م ــال کم ت امس
بــه چشــم می خــورد و دسیســه ها بیش تــر در میــان 
مــردان طــرح و تطبیــق می شــد. و آخریــن پیام؛ سیاســت 
انســانی نخواهــد شــد، مــردم ســاالر امــور نخواهد شــد و 
شــهروندان از ابــزار شــده گی رهایــی نخواهــد داشــت تا 
نگاه هــا و قضاوت هــا از پاییــن بــه ســطوح بلنــد قــدرت 

و سیاســت انســانی نشــود.
تــا زمانــی کــه زنــان بــه منابــع تولیــد دست رســی 
نداشــتند، فقــر اقتصــادی چــون ســایه سرنوشــت آن هــا 
را دنبــال می کنــد و تــا زمانــی کــه زنــان بلندتریــن رقــم 
ــوار  ــد دش ــکیل دهن ــور تش ــک کش ــوادان را در ی بی س
اســت لیاقــت و اهلیــت معیــار قضاوت هــا قــرار بگیــرد.
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موجودیــت چنیــن فضایــی دشــوار اســت توقــع داشــته 
ــتفاده  ــتی  اس ــان به درس ــدرت رای ش ــان از ق ــیم زن باش
ــد.  ــرار بگیرن ــزاری ق ــتفاده اب ــورد اس ــر  م ــد و کم ت کنن
حاکمیــت فقــر و بی ســوادی تقدس گرایــی کاذب را در 
بیــن زنــان تقویــت کــرده کــه در نهایــت از احساســات 
مذهبــی، فقــر اقتصــادی و روحیــه عاطفــی زنان اســتفاده 
تبلیغاتــی صــورت می گیــرد. بــرای دموکراســی نوپــای 
چــون افغانســتان تصمیــم بــر مبنــای احساســات، تصمیم 
در اثــر ناگزیری هــای اقتصــادی و تصمیــم تحــث تاثیــر 
احساســات مذهبــی خطرناک تــر از هــر مــورد دیگــری 
هســت کــه افغانســتان و منافــع مــردم افغانســتان را تهدید 

می کنــد.
را  زنــان  از  ابــزاری  اســتفاده های  بــارز  نمونه هــای 
ــی  ــات پارلمان ــای انتخاب ــان کمپاین ه ــوان در جری می ت

1397 دیــد. فــروش رای هــم بیش تــر از مــردان در 
میــان زنــان مستندســازی شــد و رای زنــان هــم بیش تــر 
ــن  در راســتای قــدرت بخشــی مــردان اســتفاده شــد. ای
برخــالف اصــول دموکراســی ای اســت کــه توقع داشــته 
ــان  ــد و زن باشــیم مــردان توســط مــردان انتخــاب گردن
ــان  ــه آســیب پذیری زن ــان. هــدف از اشــاره ب توســط زن
ــدف  ــه ه ــت. بلک ــیتی نیس ــکاف های جنس ــت ش تقوی

اشــاره بــه محرومیــت زنــان، ابــزار قــرار گرفته گــی 
زنــان و نبــود خودبــاوری در میــان زنــان اســت. مــن بــاور 
دارم تقویــت آگاهــی زنــان باعــث تقویــت خردجمعــی 
ــود  ــرد زاده نمی ش ــردان م ــود. م ــور می ش ــک کش در ی
ــد.  ــا می آموزن ــه آن ه ــد کــه مردانه گــی را ب ــن زنان ان ای
ــر  ــر و برت ــرورده اش را بهت ــت پ ــه دس ــد ک ــن زنان ان ای
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــج اولی ــد. نتای ــودش می دان از خ
آرای پاییــن متعلــق بــه زنــان می باشــد. و ایــن وضعیــت 
نشــان دهنــده آن اســت کــه زنــان در انتخابــات پارلمانی 
ــرار  ــه ق ــت جامع ــورد حمای ــر  م ــه کم ت ــدا از این ک ج
گرفته انــد، حتــا از ســوی زنــان نیــز مــورد اســتقبال قــرار 

نگرفته انــد.
ــواداران  ــه ه ــال ب ــان امس ــات پارلم ــی انتخاب ــام اساس پی
مردم ســاالری؛ توان مندســازی زنــان و تقویــت نهادهــای 

