
جدیت مبحث زنان در سال 1397
و آن چه که در  آینده باید انجام شود

ــرای  ــان ب ــر جه ــان در سراس ــه زن ــت ک مقاوم
چگونه گــی پایــان دادن بــه آن اتخــاذ  می کنند، 

مــورد بررســی قــرار  می دهــم.
پيشگفتار

ــوع  ــتی، موض ــش فمینیس ــاز جنب ــان آغ از زم
ــه زنــان بــه عنــوان یــک مســاله  خشــونت علی
ــوده  ــرح ب ــتی مط ــات فمينيس ــدی در ادبي کلی
اســت کــه بــرای تشــکیل و ســازماندهی اولــن 
علیــه  جنایــات  بن المللــی  جرايــم  دادگاه 
زنــان الهام بخــش بــود. ایــن دادگاه در مــاه مــارس 1976 در شــهر 
بروکســل پايتخــت بلژيــک بــا حضــور زنــان از 40 کشــور جهــان 
برگــزار گرديــد . پــس از آن ابتکارهــای فمينيســتی بر عليه خشــونت 
عليــه زنــان چنــد برابــر شــده و قوانــن ضــد خشــونت عليه زنــان در 
پــی  برگــزاری کنفرانس  هــای جهانــی ســازمان ملــل در بــاره زنــان 
ــورد  ــواهدی در م ــن دادگاه ش ــت . درای ــيده اس ــب رس ــه تصوي ب
مــادری اجبــاری، عقیــم ســازی، تجــاوز، ضــرب و شــتم، زندانــی 
کــردن زنــان در بیمارســت  آن های روانــی، درمــان و رفتار وحشــیانه 

بــا زنــان در زند  آن هــا را بــا خــود بــه 
ارمغــان آورد.

اگــر چنــد در طــی 18 ســال اخیــر بحــث حضــور و نقــش زنان افغانســتان 
در تمــام موضوعــات چــون سیاســت، اقتصــاد و دیگــر مســایل اجتماعی 
و فرهنگــی مطــرح بــود. امــا ســال 1397 را می تــوان جدی تریــن ســال بــرای 
مطــرح شــدن نقــش و حضــور زنــان در بخش هــای مختلــف دانســت. در ایــن 
ســال بــه خصــوص در رونــد چگونــه  شــکل گیری پروســه های بــزرگ ملــی 

چون صلح و انتخابات، نقش زنان برجسته بود.
ایــن موضــوع نــه تنهــا در رســانه های داخلــی بلکــه در رســانه های بین المللــی 
نیــز بــه صــورت گســترده بازتــاب یافــت. بنابرایــن می توان گفــت که زنــان در 
افغانســتان موفــق بــه پــاس داری از ارزش هــا و دســت آوردهای 18 ســاله اخیــر 
ــت آوردهای  ــون دس ــوان هم چ ــوارد را می ت ــن م ــام ای ــدند. تم ــتان ش افغانس
بــزرگ زنــان در نظــر گرفــت. امــا آن چــه مهم تــر از ایــن موضوعــات اســت؛ 
ــده  ــال های آین ــر در س ــای مهم ت ــردن نقش ه ــا ک ــر و ایف ــجام بهت ــاله انس مس

اســت.
بحــث زنــان بــه کمک نیروهــای بیرونــی و کمک هــای بســیار مطرح شــد. در 
ایــن مســیر میلیاردهــا دالــر بــه مصــرف رســید و بــا در نظرداشــت ایــن موضوع 
امــا آن چــه کــه رضایت بخــش نیســت کم کاری هایی اســت کــه در خصوص 
زنــان صــورت گرفتــه اســت. در موضوعــات بســیار بحــث حضــور زنــان تنهــا 
ــه می شــدند. از  ــان گرفت ــام زن ــا اســتفاده از ن ــود کــه ب ــل پروژه هــای ب ــه دلی ب
طــرف دیگــر، خــود زنــان هم تــا انــدازه ی کــه بایــد، نتوانســتند از فرصت های 
بــه دســت آمــده بــه صــورت درســت اســتفاده کننــد. کم تــر زنــی را می تــوان 
یافــت کــه در بخــش خــاص کاری اش تخصــص داشــته باشــد و یا بــه صورت 
جــدی وقتــی در دفتــری بــرای کار مــی رود مهم تریــن چیــزی کــه در موردش 
فکــر کنــد، توان منــدی و ظرفیــت کاری اش باشــد. این هــا نقدهایــی اســت که 
بــر زنــان وارد اســت و تنهــا چیــزی اســت کــه از ســوی اکثریــت زنــان نادیــده 

گرفتــه می شــود.
حــاال کــه در آســتانه ســال جدیــد خورشــیدی قــرار داریــم؛ مهم تریــن چیــزی 
را کــه بایــد بــرای ســال های آینــده در نظــر گرفــت ایجــاد بحــث ظرفیــت و 
توانایــی و تخصــص زنــان اســت. ایــن مســاله کــه زنــان بــا اســتفاده از نیــروی 
کاری شــان بــه کار گماشــته شــوند بایــد بیــش از هرچیــزی دیگــری جــدی 
گرفتــه شــود. چــون ایــن یــک امر مســلم اســت کــه عــدم تخصــص و توانایی 

در انجــام کار فقــط بــه حضــور ســمبولیک زنــان می انجامــد.

از گســرش و تکثيــر انــواع جدیــد شــکار ســاحره گی در 
مناطــق مختلــف جهــان تــا افزایــش روزافــزون تعــداد زنانــی 
کــه همــه روزه کشــته می شــوند، شــاهد برايــن اســت کــه جنگــی 
علیــه زنــان در حــال گســرش اســت. چــه انگیزه هــا و منطقــی در 

پشت آن قراردارد؟
مــن ســعی  می کنــم بــا قــرار دادن اشــکال جدیــد خشــونت عليــه 
ــا بررســی  ــژه ب ــه طــور وي ــان در یــک چشــم انداز تاریخــی و ب زن
تأثــر توســعه  ســرمایه داری، بــر  زنده گــی زنــان و روابــط جنســیتی 
در گذشــته و حــال،   بــه ایــن ســوال پاســخ دهــم. مــن در پرتــو چنــن 
پيشــينه ای رابطــه بــن اشــکال مختلــف خشــونت شــناخته شــده 
خانواده گــی، پنهــان خــارج از کشــور، ســاختاری و اســراتژی  های 

توســط  افغانســتان  در  رســانه 
ــد  ــاد  متول ــت مف ــه نی ــردان ب م
شــده، ایــن بــه صنعــت رســانه یی 
رنــگ و بــوی مردانــه بخشــیده اســت 
و زنــان در آن حیثیــت ابــزار تجملــی 
در خدمــت جلــب و جــذب مخاطب 
رســانه های  در  زنــان  دارنــد.  را 
افغانســتان رشــد نمی کننــد بــل پیــر و 
فرســوده می شــوند. یــادم از اولیــن 
ــوان  ــه عن ــه ب ــد ک ــای می آی گروه ه
نســل ســوم بعــد از رکــود مطلــق 
تلویزیــون و رادیــو)2001( دوبــاره بــه 
ــه  ــرم مردان ــن ح ــه ی ای ــرای ویران س
شــتافتند و در آبــادی اش قربانی هــای 
بی شــمار ارزشــی، جانــی، مالــی و 
زمانــی دادنــد امــا امــروز هرکــدام از 
همــان زنــان را هیچ کســی خبــر دارد 
کــه در کجــا مهاجــر، بــی کار، تبعیــد 
یــا هــم  قــوم  شــده ی خانــواده و 
محکــوم بــه خانه نشــینی بــه ســر 

می برند؟
ــی ای  ــه راه ــی ک ــت زن ــا ژورنالیس ب

دیــار هنــد بــود صحبــت کــردم. 
گفــت: ســنی ازم گذشــته. چــون 
ژورنالیســت رســانه های ایــن خــراب 
شــده  بــودم، امــروز حتــا در حــد 
قــراردادی  عــادی  مامــور  یــک 
بعــدی کاری و  معــاش و زمانــت 
مالــی نــدارم. خانــواده کم تــر بــه 
کاکاهایــم  و  دارنــد  احتــرام  مــن 
ــرده  ــع ک ــا قط ــا م ــد را ب ــت و آم رف
انــد بــه خاطــر صدایــم کــه از رادیــو 
ــدارم  ــتگاری ن ــود. خواس ــر می ش نش
تشــکیل  بــرای  را  امیــدم  دگــر  و 

داده ام. دســت  از  خانــواده 
ازش  ســنی  کــه  دیگــری  بانــوی 
را  طالیــی  کار  دوره ی  و  گذشــته 
دوســه  در  قربانــی  و  ریســک  بــا 
رســانه ی نامــی رقــم زده اســت از 
ناکامــی رابطــه ی عاطفــی اش توســط 
قصه هــای  همســرش  خانــواده ی 
دردناکــی کــرد و ســرطان ســینه اش 
را ناشــی از فشــارهای ســخت روحی 
فرودآمــده از چهــار طــرف بابت نوع 
شــغلش می دانســت. مــن روزهــای را 
بــه یــاد مــی آورم کــه همســرم کارت 
ــد و  ــم کن ــگاری ام را  از گردن خبرن
ــت  ــت و باب ــرم گذاش ــز دفت روی می
تاکیــد بــر نفرتــش از ایــن شــغل کل 

