
خـط سـرخ؛ 
باید به حضور سمبولیک زنان نقطه ی پایان گذاشت

ایــن جــا گام هــای بلندتــری فکــری و جهــان بینــی را بــر داشــته و بــا 
ــی در  ــورت کل ــه ص ــگاه ب ــه ن ــد. س ــی رون ــش م ــااط پی ــد و احت امی
مــورد زنــان وجــود دارد، هــر ســه نــگاه بــا تمرکــز بــه وضعیــت زنــان 
دایکنــدی ارایــه شــده، زنانــی کــه در روســتاها زنده گــی می کننــد و 
ــا مــردان آن جــا، در زنــدان جغرافیایــی و سیاســی احاطــه  هم ســان ب

شده اند. 
ــنتی،  ــه، س ــی بدبینان ــگاه اول اندک ــک: ن ی

بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی در افغانســتان، بــه خوبــی می تــوان دید که 
ــه  ــگاه ســمبولیک می باشــند. البت ــان در ســطوح مختلــف دارای جای زن
می تــوان اســتثنا هــم قایــل شــد، امــا در کل، حضــور ســمبولیک زنــان واقعیتی 
انــکار نشــدنی اســت. در ســازمان های زیــادی، بــرای زنــان جایگاهــی 
می دهنــد. ایــن بــه معنــای قدرت بخشــیدن بــه زن و باورمنــدی بــه زن و توانایی 
زن نیســت، بلکــه از نــام زن گرفتــن پروژه هــای بزرگ و ســرازیر کــردن آن در 
حســاب های شــخصی رییس هــا )مــردان( اســت. هم چنــان بــا اطمینــان 
می تــوان گفــت کــه در بســا مــوارد، حتــا سواســتفاده های جنســی از زنــان نیــز 

صورت می گیرد. 
پــس از ســروصدای گفت وگوهــای صلــح، زنــان خطــوط سرخ شــان را 
مطــرح کردنــد. آن هــا از جدیت شــان در برنگشــتن به گذشــته، حــق انتخاب و 
مســایل عمــده ی مرتبــط بــا داشــتن آزادی بــرای هرآن چــه بایــد انجــام بدهنــد 
ســخن گفتنــد. اگــر بخواهیــم در مــورد اهمیــت تمــام این هــا ســخن بگوییــم، 
ــن  ــا خوش بی ــق آن ه ــرای تحق ــوان جــدی پنداشــت و ب ــن مســایل را می ت ای
ــن نگفــت کــه در  ــا، هیچ کســی ســخن از ای ــر از تمــام این ه ــا مهم ت ــود. ام ب
کنــار برخــورداری از تمــام حقــوق انســانی، خــط ســرخ مــا پایــان گذاشــتن 
ــا پیوســتن در  ــان نیــز بایــد باشــد. گــروه  طالبــان ب ــه حضــور ســمبولیک زن ب
بدنــه ی حکومــت و قــدرت ممکــن اســت تهدیــدی بــرای زنــان نباشــد. چــون 
ــان را  ــی، ممکــن اســت حضــور زن ــا در نظرداشــت فشــارهای بیرون ــا ب آن ه
ــان متفاوت تــر و  ــا نیســت کــه زن نادیــده نگیرند/نتواننــد، امــا ایــن بدیــن معن

ــد کــرد. ــر از گذشــته عمــل خواهن قدرت مندت
از طــرف دیگــر، کســانی کــه صاحــب صالحیــت در تمــام امــور می باشــند، 
در کل کســانی نیســتند کــه دل ســوزانه بخواهنــد بــه زنــان توان منــد صالحیت 
عمــل بدهنــد. هســتند زنانــی کــه توانایــی کار و عمــل دارنــد، امــا ایــن تعــداد 
هرگــز بــه قــدرت نمی رســند، یــا بهتــر اســت بگوییــم کــه بــه آن هــا فرصــت 

ــود. در ادارات  ــدرت داده نمی ش ــه ی ق ــودن در بدن ب

مرکــز  در  دایکنــدی  والیــت 
ــا 700هــزار نفــوس،  افغانســتان، ب
نزدیــک بــه پنج صــد کیلومتــر از کابــل 
و  نــدارد  فــروان  آب  دارد.  فاصلــه 
زمین هایــش  از  بیش تــر  کوه هایــش 
اســت، امــا درخــت ســیب اش بــا نمبــر 
یــک در نمایشــگاه میوه های افغانســتان 
در کابــل بــه نمایش گذاشــته می شــود. 
همین طــور بــه ســرزمین بــادام معــروف 
اســت. دختــران و پســران این جــا وقــت 
دانشــگاه  و  مکتــب  در  را  زیــادی 
می گذراننــد. اما نــه در میــان دیوارهای 
مکتــب؛ در ســایه ای درختــی، در زیــر 
نــور آفتــاب، در بغــل نهرجــوی، در 
زیــر درختی هــای بیــد و یــا هــم در 
ــل. درصــدی  خیمــه هــای ســازمان مل
ــار  ــم چه ــت ک ــم، دس ــان ه ــاالی ش ب
ســال در شــهر هــای بــزرگ کشــور در 
دانشــگاه هــا هســتند. حــاال اگــر نگاهی 