آموزشــی اســت. محــو فقــر در میــان زنــان و به صــورت 
ــد  ــه بلن ــورده ب ــره خ ــز گ ــردم نی ــوده م ــان ت ــام در می ع
بــردن دانــش عمومــی  در میــان شــهروندان به خصــوص 
زنــان اســت. آمــوزش قــدرت تصمیم گیــری را آگاهانــه 
ــه  ــاب نهادین ــای انتخ ــوولیت پذیری را در فراینده و مس
ــدرت رای  ــان ارزش و ق ــه زن ــی ک ــا زمان ــازد. ت می س
خویــش را نداننــد ایــن غیــر واقع بینانــه هســت کــه 

ــدرت  ــه نمایــش ق ــزان تجرب ــی ۲۸ می ــات پارلمان انتخاب
ــزی  ــی چی ــود. دموکراس ــال ب ــت س ــد از هش ــردم بع م
نیســت جــز بازتــاب آن چــه  مــردم می خواهنــد. انتخــاب 
ــه  ــازد ک ــم می س ــردم حاک ــر م ــتی را ب ــردم؛ سرنوش م
مــردم ســزاوار آن سرنوشــت اســت. دموکراســی زمانــی 
رضایــت عامــه را در قبــال خواهــد داشــت کــه انتخــاب 
ــد. در  کننــده گان اهمیــت اســتفاده از رای شــان را بدانن
کشــوری مثــل افغانســتان کــه هنــوز اکثریت مطلــق زنان 
حتــا از ســواد خوانــدن و نوشــتن محــروم انــد؛ مضرترین 
انتخــاب؛ رای زنانــی می باشــد کــه بــدون تحلیــل و 
ــت  ــتای صالحی ــف در راس ــل مختل ــر عوام ــت تاثی تح

ــود. ــتفاده می ش ــازمآن ها اس ــراد و س ــه اف ــیدن ب بخش
ــه و  ــوه مقنن ــروز در ق ــه  ام ــب آن چ ــث تقل ــدا از بح ج
ــای  ــا در فراینده ــم م ــول تصامی ــم؛ محص ــه داری اجرایی

انتخــاب اســت. یکــی از ویژه گی هــای 
بــارز دموکراســی در کشــورهای جهــان 
ســوم همیــن انتخــاب ناآگاهانــه شــهروندان 
ــی  ــروعیت حقوق ــام مش ــه نظ ــه ب ــت ک اس
را  یافتــه  اســتبداد ســازمان  و  می بخشــد 

توســط شــهروندان نهادینــه می ســازد. 
ــل  ــت عوام ــا تح ــدن ی ــه عم ــی ک جوامع
مختلــف شــهروندان شــان در تاریکــی 
ــی  ــن در فرایندهای ــد مطئمن زنده گــی نماین
کــه قــدرت مــردم تمثیــل می شــود؛ قــدرت 
مــردم در تاریکــی و در تضــاد بــا منافــع 
ــده  ــه هیج ــود. تجرب ــل می ش ــی تمثی جمع
نشــان  افغانســتان  در  دموکراســی  ســال 
می دهــد کــه تــوده مــردم بزرگ تریــن 
ــوه  ــت و ق ــه حکوم ــد علی ــه منتق مجموع
ــرا  ــا ف ــی ب ــد. ول ــکیل می دهن ــه را تش مقنن
رســیدن فصــل انتخابــات همیــن مجموعــه 
ــی  و  ــر عموم ــالف خی ــم برخ ــد بازه منتق
ــد  ــداوم رون ــه در مســیر ت به صــورت ناآگان

ــن و  ــد. ســطح آگاهــی پایی ــم می گرفتن موجــود تصمی
ــی  شــهروندان افغانســتان هســت.  ــر مشــخصه عموم فق
ولــی در ایــن میــان آســیب پذیرتریــن مجموعــه را زنــان 

تشــکیل می دهــد.
ــرار داشــتن  ــر و در حاشــیه ق ــت فق بی ســوادی، حاکمی
ــه  ــت ک ــواردی هس ــه م ــری از جمل ــان از تصمیم گی زن
محرومیــت مضاعــف را بــر زنــان تحمیــل می کنــد. در 