ــان  راه دارالم

این جا، چراغی روشن است
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از آن زمــان بــه بعــد، ابتــکارات فمینیســتی ضــد 
خشــونت افزایــش یافتــه و چنــد برابر شــده اســت. 
ــی  ــا قوانین ــه موجــب آن، دولت ه   چنان چــه کــه ب
را طبــق مفــاد کنفرانس  هــای جهانــی ســازمان ملل 
متحــد در مــورد الغــای خشــونت عليــه زنــان بــه 
ــرای  ــوز راه دراز ب ــا، هن ــب رســانيده اند. ام تصوی
کاهــش خشــونت علیــه زنــان در پيــش رو داريــم. 
خشــونت عليــه زنــان در هــر گوشــه و کنــار جهــان 
افزايــش يافتــه اســت تــا جايــي کــه فمينيســت ها 
وضعيــت مــرگ آور خود را »فمينيســيد« توصيف 
ــا خشــونت و شــمارش  کشــته  ــه تنه ــد. ن  می کنن
ــد،  ــش  می یاب ــده گان افزای ــده گان و شکنجه  ش   ش
بلکــه بــه عنــوان نویســنده فمینیســت شــاهدم 
کــه وضعيــت خشــونت عليــه زنــان   رســمی تر، 
تــا  اســت.  وحشــیانه ترگردیده  و  عمو می تــر 
جایی کــه چنــن فرم  هــای خشــونت باری فقــط 

ــده شــده اســت. در زمــان جنــگ دي

ــه ی  ــل محرک ــه دالی ــت ک ــن اس ــوال اي ــاال س ح
گســرش ايــن وضعيــت کــدام انــد و چــه چیــزی 
ــی و  ــاد جهان ــه در اقتص ــی ک ــاره تحوالت را در ب
موقعیــت اجتماعــی زنــان اتفــاق  می افتــد، بــه 
مــا  می گوینــد؟  پاســخ   بــه ایــن ســواالت متنــوع 
ــده ای  ــه طــور فزاین ــا شــواهد آشــکار ب اســت، ام
نشــان  می دهــد کــه علت  هــای اصلــی ایــن افزایــش 
انباشــت  از  اشــکال جدیــدی  در  خشــونت ها 
ســرمایه نهفته اســت کــه فرآیندهــای گســرده ای از 
تخریــب زمــن، تخریــب روابــط اجتماعــی و امــر 
مشــرک و تشــدید بهره بــرداری ثــروت طبیعــی و 

ــرد.  ــر   می گي ــروی کار را در ب ــتثمار ن اس
ــان  ــود نش ــن ش ــا روش ــد در   اين ج ــه باي ــه ک   آن چ
دادن روش  هــای ويــژه ای  می باشــد کــه طبــق   آن هــا 
ايــن خشــونت ها نتايــج و یــا ابــزار فراينــد روابــط 
  ســرمايه داری پيش رفتــه  می باشــد. در ایــن مقالــه، 

تــا مکروریــان را مجبــورم کــرد پیــاده برویــم 
و در مســیر راه فقــط از مضــرات اخالقــی 
ایــن کســب بدنــام ســخنرانی می کــرد. چهــار 
ســال آزگار بــه آرزوی شــروع دوبــاره ی کار 
ــا  ــا فرجــام ب ــدم ت ــن حــوزه عاشــقانه مان در ای
ــرم  ــی و ج ــیزم زبان ــار فاش ــر فش ــتن زی شکس

ــدم . ــین ش ــه نش ــتیزی خان مردس
ــا  ــردم ب ــر کار م ــرم و س ــای گ ــان روزه جری
ــار  ــش نث ــی فه ــک اخالق ــرت و ش ــس نف ح
هم خوابه گی هــای  بهتــان  و  کردنــد  مــان 
کثافــت بــار مــان زدنــد، کچالــو و رومــی بــه 
ســمت مــا پرتــاب کردند و چــون جزامیــان در 

ــد . ــهر بودن ــا از ش ــدن م آرزوی ران
»دختــر صحنــه« کلیــت تعریــف زن در رســانه 
اســت. دختــر صحنــه یعنــی زیباتریــن، جســور 
ــر  ــن دخت ــدام و صدادارتری ــن و خــوش ان تری
ــر و  ــا پی ــد ت ــتخدامش می کنن ــه اس ــهر ک ش
فرســوده شــود. بعــد بــه بهانه هــای کــه تعفــن 
ــام  ــه مش ــه از آن ب ــت و معامل ــارت، سیاس تج
جملــه ی  از  می انــدازد  بیرونــش  می رســد 
ــرد  ــانه یی م ــاد رس ــه زی ــد و کوت ــان  بلن ارباب
ــداری  ــانه َگه ُگ ــازمان رس ــه ای را در س کوتول

ــک  ــه ی ــا اشــاره ب ــان ب ــن ســوال را هم زم ــن ای م
چشــم انداز تاریخــی و بحــث پيرامــون رابطــه بــن 
ــت هایی  ــی  و سیاس ــی و عمو م ــونت خانه گ خش
  رســمی  کــه نهادهــای بن المللــی بــرای نظــارت 
بــر زنــان اتخــاذ کــرده انــد، مطــرح می کنــم. هدف 
ــه   ــایل ک ــت در ح ــر اس ــن ام ــان دادن اي ــن نش م
ایــن مــوج جدیــد خشــونت، اشــکال مختلفــی را 
بــه خــود گرفتــه اســت، معیارهــا و عناصــر اصلــی 
و مشــرک   آن هــا فروکاســتی ارزش  زنده گــی و 
ــان اســت کــه جهانــی شــدن آن را ترویــج  کار زن
 می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، خشــونت جدیــد 
علیــه زنــان ریشــه در رونــد ســاختار  هایی دارد کــه 
در تمــام اعصــار شــکل دهنده رشــد  ســرمایه داری 
و قــدرت دولتــی بــوده اســت. ایــن بــدان معنــی 
اســت کــه اگــر مایــل هســتيد تــا عوامــل و علــل آن 
ــرای  ســرمایه داری  ــل ب ــود گــردد، ســاخنت بدي ناب

بایــد بخــش مهمــی  از مبــارزه علیــه آن باشــد. 

تولد  سرمایه داری و خشونت علیه زنان
ــت و  ــه اس ــن زمين ــدی در اي ــم نيرومن ــخ معل تاري
نشــان  می دهــد هم زمــان کــه  ســرمایه داری قــدرت 
خــود را از طریــق جنــگ، فتــح و برده گــی بــه 
دســت آورده اســت. هنــوز برخــی از اشــکال 
وحشــیانه تر رژیــم نظــارت بــر زنــان طبقــه پاین تــر، 
بــه ویــژه کســانی کــه هــدف تبعیــض نــژادی قــرار 
ــد را در درون خــود حفــظ کــرده اســت.   می گيرن
توســعه کاپیتالیســتی بــا جنــگ عليــه زنــان آغــاز 
گرديــد. در واقــع اعمــال خشــونت عليــه زنــان بــه 
ــاز  ــان آغ ــيانه ی آن از هم ــکال وحش ــژه در اش وي
یکی از عناصر ســاختاری در جامعه   ســرمايه داری 

بــوده اســت. 
شــکار ســاحره ها در قــرون 16 و 17 در اروپــا و 
دنيــای جدیــد منجــر به کشــتار هــزاران نفــر گردید. 
 )2004( ســاحره  و  در کالیبــان  همان طــور کــه 

معیار هــای  می نشــینم.  صحبــت  پــای 
گزینــش اش از میــان زنــان در حــوزه ی مثلــن 
سیاســی؛ عفیــف بــودن، دیــده نشــدن در 
کافــه و زمخــت طبعــی اســت .مــرد دیگــری 
ــرب  ــال آورده از غ ــی و بی خی ــد سکس ــا دی ب
ــان را ســینه چــاک و لعب گــو می خواهــد.  زن
پســرهای جــوان متعصــب را بــه عنــوان مدیــر 
تجربــه کــردم کــه معیار هــای اســتخدام شــان 
ارزش هــا، پوشــش و رفتــار زنــان خانــواده 
شــان بــود و بقیــه را یکــی پشــت دیگــری رد 

می کردنــد.
ــه  ــان را محــدود ب ــه رســانه نیــز زن ــازار مردان ب
شــخصی  نظریــات  و  ســالیق  دیدگاه هــا، 
آن هــا کــرده اســت و آن قــدر کــه زنــان 
ژورنالیســت کم تــر بــه »خودشــان بــودن« فکــر 
می کننــد و یــا خبــر کوچکــی از آگاهی شــان 
در آن کنــج فرامــوش شــده ذهــن می گیرنــد .