انتخاب ناآگاهانه ی زنان؛
 خطر جدی برای دموکراسی

 ادامه از صفحه دوم

کشورمیشود گاهیزنانباعثتقویتخردجمعیدریک تقویتآ

خودآگاهــی برســند، می تــوان گفــت کــه 
ــان افغانســتان  بی شــمار  مشــکالت فــراروی زن
از  یکــی  بنابرایــن،  اســت.  بحــث  قابــل  و 
نگرانی هــای جــدی در مــورد زنــان، مســئله 
انتخــاب اســت. در طــول چندیــن ســال گذشــته 
کــه ما شــاهد برگــزاری انتخابــات در افغانســتان 
ــان  ــه زن ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم، ب بودی
آزادانــه انتخــاب نمی کننــد. پــس از ایــن همــه 
ــات  هیاهــوی کــه مــردم و کاندیــدان در انتخاب
مهم تریــن  انداختنــد،  راه   1397 پارلمانــی 
ــان در ۲۸  ــن زن ــه؛ واقع ــت ک ــن اس ــش ای پرس

میــزان بــه که هــا رای دادنــد؟

زنان در 28  ...

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

گاهی زنان باعث  تقویت آ
کشور  تقویت خردمجعی در یک 

می شود. مردان مرد زاده منی شود این 
که مردانه گی را به آن ها  زنان اند 

که دست  می آموزند. این زنان اند 
ورده اش را هبتر و برتر از خودش  پر

که  می داند. نتایج اولیه نشان می دهد 
آرای پاینی متعلق به زنان می باشد. و 
که  این وضعیت نشان دهنده آن است 
زنان در انتخابات پارملاین جدا از این که 
گرفته اند،  کم تر  مورد محایت جامعه قرار 
حتا از سوی زنان نیز مورد استقبال قرار 

نگرفته اند.

     اخگر رهنورد
بخش دوم

    عارفه پیکار
استاد دانشگاه

می لرزیــد کــه چــرا یــک بیگانــه ای کــه باهــم هیــچ ارتباطــی 
نداریــم، چنیــن پیام هایــی بــا محتــوای آزار دهنــده بنویســد؟. 
بــدون این کــه پاســخی بدهــم مبایــل را گذاشــتم داخــل 
کیــف  و از موتــر پیــاده شــدم. کمــی در امتــداد  راه قــدم زدم 
و رســیدم بــه کافــه ای  کــه بیش تــر پاتــوق دوســتانه مــا بــود.

ــا  ــوه ب ــک قه ــس از ســفارش ی یــک گوشــه ای نشســتم و پ
خــودم فکــر کــردم که شــاید رفتــار من بــرای او چنیــن تداعی 
کــرده کــه آن مــرد بــا چشــم های درشــت و زننــده اش بــه مــن 
دگرگونــه نــگاه کنــد و جــرات کــرده بــا ایــن محتــوا برایــم 
ــه ی  ــه خان ــه برآمــدم و ب ــی تمــام از کاف ــا نگران ــام دهــد. ب پی
یکــی از دوســتانم رفتــم. وقتــی رســیدم، دوســتانم قبــل از همه 
ــا کمــال  ــز از مــن پرســیدند کــه چــی شــده؟ مــن هــم ب چی

ناامیــدی موضــوع را تعریــف کــردم.
آن جــا بــود کــه دریافتــم بــرای زنــان محیــط بیش تــر اداره هــا 
شــبیه هــم انــد. دوســتم کــه تــازه در یــک اداره ی خصوصــی 
شــامل کار شــده بــود بــا ناراحتــی گفــت ایــن گونــه اتفاقــات 
خیلــی زیــاد اســت. متاســفانه زنــان و دختــران زیــادی قربانــی 
ــه  ــور می شــوند ب ــن برخوردهــا می شــوند و گاهــی مجب چنی
خواســت آن گونــه مــردان و مســووالن اداره هــا تن بدهنــد؛ اما 

تــو نگــران و ناامیــد نبــاش.
مــن، امــا خیلــی تاثیــر پذیرفتــه بــودم و نگــران آینــده ام در آن 
ــی  ــی روم؛ ول ــه آن اداره نم ــر ب ــن دیگ ــم م ــودم. گفت اداره ب
یکــی دیگــر از دوســتانم کــه تجربــه ی کار و درد آزار از ایــن 
اداره هــا را متحمــل شــده بــود، بــه مــن گفــت کــه تو مــی روی 
و بایــد هــم بــروی. او ادامــه داد کــه اگــر تــو به خاطــر دریافت 

یــک پیــام از آینــده ات ناامیــد و از کار منصــرف شــوی، ایــن 
سلســله ادامــه پیــدا می کنــد و تــو از تمــام حقوق خــود محروم 
خواهــی شــد؛ امــا ایــن گونــه مــردان از زن دیگــری شــبیه تــو، 
ســو اســتفاده خواهــد کــرد. پــس فــرار راه چــاره نیســت، ایــن 
ــم و اجــازه  مســوولیت همه گــی اســت کــه ایســتاده گی کنی
ندهیــم تــا از جنســیت و مجبوریــت زنــان در کار سواســتفاده 
کننــد؛ درحالــی کــه کار کــردن و تامیــن معیشــت حــق مــا 

اســت.
در جامعــه ســنتی و پدرســاالر، زن بــودن گناه بزرگی اســت و 
همیشــه زنــان مقصــر شــناخته می شــوند و مــورد قضاوت های 
منفــی قــرار می گیرنــد. زنــان، امــا هیــچ گاه جــرات بیــان ایــن 
وضعیــت را پیــدا نمی کننــد و در ســکوت تحمــل می کننــد 
بــا فرهنــگ  کــه مبــادا برچســپ بداخالقــی بخورنــد. 
ــا،  ــه آدم ه ــبت ب ــه نس ــه جامع ــگاه مجهوالن ــش داوری و ن پی
ــر  ــه بیش ت ــود ک ــث می ش ــه باع ــن جامع ــد در ای ــب ب برچس
اوقــات حتــا زنــان قربانــی آزار و خشــونت در نــزد خانــوداه و 

جامعــه خــودش ســرافگنده و بدنــام شــوند.
ــو  ــه ت ــتند ک ــد داش ــرد و تاکی ــویق ک ــرا تش ــا م ــتانم، ام دوس
بایــد شــجاعانه بــا ایــن وضعیــت مبــارزه کنــی وبــا توانایــی و 
شایســته گی کــه داری شــامل ایــن وظیفــه شــوی تا ســد ورود 
دختــران را بشــکنی. آن لحظــه حرفــی نــزدم و چنــد دقیقــه  در 
ســکوت فکــر کــردم. بعــد بــه دوســتم گفتــم کــه مــن هیــچ 
کاری نکــرده ام کــه از کســی بترســم و شــرمنده باشــم. مــن 
توانایــی پیــش بــردن چنیــن مســوولیت هایی را دارم و بــا 
اتــکا بــه ظرفیــت و کارفهمــی  خــودم پیــش مــی روم و نیــاز به 

هــم کاری کســی هــم نــدارم.
آمــدم بــه خانــه و دو روز مکمــل را بــرای امتحــان آماده گــی 
گرفتــم. روز ســوم بــه مــن تمــاس گرفتنــد و رفتــه امتحــان را 
ســپری کردیــم. هشــت نفــر دیگــر در ایــن بســت رقیــب مــن 
بودنــد. ســه روز دیگــر منتطــر نتیجــه مانــدم، امــا به مــن تماس 

نگرفتنــد. روز چهــارم وقتــی رفتــم کــه نتیجــه را معلــوم کنــم، 
وارد همــان شــعبه شــدم و بــدون این کــه حرفــی بزنــم، همــان 
مــرد گفــت کــه زودتــر منتظــرت بــودم تــا بیایــی ولــی جوابی 
هــم بــه پیامــم نــدادی ظاهــرن زیــاد دلــی بــه کار نــداری آ؟. 
مــن خندیــدم و گفتــم بــه ایــن کار نیــاز دارم ولــی ایــن کار را 

بــا توانایــی و شایســته گی خــودم بــه دســت مــی آورم.
وقتــی متوجــه شــد کــه من جــدی شــده ام و بــه او تــن نخواهم 
داد، در جایــش نشســت و گفــت شــما نمــره کافــی نیاوردیــد 
ــن ورق  ــم م ــم. گفت ــتخدام کردی ــر را اس ــی دیگ ــا کس و م
جوابــات ام را می کشــم و ایــن موضــوع را رســانه ای می کنــم 
کــه مــن واســطه ای نــدارم؛ امــا بــه تــو هــم اجــازه نمی دهــم 
کاری را کــه حــق مــن اســت از من بگیــری. در آن جــا صدای 
ــی و اداری  ــن مال ــش معی ــم پی ــم رفت ــن ه ــد و م ــد ش ــا بلن م
همــان وزارت. بــا جــرات و جســارت تمــام موضــوع را قصــه 
ــاال  ــم کــه تمــام شــرایط الزم را دارم و نمــره ب کــردم و گفت
ــودم  ــت خ ــنید و گف ــم را ش ــن حرف های ــه ام. معی ــم گرفت ه
پی گیــری می کنــم و شــما نیــز از خــودم خبــر بگیریــد. از او 