حــوزه  افغانســتان  در  ژورنالیســت  زنــان 
کارشــان را بــا قربانــی می ســازند. حــذف 
ــتم  ــاش در ایکوسیس ــادی بودوب ــره ی ع از دای
ــا ریســک بزرگــی   ــب و ســخت افغان ه عجی
اســت. زنــی کــه ازایــن نســل هضــم تعامــالت 

نوشــتم که ایــن پدیــده بی ســابقه تاریخــی، عنصــر 
مرکــزی و بنياديــن در فراینــدی بــود کــه کارل 
مارکــس آن  را »انباشــت  بــدوی « ناميــد. چــون 
ــان  ــی کهکش ــل تباه ــد عام ــت جدي ــن وضعي اي
از ســوبژيکتيويته ها و کار  هــای زنانــه گرديــد کــه 
ــتم  ــل سيس ــات و تکام ــر راه مطالب ــر س ــی ب مانع
  ســرمايه داری، انباشــت مقــدار عظيمــی  از نيــروی 
کار و اعمــال محدوديــت در دســيپلن کار تلقــی 
 می شــد . ناميــدن و آزار و اذیــت زنــان بــه عنــوان 
ــت  ــرای محرومی ــا، راه را ب ــاحره ها« در اروپ »س
ــی  ــد کارمجان ــزد و تولي ــا از داشــنت دســت م   آن ه
در خانــه فراهــم کــرد. ایــن امــر بــه ســلطه مــردان 
ــان چــه در داخــل و چــه خــارج  ــری زن و فرمان ب
از قلــم رو خانــواده، قانونی و مشــروعيت بخشــيد. 
ــت  ــر ظرفی ــرل ب ــی کن ــت توانای ــه دول ــر ب ــن ام ای
بازتولیــد مثــل را داد کــه ضمانتــی بــود بــرای 
توليــد نســل جدیــدی از کارگــران. بدین ســان 
ــرمایه داری و  ــی  س ــم خاص ــاحره ها نظ ــکار س ش
پدرســاالرانه را کــه هنــوز و در حــال حاضــر ادامــه 
دارد، بــه وجــود آورد. هرچنــد بــه طــور مــداوم در 
پاســخ بــه مقاومــت زنــان و نیازهــای متغــر بــازار، 

ــازد. ــگ  می س ــم و هماهن ــود را تنظي خ
از آغازی کــه زنــان ســاحره بــه داشــنت نيــروی 
جــادو متهــم  می شــدند و مجازات شــان شــکنجه 
و اعــدام  بــود.   آن هــا بــه ســرعت آموختنــد کــه باید 
بــا مشــقت کار نماينــد، مِطيــع باشــند و در قبال بد 
رفتــاری مــردان ســکوت اختیــار نمــوده و مجبــور 
بــه پذیــرش کار شــاقه و اعتيــاد مــردان گردنــد، تــا 
ــرار  ــرش ق ــورد پذي ــوده و م ــی ب ــد اجتماع بتوانن
ــه در  ــانی ک ــرای کس ــم، ب ــرن هجده ــد. از ق گرن
برابــر آن مقاومــت و مبــارزه  می کردنــد، شــکنجه 

در نظــر گرفتــه شــده بــود. 
ــد  ــر ض ــرن 18، ب ــا ق ــه ت ــانی ک ــرل کس ــرای کن ب
از  بودنــد،  کــرده  مبــارزه  ســاحره ها  شــکار 
ــام  ــه ن ــرم ب ــز و چ ــکل از فل ــتگاه متش ــک دس ی
 scold’s bridle بددهن هــا«  »دهن بنــِد 
ــرای  ــزار ب ــن اب ــن از اي ــد. هم چن ــتفاده  می ش اس
ــه  می شــد. ســر  ــز کار گرفت ــه کــردن برده هــا، ني خف
  آن هــا را داخــل ايــن دســتگاه محکــم  می بســتند 
ــد  ــت کــردن  می نمودن ــرای صحب و اگــر ســعی ب
 . بريــده  می شــد  دســتگاه  توســط  زبان شــان 
ارباب هــا و بــرده داران مرتکــب خشــونت  های 
ــدند.  ــرن 19 می ش ــکای ق ــزارع امري ــی در م جنس
در آن جــا سياســت تجــاوز سيســتماتيک جنســی 
ــز اعمــال  می شــد. زيــرا ارباب هــا  ــه زنــان کني علي
و مالــکان مــزارع تــاش داشــتند تــا به جــای وارد 
ــرورش  ــه پ ــا ب ــا از افريق ــرده گان و کنيزه ــردن ب ک
صنعــت بو مــی  کــه مرکــزش در ورجنيــا قــرار 

داشــت برپدازنــد . 
ادامه دارد...

غیــر اصولــی نظــام مردانه نشــود و منیــت خود 
ــم  ــه و خش ــی تنبی ــر از زن ــد بدت ــظ کن را حف
می شــود کــه هــر تکــه اش را فــدای تاروپــود 
سیســتم یــک طرفــه بــا ارزش هــای تجارتــی و 

دو رنگــش می کنــد.
هم جنســش  از  جنســیتی  تــک  رســانه ی 
حمایــت می کنــد حتــا اگــر آن هم جنــس 
ــتباه   ــار اش ــواد و بارب ــدا، بی س ــه، بدص کوتول
ــا  ــد. پیــش چشــم های م کاری و مســلکی کن
ــد از  ــانه یی بع ــک زن رس ــوان ی ــه عن ــن ب و م
ــز  ــال کار ج ــت س ــه بیس ــک ب ــت نزدی گذش
ــوده گی  ــز و فرس ــرات تحقیرآمی ــت خاط مش
ــی  ــچ جای ــم و در هی ــی نداری ــدی حاصل جل
و  سرنوشت ســاز  بــزرگ  حــوزه  ایــن  از 
قدرت منــد کــه بــا خــون و حیثیــت مــا ســاخته 
شــده اســت خــودم را نمی یابــم. در حالــی کــه 
زیردســتی آمــار قابــل مالحظــه ای از پســرهای 
بی تجربــه و کم ســواد را تحمــل می کنیــم. 
ــک  ــه زن مترس ــرد ک ــر ک ــد فک ــی بای گاه
ریســمان  روی  گیرمانــده  رســانه یی  شــده 
یــک طــرف جنســیت و طــرف دیگــر تجارت 
هم چنــان برقصــد یــا بــرای افتــادن بی ایســتد؟

جنسـیتی را در جامعـه از بیـن ببرد؟
ایـن سـواالت کـه سـازمان و محتوای تعلیم را مـورد کنکاش و چالش قـرار می داد 
باعـث شـد بـه تدریج نظام هـای تعلمیـی کشـورهای پیش رفته در جسـت وجوی 
راه کارهایـی بـرای حـل معضـات موجـود باشـد. هم چنین بـرای داشـتن فضای 
سـالم تر و جامعـه ای پویاتـر گام هـای اساسـی بـردارد تـا بتوانـد از نیـروی بشـری 
جمعیت انسـانی خودشـان به نحو شایسـته اسـتفاده ببرنـد که در ایـن کار موفق 

هم شـدند.
امـا در افغانسـتان هنـوز در نظـام تعلیمـی  مـا »دیـدگاه کاسـیک« هم چنـان 
بـا اقتـدار حاکمیـت می کنـد و همیـن مسـاله باعـث می شـود تـا هرگونـه تاش 
بـرای به سـازی فضـای جامعـه نسـبت بـه حضور زنـان منجر به شکسـت گـردد. 
مادامـی  کـه پیامدهای تعلیمی  و تربیتی معارف کشـور مورد بازبینی و بازنویسـی 
بـا حضـور زنان و مـردان متخصصـان آگاه و فعال صورت نگیرد. عدالت جنسـیتی 
در افغانسـتان بـه شـکل پروژه هـای زودگـذر باقی خواهـد ماند. واقعیت این اسـت 
کـه حتـا در افغانسـتان نگـرش معلمان هم بـه دانش آموزان دختر و پسـر فـارغ از 
تعصب هـای جنسـیتی نیسـت و تعدیـل و تغییـر این نگـرش می توانـد در تحقق 
هـدف تسـاوی آموزشـی تاثیـر بـه سـزایی داشـته باشـد. از ایـن رو برای داشـتن 
جامعـه  ی سـالم و زنـان موفق در عرصـه اجتماع بایـد اقدامات جـدی در زمینه ی 
تغییـرات نظـام تعلیمـی  و تربیتـی افغانسـتان صورت بگیـرد. هرگونـه حرکت در 
جهـت تحقـق نسـل سـالم در افغانسـتان بـدون واژگونـی کامـل سـاختار فعلـی 
آموزشـی کـه هـم از طریـق کتاب هـای آموزشـی و هـم توسـط معلمـان، عایق 

مردانـه را در اولویـت قـرار می دهـد، بی فایـده خواهـد بـود.

 ادامه از صفحه 4... ادامه از صفحه 1...