تشــکر کــردم.
از ایــن مســئله دو روز گذشــت و مــن هم خبری نگرفتــم. روز 
ســوم از شــماره ناآشــنا تمــاس دریافــت کــردم. همــان معیــن 
وزارت بــود. مــرا بعــد از ظهر در وزارت خواســت. ســاعت دو 
بعــد از ظهــر بــود کــه رفتــم معینیت، هیــات امتحان نیز نشســته 
ــز تمــام ماجــرا را قصــه کــردم.  ــار دیگــر نی ــد. آن جــا ب بودن
برگه هــای امتحــان را دوبــاره بررســی کردنــد و مــن بلند تریــن 

امتیاز)نمــره( را گرفتــه بــودم.
مــن بــا تمــام سخت کوشــی و جســارتم در آن جــا اســتخدام 
شــدم و در مــدت شــش مــاه کــه آن جــا بــودم تغییــرات خوبی 
ــاه کار در آن  ــا بعــد از شــش م ــودم، ام ــه وجــود آورده ب را ب
اداره، از ســمت خــود اســتعفا کــردم؛ زیــرا کار بهتــری یافتــه 

بــودم.

در گیــرودار ایــن کاریابــی دریافتــم کــه مــا زنــان در نخســت 
بایــد توانایــی و مهــارت الزم را داشــته باشــیم تــا از پیش بــرد 
مســوولیت هایی کــه بــه مــا ســپرده می شــوند مطمئین باشــیم و 
هم چنــان بایــد بــا جــرات و جســارت در مقابــل بی عدالتی هــا 
ــم و از  ــتاده گی کنی ــب ایس ــراد فرصت طل ــتفاده اف ــو اس و س

حــق خــود نگذریــم.

من دریافتم...



زنــان اســت؛ امــا تطبیــق قوانیــن در راســتای مصوون ســاختن 
اداره هــای دولــت از تهدیدهــا و سواســتفاده های صالحیتــی 

ــرم می باشــد. ــر و ضــرورت مب ــر مهم ت ام
بنابرایــن تمــام وزارت خانه هــا و نهادهــا، بــه ویــژه نهادهــای 
امنیتــی بایــد از طریــق تدویــن و تطبیــق پالیســی های محــو 
آزار و اذیــت جنســی و حمایــت از زنــان فضــای کاری 
را بــرای زنــان مصــوون بســازند. زمینه یــی کــه در دو 
ــف  ــای مختل ــان در عرصه ه ــور زن ــرای حض ــر ب ــه اخی ده

ــی  ــک پله ی ــوان ی ــه عن ــد از آن ب ــت بای ــده اس ــم ش فراه
جهــت رشــد و ترقــی جامعــه اســتفاده شــود؛ نبایــد وجــود 
تهدیدهــای هم چــون آزار و اذیــت جنســی و سواســتفاده از 
صالحیت هــای کاری عرصــه فعالیــت زنــان را محــدود کند. 
ــه در  ــر و توســعه کشــور و همین گون ــان در راســتای تغیی زن
جهــت تامیــن امنیــت و نظــم جامعــه می تواننــد بهترین نقش 

ــد. ــازی کنن ســازنده را ب
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آزار جنسی؛
 تهدید جدی برای زنان در نهادهای امنیتی

ــا روی کار آمــدن نظــام دموکراتیــک  ــان در افغانســتان ب زن
مبتنی بر قانون اساســی-که تســاوی جنســیتی تا حــدودی در 
آن رعایــت شــده اســت- فرصــت یافتنــد تــا بــه فعالیت هــای 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دســت بزننــد. ورود 
ــای  ــادی و صنف ه ــازار اقتص ــت، ب ــای دول ــان در اداره ه زن
مکتــب و دانشــگاه یــک پدیــده ی تــازه نبــود، امــا ایــن رونــد 
در طــی دو دهــه جنــگ داخلــی و حاکمیــت طالبــان از بنیــاد 
برچیــده شــد و افراطیــت دینی-مذهبــی و ســنت گرایی 

و  ماموریــت  فرهنگــی 
ــه  ــوولیت زن را در خان مس
خالصــه  خانــه داری  و 
می کــرد. پــس از رفــع ایــن 
محدودیــت، بــا ورود زنــان 
مختلــف  در عرصه هــای 
سیاســت،  و  دولــت 
ــان در  ضــرورت وجــود زن
نهادهــای امنیتــی یــک امــر 

ــود. ــدا ب هوی
کــه  قبــل  ســال  دوازده 
ــتخدام زنان در نهادهای  اس
امنیتــی بــه ویــژه در ارتــش 
آغــاز شــد، ابتــدا ایــن روند 
بــه هــدف ضــرورت زنــان 

ــه در  ــی جامع ــول اخالق ــت اص ــا و رعای ــی خانه  ه در تالش
ماموریت هــای پولیــس صــورت می گرفــت. تاکنــون هزارها 
زن در ســاختار اداری و صفــوف قــوای مســلح هرســه نهــاد 
امنیتی)پولیــس، ارتــش و امنیــت ملــی( شــامل شــده اند و حتا 
امــروز بانوانــی هســتند کــه بــه عنــوان پیلــوت جنگنده هــای 
ارتــش در خــط مقــدم جنــگ وظیفــه اجــرا می کننــد. 
حضــور زنــان در نهادهــای امنیتــی و درخشــش بی نظیــر آنان 
از خطــوط مقــدم جنــگ تــا اداره هــای ملکــی وزارت دفــاع، 
وزارت داخلــه و امنیــت ملــی نشــانی از توان مندی، جســارت 

و وفــاداری زنــان نســبت بــه کشــور و نظــام اســت.

آن چــه اکنــون، پــس از حضــور زنــان در نهادهــای امنیتــی، 
ایــن اســت کــه صفــوف قــوای  ضــرورت می نمایــد 
ــد.  ــوون باش ــان مص ــرای زن ــی ب ــای امنیت ــلح و اداره ه مس
ــا اداره هــای  ــروز از ســطح شــهر ت ــه کــه ام ــان همان گون زن
حکومــت مــورد تهدیــد آزار و اذیــت و حتــا تجــاوز جنســی 
قــرار دارنــد، در نهادهــای امنیتــی نیــز وجــود این معضــل امر 
ــت و آزار  ــود اذی ــی از وج ــت. گزارش های ــر اس انکارناپذی
جنســی زنــان در اداره هــای حکومــت و هم چنــان نهادهــای 

امنیتــی منتشــر شــده اســت؛ امــا حکومــت و نهادهــای عدلی 
و قضایــی بایــد بــا این  گونــه قضایــا برخــورد جــدی داشــته 
باشــند تــا آزار و اذیــت جنســی بــه عنــوان یــک تهدیــد، مانع 

جلــب و جــذب زنــان در ســاختار نظــام نشــود.
بــه تازه گــی وزارت دفــاع ملــی پالیســی را جهــت جلوگیری 
از آزار و اذیــت زنــان در قطعــات و جزوتام های ایــن وزارت، 
تدویــن و تصویــب کــرده اســت. وجــود اســناد قانونــی برای 
حمایــت از زنــان در تمامــی اداره هــای دولــت  یکــی از 
اساســی ترین نیازمندی هــا جهــت مصوونیــت و حمایــت از 

زنان مهان گونه که امروز از 
سطح شهر تا اداره های حکومت مورد هتدید 
آزار و اذیت و حتا جتاوز جنیس قرار دارند، در 

هنادهای امنییت نیز وجود این معضل امر 
انکارناپذیر است. گزارش هایی از وجود اذیت 

و آزار جنیس زنان در اداره های حکومت و 
هم چنان هنادهای امنییت منتشر شده است؛ 
اما حکومت و هنادهای عدیل و قضایی باید 
با این  گونه قضایا برخورد جدی داشته باشند 
تا آزار و اذیت جنیس به عنوان یک هتدید، 
مانع جلب و جذب زنان در ساختار نظام 

نشود.

کی از مشکالت بی شمار زنان در نهادهای دولتی-امنیتی است  گزارش های بسیاری حا

تحلیل

    حسین احمدی