 ادامه از صفحه اول

 ادامه از صفحه اول

سوره های بکارت تنانه های مه  مچ مچ خواهش 
تن اند

گاهی سالم می دهی با لب خند
با خیابان حرف می زنی

با پوست های آماسیده سیبی دندان گزیده روی میز
گاهی دوستی

گاهی عاشق فلسفه
گاهی متنی را غسل تعمید می دهی

گاهی واژه ای را با لبانت واکسین می کنی تا مبادا 
شاعری ان را بدزدد
زمانی ماهی و درد

درد بی درمان زیستن تو را به پرتگاه تقدس مرگ 
می رساند

اما تو فرشته ای با بال های آدمی
زبان پرطراوت شهوت و هوس

و پرنده ی غریِب وسواس و هراسان از بودن
معشوقه ی کامو

هم خوابه ی برگ های عریان
هم بازی تن، آب و آفتاب

تو هر شب شعر را با لعاب تنانگی هایت می شویی
و در رگ های شعر زنانگی ات را به عاریت 

می نویسی
و از رازآمیزترین لبه های نر و خیس ارشیدی

ساختمان شعر آرایش می دهی!
شعری که آیه های زمینی تن و زنند

   باران سجادی
جعِدگیسو

جهانی شدن خشونت عليه زنان؛
 انباشت سرمايه در چشم انداز تاريخی
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ــم روال  ــرم خان ــدی: محت ــین احم حس
ــوی اول جمهــوری اســامی  ــی بان غن
ــه  ــپاس گزاریم از این ک ــتان، س افغانس
بــرای گفت وگــو بــا هفته نامــه نیــم رخ 
وقــت گذاشــتید. هم چنــان کــه شــما 
آگاهــی داریــد پیــش از ایــن بــه غیــر 
از بانــو ملکــه ثریا همســر شــاه امــان اهلل 
خــان، دیگــر بانــوان اول افغانســتان در 
ــور  ــی کش ــی و اجتماع ــایل سیاس مس
دخیــل نبودنــد. امــا از زمــان ورود 
شــما بــه ارگ ریاســت جمهــوری 
منحیــث بانــوی اول افغانســتان، دفتــر 
تــان بــه عنــوان یــک آدرس حمایــوی 
و هماهنگــی بــرای زنــان شــناخته 
می شــود. اگــر بگوییــد کــه دفتــر شــما 
ــا را دارد؟ ــدام برنامه ه ــان ک ــرای زن ب

ــم  ــد بگوی ــت. اول بای ــت اس ــوی اول: درس بان
کــه مــرا بــا دیگــر بانــوان اول افغانســتان مقایســه 
نکنیــد. حــاال کــه بانــوی اول شــده ام بــه لحــاظ 
ســنی مــن عمــر بیش تــری نســبت بــه موقعیــت 
فامیــل دار  خودشــان  فرزندانــم  دارم.  آنــان 
ــواده  ــادی در خان ــوولیت زی ــن مس ــتند و م هس
نــدارم. امــا بانــوان دیگــر افغانســتان مثلــن خانــم 
بانــوی اول  کــرزی، در مــدت زمانــی کــه 
افغانســتان بــود چهــار فرزنــد بــه دنیــا آورد. فکــر 
ــر  ــرای داشــتن دفت ــم او فرصــت کافــی ب می کن
ــه همــه امــور را نداشــت. وقتــی  و رســیده گی ب
ــاز کــردم احســاس مســوولیت  کــه مــن دفتــر ب
ــور  ــوی اول کش ــوان بان ــه عن ــه ب ــردم ک می ک
بایــد بدانــم مشــکالت، تقاضاهــا، تشــویش ها و 

ــت. ــه اس ــردم چ ــای م امیدواری ه
تمــام برنامه هــای مــا بــر محــور ایــن ســه شــعار 
اجــرا می شــود؛ 1. گــوش می کنیــم، 2. تســهیل 

می کنیــم 3. آگاهی دهــی می کنیــم.
مــردم در دفتــر مــا مراجعــه می کننــد و مــا 
بــه  اگرچنــد  می شــنویم.  را  مشکالت شــان 
ــاد  ــرون از ارگ زی ــی بی خاطــر مشــکالت امنیت
نمــی روم ولــی عالقــه دارم تــا بفهمــم کــه بیرون 
از ایــن چهاردیــواری چــه می گــذرد. بــه همیــن 
خاطــر یــک »پالیســی دروازه بــاز« را بــرای دفتــر 
ــد  ــه می کنن ــردم مراجع ــم. م خــود طــرح کردی
و مــن هــم دوســت دارم قصــه مــردم را بشــنوم 
ــا  ــد ت ــکل دارن ــه مش ــردم چ ــه م ــم ک و بفهم

رســیده گی شــود.
چــون دفتــر مــا صالحیــت اجرایــی نــدارد 
مــا  ولــی  کنیــم  زیــاد کمــک  نمی توانیــم 
می توانیــم در کار شــان تســهیالت ایجــاد کنیــم. 
مــن نــه یک فــرد منتخــب هســتم و نــه منتصب، 
ــور  ــس جمه ــر ریی ــه همس ــر همین ک ــه خاط ب
افغانســتان هســتم، اگــر کار مــردم در اداره هــای 
دولتــی اجــرا نمی شــود ایــن امــکان وجــود دارد 
کــه مشــاوران مــا در تمــاس  شــود و در کارشــان 

تســهیالت فراهــم کنیــم.
امــا بیش تــر مــا روی آگاهی دهــی تمرکــز 
ــق نشــریه  ــه کــه شــما از طری ــم. همان گون داری
تــان بــرای مــردم در مســایل خدمــات اجتماعی، 
ــا  ــد م ــی می کنی ــارف آگاهی ده ــت و مع صح
نیــز چــه بــه مراجعــان دفتــر و چــه در برنامه هــای 
بیــرون از ارگ در نقــاط مختلــف کشــور تالش 
ــن  ــود. م ــی ش ــردم آگاهی  ده ــه م ــا ب ــم ت داری
مســتقیمن بــه زنــان نمی گویــم کــه شــما را 
توان  منــد می ســازیم ولــی زنــان را تشــویق 
می کنــم و بــرای شــان جــرأت می دهــم تــا 
خودشــان ابتــکار بــه خــرج دهنــد و بــه موفقیــت 

برســند.

پــروژه پرومــوت یکــی از بزرگ تریــن 
توان مندســازی  ویــژه  پروژه هــای 
امــا  اســت،  افغانســتان  در  زنــان 
اعتراضاتــی مبنــی بــر ناکارامــدی ایــن 
پــروژه بلنــد شــد. ارتبــاط دفتــر شــما 

ــود؟ ــه ب ــروژه چگون ــن پ ــا ای ب
پــروژه پرومــوت یــک پــروژه ســفارت ایــاالت 

بحث کردیم. در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که 
گفتمان زنان در مورد صلح را از کابل شروع 
کنیم؛ ابتدا باید می دانستیم که آیا زنان آماده 

هستند در مورد صلح کار کنند یا نه.
بــه تاریــخ 24 اســد امســال، اولیــن اجمــاع 
زنــان در لیســه امانــی - شــهر کابــل بــا حضــور 
یــک هــزار و 500 تــن از خانم هــا از اقشــار 
مختلف)جامعه مدنی، افســران نیروهــای امنیتی، 
معلمــان، اســتادان دانشــگاه، داکتــران و نهادهای 

ــر شــد. ــان( دای اجتماعــی زن
ــن  ــان در ای ــود. زن ــه ب ــت موفقان ــتین نشس نخس
برنامــه در مــورد صلــح گفتنــد و در پنــل بحــث 
ــرای کســانی کــه جــرأت ســخنرانی  ــد. ب کردن
ــا  ــرای م ــات شــان را در کاغــذ ب نداشــتند نظری
نوشــتند. زنانــی کــه ســواد نوشــتن نداشــتند 
ــدگاه  ــد و دی ــراز کردن ــان را اب ــات ش ــز نظری نی
شــان در مــورد صلــح، یادداشــت شــد. در 
ــد  ــادر ش ــه ای ص ــت قطع نام ــن نشس ــه ای نتیج
کــه بســیار خــوب بــود. پــس از آن در نشســت 
ــه شــد کــه  ــم گرفت ــا تصمی ــی م ــه عملیات کمیت
بــه صــورت رایــگان ایــن برنامــه ادامــه یابــد، نــه 
ــه خاطــر  ــه ب برچســب کــدام نهــادی باشــد و ن
ــی در  ــات افغان ــا امکان ــا بلکــه ب ــول خارجی ه پ

ــم. ــان برآمدی ــان افغ ــی زن ــاع مل ــی اجم پ
ــه در  ــن برنام ــا عی ــد ت ــکیل ش ــأت تش ــد هی چن
ــز برگــزار شــود. طرزالعمــل تدویــر  والیــات نی

قطع نامــه همــرای شــان شــریک ســاخته شــد و 
نظریــات شــان را ابــراز کردنــد کــه چه مــواردی 

در نســخه نهایــی آن گنجانیــده شــود.

ــن  ــه از ای ــه ک ــت آوردها و نتیج دس
ــت؟ ــه اس ــد چ ــت گرفتی نشس

هم چنــان کــه توضیــح دادم، اجمــاع ملــی زنــان 
ــه  ــخصی ن ــه ش ــک برنام ــح ی ــرای صل ــان ب افغ
بلکــه یــک فراینــدی بــود کــه بیش تــر از شــش 
مــاه روی آن کار شــد. نظریــات زنــان از سراســر 
کشــور ثبــت و جمــع آوری شــد و در آخــر نیــز 
قطع نامــه را خودشــان نهایی ســاختند و بــه تاریخ 
ــا حضورداشــت  نهــم حــوت در لویــه جرگــه ب
ــه در  ــه ک ــن قطع نام ــور ای ــور کش ــس جمه ریی
ــال  ــان در قب ــان افغ ــع زن ــدگاه و موض ــع دی واق
صلــح را بیــان می کــرد بــه خوانــش گرفتــه شــد.

مهم تریــن نتیجــه نشســت ایــن اســت کــه 
ــه  ــخنرانی اش از قطع نام ــور در س ــس جمه ریی
زنــان در مــورد صلــح اســتقبال کــرد و تعهــد داد 
ــم در  ــه ه ــن قطع نام ــده در ای ــوارد یادش ــه م ک
لویــه جرگــه مشــورتی صلــح و هــم در جریــان 
گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان در نظــر گرفته 
می شــود. یعنــی این کــه نگرانــی زنــان نســبت بــه 
صلــح مــورد توجــه حکومت هســت و دیــدگاه 
شــان در مذاکــرات صلــح مــد نظــر گرفتــه 
می شــود. یکــی دیگــر از دســت آوردهای ایــن 

گفتیــد کــه دفتــر مــا صاحیــت 
ــک  ــث ی ــا منحی ــدارد، ام ــی ن اجرای
آدرس حمایــوی بــرای زنــان شــناخته 
ــده  ــال های آین ــرای س ــوید، ب می ش
چــه برنامه هایــی روی دســت داریــد؟

فراهــم  ولــی  نداریــم  اجرایــی  برنامه هــای 
ــرای  کــردن تســهیالت، هماهنگــی و مشــوره ب
مراجعــان مــان ادامــه دارد. امــا بعضــی  برنامه هــا 
ایجــاد  همیــن  عنــوان  تحــت  می توانیــم  را 
تســهیالت انجــام دهیــم. بــه طــور مثــال؛ شــما از 
حضــور زنــان در عرصــه تجــارت یــاد کردیــد، 
ــان تجــارت پیشــه توانســتیم یــک  ــرای زن ــا ب م
کار بســیار بزرگــی انجــام دهیــم تــا یــک اتــاق 

ــود. ــاد ش ــا ایج ــرای خانم ه ــارت ب تج
اقدامــات بــرای ایجــاد اتــاق تجــارت زنــان 
ــا  ــده ی آن ه ــا پرون ــود منته ــه ب ــورت گرفت ص
هرگــز بــه شــورای عالــی اقتصــادی نمی رســید 
ــه  ــه ب ــان را هفت ــا طــرح شــان نهایــی شــود. آن ت
هفتــه مهلــت می دادنــد تــا این کــه پــس از 
ــت  ــن باب ــد و از ای ــن آمدن ــش م ــاه پی ــار م چه
شــکایت کردنــد. مــن در ایــن مــورد بــا رییــس 
جمهــور حــرف زدم، رییس جمهور مســوولیت 
ــه  ــز ب ــادی را نی ــی اقتص ــورای عال ــت ش ریاس
عهــده دارد و بــه ایــن موضــوع رســیده گی کرد. 
اکنــون دوســال از فعالیــت ایــن اتــاق می گــذرد 
ــا  ــر می شــود. م ــش از پیــش قوی ت و هرســال بی

بــر محــور اهــداف تعییــن شــده کاری دفتــر مان 
ــا مــردم و بــه ویــژه زنــان را  هرنــوع هــم کاری ب

ادامــه می دهیــم.

در شــرایط کنونــی کشــور مســایل مثل 
جنــگ، صلــح، انتخابــات و گفتارهــای 
خروج نیروهــای ناتو وضعیت سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی افغانســتان را متأثر 
ــک  ــث ی ــما منحی ــت. ش ــرده اس ک
عنــوان  بــه  هم چنیــن  و  شــهروند 
و  دیــدگاه  افغانســتان  اول  بانــوی 
ــال ایــن وضعیــت  ــان در قب ــی ت نگران

ــت؟ ــه اس چ
ــم کــه مــن در سیاســت  ــد بگوی در نخســت بای
مداخلــه نمی کنــم. از ابتــدا فکــر کــردم کــه اگر 
ــا  ــتان و کل افغان ه ــوی اول افغانس ــم بان بخواه
ــم. بســیار  ــه کن ــد در سیاســت مداخل باشــم نبای
کــم بــا وکیــالن پارلمــان در تمــاس هســتم ولــی 
ــه  ــه ب ــم ک ــانی کار کن ــرای کس ــم ب می خواه

ــد. ــرورت دارن ــک ض کم
در مــورد حضــور و کمک هــای خارجــی؛ 
ــی  ــک خارج ــا کم ــه م ــت ک ــال اس ــده س هج
ــول ســرازیر  ــدازه ای کــه پ ــه ان ــا ب ــم ام می گیری
شــد کارهــا انــدک بــود. پولــی کــه به ســاده گی 
ــد.  ــرف می رس ــه مص ــد زود ب ــت می آی ــه دس ب
بهتــر ایــن اســت کــه مــردم بــه پای خــود ایســتاد 
شــود. جوانانــی کــه جدیــدن بــا ســرمایه انــدک 
ابتــکار کــرده و کار ایجــاد می کننــد بســیار 
بــا اعتمــاد بــه پیــش می رونــد و زود موفــق 

ــم. ــی کنی ــی گدای ــا ک ــا ت ــوند. م می ش
در ایــن اواخــر مقالــه یــک خانــم امریکایــی کــه 
ــروج  ــع خ ــد مان ــا نمی توانن ــود »افغان ه ــه ب گفت
ــاد شــهرت پیــدا  نیروهــای امریکایــی شــود« زی
کــرد. وقتــی کــه ایــن خانــم نوشــته اســت »شــما 
بایــد بــه پــای خــود ایســتاد شــوید« من هــم تأیید 
می کنــم کــه راســت می گویــد چــون مــا بایــد 
بــه پــای خــود ایســتاد شــویم. امــا آن چــه در ایــن 
مقالــه بــرای مــا نفــرت خلــق کــرد این اســت که 
بــه کل کشــور و مــردم افغانســتان توهیــن شــده 
ــا  ــت؛ م ــول نیس ــل قب ــا قاب ــرای م ــن ب ــت. ای اس
عــزت داریــم و غیــرت داریــم. شــرایط سیاســی 
ــی  ــه کــه هســت ول ــی افغانســتان هرگون و امنیت
ــان را  ــور ش ــا کش ــد ت ــوولیت دارن ــا مس افغان ه
بســازند و روی پــای خــود ایســتاد باشــند و دیگر 

وابســته کمک هــای خارجــی نباشــند.
ــه  ــود را دارد. این گون ــدای خ ــور آجن ــر کش ه
نیســت کــه از دل ســوزی بخواهنــد کمــک 
کننــد. حــاال کــه بــا تبدیــل شــدن رییــس 
جمهــور امریــکا سیاســت شــان نیــز تغییــر کــرد، 
امــا خــروج آن هــا بایــد در چارچــوب توافق نامــه 
اســتراتژیک صــورت بگیــرد کــه در آن جــا 
امریــکا(  و  هردوجانب)افغانســتان  تعهــدات 

ــت. ــن اس روش
خــروج زودهنــگام بدون تأمین امنیت افغانســتان 
ــور  ــون همان ط ــت چ ــرف نیس ــع هیچ ط ــه نف ب
کــه طالبــان گفتــه بود اگــر امریــکا ســاعت دارد 
مــا زمــان را در اختیــار داریــم، پــس تعییــن زمــان 
مشــخص بــرای خــروج نیروهایش مایــه نگرانی 
ــا  ــن خــروج تدریجــی باشــد ت ــد ای اســت و بای

افغانســتان آســیب نبیند.

ــی  ــا پیام ــرف و ی ــر ح ــر اگ و در آخ
ــید،  ــته باش ــان داش ــان افغ ــرای زن ب

ــد. بفرمایی
فعلــن دغدغه هــای مــردم بیش تــر در مــورد 
صلــح اســت. مــن بســیار افتخــار دارم کــه زنــان 
افغــان بــا قــوت و بــا شــهامت ایســتاد شــدند و در 
مــورد شــبه مذاکرات کــه در مســکو و در دوحه 
ــد و  برگــزار شــد، موقــف شــان را اعــالم کردن
واکنــش نشــان دادنــد. ایــن نشــان می دهــد کــه 
زنــان امــروز قــوی شــده اند و می داننــد کــه 
چگونــه از موقــف شــان دفــاع کننــد و صــدای 

ــه همه گــی برســانند. شــان را ب
پیــام مــن هــم ایــن اســت کــه تــالش کنیم بــرای 
ــروت  ــع و ث ــر از مناب ــا پ ــر. کشــور م ــده بهت آین
اســت کــه می توانــد مرفــه باشــد. مــا بایــد 
حکومــت داری خــوب و نظــم داشــته باشــیم. از 
ــث  ــه باع ــوول ک ــلح غیرمس ــراد مس ــاد و اف فس
ــور  ــم. کش ــری کنی ــود جلوگی ــی می ش بی نظم
مــا زیبــا و پــر از امکانــات اســت بــه شــرطی کــه 
مــا همه گــی زنــان و مــردان باهــم کار کنیــم تــا 

ــه شــود. ــاد و مرف ــا آب کشــور م
تشکر بسیار زیاد.

تشکر از شما.

نشســت زنــان بــرای اجمــاع ملــی در مــورد 
ــات  ــام والی ــه تم ــز ب ــی از مرک ــا هیأت ــح ب صل
فرســتاده شــد. زنــان در والیــات نیــز جمــع 
شــدند، در پنــل باهــم بحــث کردنــد و دیــدگاه 
شــان باهم دیگــر شــریک کردنــد. زنــان از 
ــال  ــیار خوش ح ــت ها بس ــن نشس ــزاری ای برگ
ــار اســت  ــن ب ــن اولی ــد کــه ای ــد و می گفتن بودن
کــه در مــورد یــک برنامــه بــزرگ ملــی از 
ــان  ــه آن ــی ک ــود. درحال ــی می ش ــا نظرخواه م
مفکوره هــای خوبــی داشــتند. زنــان در ایــن 
نشســت ها تنهــا در مــورد مشــکالت زنــان 
ــکالت  ــح و از مش ــه از صل ــد بلک ــرف نزدن ح
ــیدیم  ــان می پرس ــا از آن ــد. م ــه گفتن کل جامع
کــه صلــح یعنــی چــه؟ عوامــل جنگ چیســت؟ 
و صلــح در منطقــه شــما چگونــه تأمیــن خواهــد 
شــد؟ آنــان بســیار بــا عالقــه ســخن می گفتنــد و 
نظــر می دادنــد. مــا فقــط نظریــات و اعالمیه های 

آن هــا را ثبــت می کردیــم و می شــندیم.
ایــن برنامه هــا در والیــات شــش مــاه طــول 
کشــید و 15 هــزار خانــم در سراســر کشــور در 
ایــن برنامه هــا اشــتراک کردنــد. آخریــن جلســه 
ــالدی در  ــوری 2019 می ــاه جن ــا در م ــی م والیت
والیــت فــراه بــود. پــس از ختــم ایــن برنامــه تمام 
ــان را  خواســت ها، دیدگاه هــا و پیشــنهادهای زن
جمع بنــدی و طبقه بنــدی کردیــم و در قالــب 

ــاده شــد. ــه آم یــک قطع نام
ــن از  ــدود 700 ت ــان ح ــی زن ــاع مل ــرای اجم ب
اشــتراک کننــده گان از والیــات دعــوت شــدند 
ــان  ــه خاطــر مســایل لوژســتیکی مهمان چــون ب
والیتــی بیش تــر ممکــن نبــود. وقتــی که زنــان از 
سراســر کشــور بــرای شــرکت در اجمــاع ملــی 
بــه کابــل آمدنــد بازهــم در خیمــه لویــه جرگــه 

گفت وگو با روال غنی، 
بانوی اول جمهوری 
اسالمی افغانستان

3تا کی  گدایی باید کرد؟
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متحــده امریــکا بــرای توان مندســازی زنــان 
در افغانســتان اســت. ارتبــاط مــا بــا ایــن برنامــه 
ــاه  ــک م ــوز ی ــه هن ــی ک ــه زمان ــردد ب برمی گ
نگذشــته بــود کــه مــن بانــوی اول شــده بــودم. 
ــه  از مــن خواســته شــد کــه در مراســم افتتاحی
ــان  ــه ش ــم. در برنام ــرکت کن ــروژه ش ــن پ ای
ــه  ــدا گفت ــان ابت ــی در هم ــردم ول ــرکت ک ش
بــودم کــه در دیزایــن ایــن پروگــرام مشــکالتی 
ــا ادامــه داشــت  ــا هماهنگــی م وجــود دارد. ام
ــه  ــرای شــان ارای ــات ام را ب ــا دو ســال نظری و ت
می کــردم. امــا در اخیــر دیــدم که نظریــات ام را 
هیــچ اعتبــار قایــل نیســتند. بنابرایــن یــک و نیم 
ســال می گــذرد و مــن تاکنــون همــرای شــان 
هیــچ ارتباطــی نــدارم. مــن هیــچ وقــت و هیــچ 
پولــی از ایــن پــروژه نگرفتــه ام. اگرچنــد مــردم 
فکــر می کننــد کــه بــه پــول پرومــوت مــا نیــز 
دســت داشــتیم ولــی بودجــه ایــن پــروژه هرگز 

در دســت مــا نبــوده اســت.

یکــی از برنامه هــای بــزرگ ملــی در 
ســطح افغانســتان پروســه صلح اســت. 
ــرای  ــان ب ــان افغ ــی زن ــاع مل »اجم
صلــح« یکــی از ابتــکارات دفتــر شــما 
بــود کــه هفتــه گذشــته برگــزار شــد، 
رونــد برگــزاری ایــن نشســت چگونــه 

بــود و چطــور شــکل گرفــت؟
بهتــر اســت رونــد برگــزاری اجمــاع ملــی زنان 
ــاه  ــم. در م ــدا تشــریح کن ــح را از ابت ــرای صل ب
اســد ســال جــاری خورشــیدی کســی پیشــنهاد 
کــرد کــه نشســت اجمــاع ملــی زنــان در مــورد 
صلــح برگــزار شــود. طــرح اولیــه را این گونــه 
مطــرح کردنــد که نشســتی بــا حضــور 200 زن 
در قصــر چهارچنــار بــرای دو ســاعت برگــزار 
ــان  ــی زن ــه اجمــاع مل شــود و در آخــر قطع نام
ــان  ــی زن ــم. مفکــوره اجمــاع مل را صــادر کنی
بــرای مــن بســیار خــوب بــود چــون قــوت مــا 
ــورد  ــان در م ــر زن ــت. اگ ــا اس ــدت م در وح
ــوق و  ــلمن حق ــند مس ــاع برس ــه اجم ــح ب صل
ــد  ــا بای ــد. م ــوظ می مان ــان محف خواسته های ش
بــه صــدای واحــد ســخن بگوییــم کــه صــدای 

مــا ارزش داشــته باشــد.
امــا طــرح اجمــاع ملــی فقــط بــا حضــور 200 
ــی  ــاع مل ــوره اجم ــی مفک ــم ول زن را نپذیرفت
ــان  ــم و زن ــا هم کاران ــح را ب ــرای صل ــان ب زن

ــبکه  ــح، ش ــی صل ــورای عال ــال از ش فع
امــور  وزارت  افغــان،  زنــان 

ــات  ــان، وزارت اطالع زن
و فرهنــگ و شــماری 

بانــوان  از  دیگــر 
در  کشــور  فعــال 

میــان گذاشــتم 
و حــدود 22 

نفــر روی
 آن 

برنامــه آموزشــی  بــودن آن بــود. اولیــن مرحله 
ایــن اجمــاع نقــش آموزنــده ای داشــت؛ قاری 
ــان در  ــگاه زن ــورد جای ــد، در م ــب موح زین
ــتاد  ــی اس ــه عادل ــر زکی ــت، دکت ــالم گف اس
ــگاه  ــه از جای ــن وزارت عدلی ــگاه و معی دانش
زنــان در قانــون اساســی و دیگــر قوانیــن 
نافــذ کشــور بحــث کــرد، خانــم دیگــری از 
وضعیــت زنــان در تاریــخ افغانســتان و کســی 
هــم از تأثیــر عنعنــات بــر زنده گــی زنــان 
افغــان ســخن گفــت. در فراینــد ایــن اجمــاع 
ــث و  ــاظ وارد بح ــر لح ــان از ه ــت زن وضعی
ــرای  ــد ب ــر می توان ــن ام گفتمــان شــد کــه ای

زنــان بســیار مفیــد واقــع شــود.

ــتان  ــه افغانس ــما ب ــه ش ــی ک از وقت
آمدیــد چــه تغییراتــی را در وضعیــت 
ــد  ــاهده می کنی ــتان مش ــان افغانس زن
ــه نظــر شــما شــرایط زنده گــی و  و ب
جایــگاه زنــان افغــان امــروز چگونــه 

ــت؟ اس
ــت  ــان تثبی ــور زن ــه حض ــم ک ــم بگوی می توان
ــان در جامعــه، در اداره  شــده اســت؛ یعنــی زن
دولتــی، در محــل آموزشــی، در محیــط کار و 
همه جــا حضــور دارنــد. زنــان افغــان را امــروز 
وقتــی می بینیــم کــه در جــاده و داخــل شــهر 
می برایــد دیگــر زیــر برقــع و بــا تــرس راه 
نمــی رود بلکــه آزاد و بــدون هــراس قــدم 

می زننــد.
ــی عمــده ای در زنده گــی  این کــه چــه تغییرات
ــان  ــد از خــود زن شــان ایجــاد شــده اســت بای
پرســیده شــود. فکــر می کنم زنــان بــه امکانات 
زیــادی دست رســی دارنــد ولــی نمی دانــم کــه 
چقــدر بــرای آنــان تأثیرگــذار بــوده اســت. امــا 
مــن احســاس می کنــم کــه امــروز زنــان افغــان 
- بــرای هــرکاری کــه بخواهنــد انجــام دهند - 

ــد. ــدا کرده ان جــرأت پی

بــه صــورت قطــع کــه حضــور زنــان 
در عرصه هــای مختلــف بیش تــر شــده 
ــد  ــان نمی خواهن ــان افغ ــروز زن و ام
حاشیه نشــین بماننــد بلکــه تــاش 
و  روی دادهــا  متــن  در  دارنــد 
امــا  باشــند؛  تصمیم گیری هــا 
برای رســیدن بــه ایــن اهداف 
شــان نیــاز بــه حمایــت هــم 
ــال؛  ــور مث ــه ط ــد. ب دارن
ــد  ــی کــه می خواهن زنان
و  کننــد  تجــارت 
مفکــوره دارنــد ولــی 
ــد پــس  پــول ندارن
نیــاز بــه حمایــت 
تــا  اســت 
ــی  نهادهــای مل
بین المللــی  و 
ــان  ــت ش حمای
ــد. اگرچند  کنن
نخســت  در 

شــما 

گفت و گو

     حسین احمدی
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خــاص  جهت گیــری  بــدون  نیــم رخ  عزیــز  خواننــده گان 
سیاســی مقــاالت و نوشــته ها را از صاحب نظــران منتشــر 

. می کنــد

ــه  ــایر نوشــته ها مســوولیتش ب ــم رخ س ــرد نی ــه جــز روی ک ب
دوش نویســنده گان می باشــد.

هفته نامه نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

آورده اسـت، بنابرایـن نوعیت قدرت سیاسـی، مذهبی به 
نوعیـت تابوهـا شـکل می دهند. اساسـات الیتغیـر قدرت 

سیاسـی، فرهنگـی در نوعیـت تابوهـا نهفته اسـت. 
»مجموعـه رفتارها، عوامـل ممنوعه را تابـو می گویند که 
در عـدم ارتباط با آن هیچ شـک و شـبهه ای وجـود ندارد. 
در واقـع تابـو امر ممنوعه گاه مقدسـی اسـت کـه نباید با 
آن ارتبـاط برقرار کرد. مفروضـات الیزال ممنوعه زیربنای 
سـاخت فکـری و فرهنگـی  قلم داد می شـود که بقـای آن 

دوام سـاختار مـورد نظر را تضمیـن می کند.«
فرویـد در کتابـی بـه نـام تابـو و توتم بـه وجـوه و تعریف 
تابـو می پـردازد و نظریـه خـود را مطـرح می کنـد. ایـن 

روی کـرد مبتنی بر مشـاهدات عینـی و روان کاوانه اسـت. 
تابـو لزومن وجه مشـترکی با اخاق و الزامـات آن ندارد. و 
صرفـن بـا نیرویی واال و مقدس در تماس اسـت که منجر 

به تقدس آن شـده اسـت.
بـه طـور مثـال: در ژاپـن قدیـم چنین پنداشـته می شـد 
کـه پادشـاه نماینـده خداوند اسـت و از نیرویـی خدایی و 
فرا انسـانی برخوردار اسـت و نباید این قداسـت با نزدیک 
شـدن انسـان آلوده شـود. پس هر گونه تماس مسـتقیم 
و غیـر مسـتقیم مردمان عادی مخصوصـن طبقات پایین 

تمامـی  پایه هـای تحصیلـی دختـران نسـبت به پسـران 
دست رسـی بسـیار کم تـری بـه آمـوزش و اسـتفاده از 
خدمـات تعلیمـی  دارنـد. بـرای تبییـن ایـن پدیـده سـه 
دیـدگاه وجـود دارد؛ دیـدگاه کاسـیک)برتری پسـر بـر 
دختـر در آمـوزش(، دیـدگاه برابـر امـا متفـاوت و دیدگاه 
فمینیستی)تسـاوی کامـل دختر و پسـر در آمـوزش( که 
هرکـدام در ذیـل به شـکل خاصه بررسـی شـده اسـت.

1-دیدگاه کالسیک: 
از منظـر کاسـیک وضعیـت زنـان در چارچـوب خانـه و 
خانـه داری ترسـیم می شـود و بـه همیـن لحـاظ تعلیـم 
او در افغانسـتان جایـگاه نمی یابـد. ایـن دیـدگاه بـا برتـر 
پنداشـتن جنـس مذکـر، تعلیـم پسـران را بـر دختـران 
بـاور داشـتن بـه  اولویـت می دهـد. اصولـن بـه دلیـل 
کلیشـه های نقش جنسـیتی به شکل سـنتی در عنعنات 
اعتقـادات مردمـی  هیـچ فایـده ای در فرسـتادن دختران 
بـه مکتـب نمی بیننـد و معتقـد هسـتند مهارت هـای 
مـورد نیـاز دختـران توسـط مـادران و خواهـران بـه آنان 
بیش تـر  در  دیگـر چـون  از سـوی  داده می شـود.  یـاد 

تعریف کلیدواژه ها:
تعریـف کلیدواژه هـا نقطـه آغازین هر تحقیقی اسـت که 
بـه صـورت علمی بـه دنبـال شـناخت و واکاوی موضـوع 
معینـی در بسـتر زمانـی و مکانـی مشـخصی اسـت، امـا 
ایـن امـر به معنـای قابل ترجمه بـودن همـه ی  کلید واژه 
هـا نیسـت و در بسـیاری مـوارد امـکان ترجمـه ی  دقیق 
کلید واژه هـای   تحقیـق به دلیـل اختـاف آرا، نوبوده گی 
تحقیق، تضاد بسـترهای فرهنگی و علمـی و دیگر عوامل، 
وجـود نـدارد و بایـد به ریشـه اصلی کلیـد واژه رفـت و بر 
اسـاس مختصات آن به بررسـی زبان شـناختی، فرهنگی، 
تاریخـی و اجتماعـی آن پرداخـت. واژه »Taboo« نیـز 
در ایـن حـوزه قـرار می گیـرد، تـا کنـون ایـن واژه معادل 
فارسـی نداشـته و بـرای آن واژه و اصطاح فارسـی تولید 
اسـتفاده  خـود  خارجـی  صـورت  همـان  بـه  و  نشـده 
می شـود. تابـو بـه معنـای مجموعه مقدسـاتی اسـت که 
بنـا به فرهنگ جامعـه  به وجود آمده و شکسـتن و خاف 
آن حرکـت کـردن ممنـوع و غیـر قابـل قبـول اسـت، در 
صـورت شکسـتن تابو و از بیـن بردن امر مقـدس، عواقب 
و پیامدهـای سـنگینی از طـرف جامعـه ی ا  آن امـر واال 

گریبـان مرتکـب شـونده آن را خواهـد گرفت. 
بستر شـکل گیری تابو و شـناخت عناصر کلیدی 

آن:
تابوهـا امـر ثابـت و مشـخصی نیسـت و بـر اسـاس تنوع 
فرهنگـی،  کاملـن متغیـر و نسـبی می باشـد. بنابرایـن 
شـناخت  نیازمنـد  جامعـه  هـر  تابوهـای  شـناخت 
 ویژه گی های فرهنگی و اجتماعی آن اسـت. ممکن اسـت 
 آن چیـزی کـه در جامعـه اسـامی تابو باشـد در جامعـه 
بودایـی تابـو  قلـم داد نشـود. نحـوه شـکل گیری تابوهـا با 
تغییرات تمدنی و سیاسـی رابطه مسـتقیم دارد. تغییرات 
تمدنـی، مذهبـی، سیاسـی کـه منجـر بـه دیگرگونـی 
سـاختارهای سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعی شـده در واقع 
تابوهـای یک جامعـه را نابود و تابوهای جدیدی را  به وجود 

مردسـاالری حاکم برتمامی  سـاختارهای اجتماعی، 
اقتصادی، آموزشـی، فرهنگی و سیاسـی افغانسـتان مانع 
تحقـق یـک فضـای تعلیمی  مناسـب بـرای حضـور زنان 
شـده اسـت. تـا زمانـی کـه نهادهـای سـنتی حاکـم در 
قریه جـات و والیـات افغانسـتان دسـت خوش تغییـرات 
سـاختاری نشـود هـم جامعـه در کل و هـم زنـان تحـت 
اسـتیای اخاق مردانه هایـی که به غلط پی ریزی شـده،  
قـرار می گیـرد. عمده تریـن مشـکل در سـاختار تعلیمی 
 افغانسـتان وجـود ارزش های مردانه ای اسـت کـه این امر 
باعث شـده  نـه تنها محتوای مطالب و متون درسـی مرد 
محور باشـد بلکه حتا بافت جمات و کلمات به کار رفته 
مفهـوم  از  درسـی  کتـب  در  شـده  درج  تصاویـر  حتـا 

 مردساالرانه برخوردار است.
در  توانسـته اند  دنیـا  در  زنـان  سال هاسـت  درحالی کـه 
نظـام علمـی بیش تر کشـورها، هم چون مـردان و پابه پای 
آن هـا حضـور یابنـد و بـه رقابت سـالم بـا آنـان بپردازند. 
ایـن امـر موجبـات رشـد و پیش رفـت را در حوزه هـای 
مشـترک انسـانی بیـن دو جنس  فراهـم آورده اسـت. اما 
در افغانسـتان همان طـور کـه اشـاره شـد کاملـن عکس 
آن عمـل می شـود، بـه گونـه ای کـه زنـان تربیـت یافتـه 
در نظام هـای تعلیمـی  و تربیتـی افغانسـتان بـه سـبب 
تک بُعـدی حرکـت کـردن  اهـداف، محتـوا و روش هـای 
تعلیمـی ، معمولن فاقـد مهارت های جنسـیتی مربوط به 

جنـس خویش هسـتند.
آموزشـی  نظـام  در  آن کـه  وجـود  بـا  دیگـر،  از سـوی 
افغانسـتان تعلیمـات و مواد آموزشـی کاملن مردانـه ارایه 
به خصـوص زمانـی کـه زن  قوانیـن  می شـود، عـرف و 
بخواهـد در جامعـه فعالیـت کند و پایـگاه اجتماعی بیابد 
از آنـان انتظـار ایفای نقش های جنسـیتی دارند. درسـت 
در ایـن زمـان، زنانـی کـه بـرای ایفـای این گونـه نقش ها 
کـه در نظـام آموزشـی تعلیمـی  ندیده انـد، دچـار انـواع 
مشـکات، از جملـه افسـرده گی، احسـاس طـرد شـدن، 
سـردرگمی  و تندخویـی، اختـال و کاهـش در عمل کرد 

می شـوند. 
فـارغ از بی عدالتـی جنسـیتی و بررسـی ایـن مقولـه در 
روش هـای نصـاب آموزشـی و تربیتـی در افغانسـتان در 

را بـا شـخص شـاه منـع می کـرد. حتـا دیـدن پادشـاه 
بـرای مـردم تابـو بـود و مـردم از آن اجتنـاب می کردنـد 
تـا مرتکـب اشـتباهی نشـده باشـند و نسـبت بـه وجـود 
مبارک و قدسـی پادشـاه اهانت صورت نگرفته باشـد. این 
دریافت در کشـور جاپان ناشـی از سیستم طبقاتی هرمی  
شـکلی اسـت که سلسـله مراتـب قـدرت را نشـان داده و 
ابقـا می کند. رابطه پادشـاه بـا نیـروی واال و مقدس باعث 
تقـدس وی شـده و بـه وی مشـخصه فرا انسـانی و الوهی 

بخشـیده است.
آن چـه در طول تاریـخ اتفاق افتاده، شـکل گیری تابوهای 
مختلفـی اسـت کـه در آن امـر مردانـه وجـه مشـترک 

می باشـد. در نظـر داشـتن منافـع عوامـل قـدرت ) وجـه 
جنسـیتی مردانـه( اهمیت بنیـادی و تعیین کننـده بوده 
اسـت. تابوهایـی مانند پـرده بـکارت، نابرابـری ارث زن با 
مـرد، عـدم قضـاوت زنـان در جامعه اسـامی  و بسـیاری 

دیگر. مـوارد 
تابـو و نقش جنسـیت زنانـه در تعییـن کننده گی 

آن:
تابـو میـوه ممنوعه ای  اسـت کـه دین، آییـن و مذهب به 
مقاومـت در مقابـل آن انسـان را ترغیب کـرده و می کند. 

جوامع جهان سـوم دختـر پس از ازدواج به فامیل شـوهر 
ملحـق می شـود لذا صـرف وقـت و هزینه بـرای تحصیل 
او را کاری بیهـوده می داننـد. این ضرب المثل آسـیایی که 
می گویـد »آمـوزش دختـران مثـل آب دادن بـه درختان 
باغ همسـایه اسـت.«  به خوبـی دیدگاه کاسـیک حاکم 
در افغانسـتان را در رابطـه بـا تعلیـم دختـران تبییـن 

می کنـد.
2-دیدگاه برابر اما متفاوت 

ایـن دیـدگاه امـروزه کمـاکان در اغلـب کشـورها اعـم از 
توسـعه یافتـه و درحـال توسـعه رایج اسـت. ایـن دیدگاه 
تعلیـم دختـران را به دلیـل منافع غیرمالی آن)بهداشـت 
خانـواده و تربیـت اطفـال( امـر الزم تلقـی می کنـد. امـا 
تحـت تاثیـر کلیشـه های جنسـیتی، آمـوزش متفـاوت 
از پسـران را بـرای دختـران مـورد تاکیـد قـرار می دهـد. 
بـه همیـن دلیـل دیـده می شـود کـه تقریبـن در اغلـب 
کشـورهای جهان سـوم به خصوص افغانستان دختران به 
سـمت رشـته هایی خاص که با وظایف مادری و همسری 
آنـان هم خوانـی دارد سـوق داده می شـوند. در ایـن میان 

کیفری که در شکسـتن آن وجود دارد به عنوان بازدارنده 
نقـش مهمـی  در بقای تابوها در بسـترهای فرهنگی بازی 
کرده اسـت. زن در جامعه اسـامی  تابو اسـت. تابویی که 
تمـام قوانین و مقـررات جامعه را دگرگون کرده اسـت. بر 
اسـاس باورهـای عرفـی تابوهایـی وجـود دارد که معتقد 
اسـت: زن بخشـی از ملکیـت مرد بـه حسـاب می آید. به 
دالیـل طبیعـی زن بایـد مطیـع مرد بـوده و نسـبت به او 
تمکین کند. رابطه فرادسـتی و فرودسـتی میان مرد- زن 
تابـوی تاریخی اسـت که در طـول زمان بـا  به وجود آمدن 
مردسـاالری خـود را نشـان داده و بـرای بقـای آن تـاش 

شـده است.
زن بـه عنـوان بخشـی از ملکیـت مـرد از حقـوق بسـیار 
اندکـی برخـوردار بـوده و بـا توجه بـه پایـگاه اجتماعی و 
داشـتن ریشـه های اشـرافی یـا نداشـتن آن ارزش گذاری 
قایـل  از حـق  بـرای آن میـزان مشـخصی  می شـده و 
می شـدند. در جامعـه شناسـی جنسـیتی، امـر واال یـا 
خداونـد دارای جنسـیت مردانه بـوده و قدرت پادشـاهان 
بـه عنـوان نماینده هـای خـدا بر زمیـن نیـز  ویژه گی های   
الهی داشـته و قداسـت خداوند در درون قداسـت پادشـاه 
و سـپس مـرد در درون نظام خانواده تسـری یافته اسـت. 
همانطـور که خداوند صاحب اختیار هسـتی اسـت، شـاه 
نیـز صاحـب اختیـار ملـک، رعیـت و سـرزمین اسـت  و 
هم چنیـن مـرد صاحـب خانه اسـت و خانـه به نـام او یاد 
می شـود و زن در واقـع وظیفـه تامیـن آسـایش و ادامـه 
تسلسـل وی را بـر عهده دارد. در این تقسـیم بنـدی، زن 
از جایـگاه فرودسـت برخوردار اسـت و از خـود هیچ گونه 
حقـی را دارا نیسـت مگـر آنکـه خداونـد، شـاه و مـرد به 
وی بخشـیده باشـد. این ویژه گـی دارای مبانی اسـتدالی 
منطقـی قدرت مند نبـوده بلکه از پشـتوانه های   اعتقادی 
برخـوردار هسـتند کـه بیش تـر در جوامـع ابتدایـی قابل 
مشـاهده اسـت و هم چنین جوامع سـنتی شـرقی که به 

نحـوی تـداوم همـان جوامع ابتدایی اسـت.
تابوهـای جامعـه سـنتی مردانه و مردسـاالر افغانسـتانی 
مملـو از  ویژه گی هایـی اسـت کـه ارزش هـای مردانـه را 
اهمیـت بخشـیده و ارزش هـای زنانـه را نکوهـش کـرده 
اسـت. مثلن اهمیت قـوم و قومیت گرایـی در درون ارزش 
»پشـتون والـی« نهفته اسـت. عصبیت مردانـه، عصبیت 
قومـی  و مبتنـی بـر خون و نـژاد که امـری مردانه اسـت.

ادامه دارد...

معلمـان و بـه ویـژه والدیـن نقش مهمـی  ایفـا می کنند. 
زیـرا بـرای والدین مشـکل اسـت که دختـران شـان را به 
انتخـاب رشـته های همسـان با پسـران ترغیـب کنند؛ به 
ویـژه اگـر این امـر مغایر با عایق و منافع جنسـیتی رایج 

در جامعـه باشـد.
3-دیدگاه  فمینیستی 

انقاب صنعتی سـبب کشـیده شدن تمام اقشـار جامعه، 
از جملـه زنـان و اطفـال بـه بـازار کار شـد. تـا قبـل از 
انقـاب صنعتـی، ضعـف فزیکـی و جسـمانی زنـان مانع 
مشـارکت آنـان در نیـروی کار تولیـدی می شـد. کار در 
پیش شـرطی  خـودکار،  تکنولـوژی   بـا  صنعتـی  دوران 
بـرای حضـور زنـان در عرصـه ی اجتماعـی و میـدان کار 
شـد. در واقـع انقـاب صنعتـی تاثیـر دوگانه بـر وضعیت 
زنـان داشـت. در نخسـت تقسـیمات طبقاتـی را توسـعه 
داد و نخبـه گان جدیـدی شـامل زنـان را پدیـد آورد و به 
گونـه ای کـه ایـن اقلیـت در مقایسـه بـا زنانـی کـه فاقد 
مهارت هـای کار بـا تکنولـوژی جدیـد بودنـد از امتیازاتی 
برخـوردار شـدند. بـرای مثـال در سـال 1980 میـادی 
زنـان دارای تحصیـات دانشـگاهی در مقایسـه بـا زنـان 
دارای تحصیـات ابتدایـی دسـت مزد بیش تـری دریافت 
می کردنـد. ایـن امـر بـه نوبه ی خـود اهمیت تعلیمـات را 
بـرای زنان آشـکار سـاخت و انگیزه ی آنان را برای کسـب 
آمـوزش و تحصیل در سـطوح باالتر افزایش داد. از سـوی 
دیگـر، حضـور زنـان در بـازار کار – کـه حیطـه ای مردانه 
تلقـی می شـد – منجر به پاییـن آمدن دسـت مزد مردان 
شـد و از ایـن روی بـا مقاومت هـا مخالفت هـای مـردان 
مواجـه شـد. به این ترتیـب زنـان دریافتند که بـه عنوان 
زن، دارای منافـع مشـترکی بـا زنان دیگـر جوامع و منافع 

متفـاوت با منافـع مردان هسـتند.
ایـن امر، طـرف داران حقـوق زنـان را به واکنش واداشـت 
و موجـب شـد نظـرات متفاوتـی در رابطه با حقـوق زنان 
مطـرح شـود. این نظـرات با وجـود گوناگونـی در وهله ی 
نخسـت پرسـش های مشـابهی را مطرح می کرد. از جمله 
نقـش آمـوزش در بـازار تولید روابط جنسـیتی چیسـت؟ 
چـرا زنـان و مردان نقش هـای متفاوتی در جامعـه دارند؟ 

و آیـا مکتـب می توانـد روابـط 

تحلیل

تحلیل
   بسی گل شریفی

بتول سید حیدری

قسمت اول

تصویرپردازی تابو در جامعه ی معاصر افغانستان 
با روی کرد مبتنی بر تضاد جنسیتی

بی عدالتی جنسیتی در نظام تعلیمی  افغانستان
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