ــت را  ــیم، وضعی ــته باش ــا داش ــن ج ــران ای ــان و دخت ــی زن ــه زنده گ ب
می تــوان در افغانســتان بعــد از طالبــان کمــی شــفاف تر بی بینیــم. 
ــازی  ــم بازس ــم تی ــاهِ ه ــد م ــت، چن ــر داش ــا دفت ــی یونم ــا مدت این ج
ــود،  ــم ب ــری ه ــه دیگ ــه موسس ــد دان ــکا، چن ــی )PRT( آمری والیت
ــیس  ــال از تاس ــده. 18 س ــق ش ــاید تطبی ــا ش ــم این ج ــای ه ــروژه ه پ
والیــت دایکنــدی می گــذرد، بــه مقایســه ای ســایر والیــت هــا توجــه 
انــدک شــده اســت. بــا آن هــم، تحلیــل ایــن اســت که زنــان و مــردان 

این جا، چراغی روشن است
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کالن ســاالرانه، پدرســاالرانه و مردســاالرانه اســت. 
ایــن نــگاه کمــاکان در جامعــه از بیــن رفتــه، امــا هنــوز 
هــم نــه کاملــن. زنــان نظــر بــه مســوولیت کــه بــه عهده 
ــه  ــه ب ــا و جامع ــواده ه ــی در خان ــازی کم ــد، امتی دارن
دســت می آورنــد. زنــان بــه خدمــات صحــی مناســب، 
کافــی و باکیفیــت دست رســی ندارنــد. مــادران زیادی 
ــی و  ــا خطــر هــای جان ــد و ب ــه زایمــان می کنن در خان
صحــی روبــه رو هســتند. نــگاه بــه زن، بــه عنــوان جنس 
ــوز هــم در جــا جــای وجــود دارد.  دوم و ضعیــف هن
نــگاه بــه زن همــان اســت کــه در خانــه بمانــد. تعریــف 
از زن؛ طفــل پرورانــدن و زاییــدن، فرمان بــری از مــرد و 
ســکوت و تحمــل اســت. زن حــق کار نــدارد. زن، اگر 
چــاره ای جــز بیــرون رفتــن نداشــت، بــا حجــاب و بــا 
محــرم بیــرون مــی رود. زن همیــن کــه ســواد خوانــدن 
ــد.  ــوهر کن ــت و ش ــس اش اس ــت، ب ــتن آموخ و نوش
ــه شــکل واقعــی  ــان در حکومــت و سیاســت هــم ب زن
شــامل نیســتند. زنــان قربانــی سیاســت هــای حکومــت، 
احــزاب و کشــور هــای دخیــل در افغانســتان هســتند و 
در تصمیــم گیــری هــای کلیــدی حضــور ندارنــد. در 
ــمبولیک  ــور س ــه ط ــان ب ــا زن ــت ه ــیاری از موقعی بس
گماشــته شــده انــد و برنامــه هــا بــرای ظرفیــت ســازی 
ــه  ــان ب ــرای توان مندســازی زن ــه هــدر رفتــه و ب ــان ب زن

درســتی بــه کار گرفتــه نشــده اســت. 
ــده  ــه آین ــدی  رو ب ــر، دی ــع بینانه ت ــگاه دوم، واق دو: ن
ــگاه اول کــه  ــان اســت. از ن ــت زن ــادی از وضعی و انتق
ــت،  ــتان اس ــروز افغانس ــه ام ــت جامع ــش از واقعی بخ
ــان اکنــون  بگذریــم، واقعیــت دیگــری نیــز اســت؛ زن
ــاید  ــگاه ش ــن ن ــد. ای ــیده ان ــری رس ــت بهت ــه وضعی ب
ــه نظــر بیایــد، امــا  ــه ب اندکــی رومانتیــک و خوش بینان
ــم.  ــته ای ــان داش ــه زن ــه در عرص ــت ک ــی اس پیش رفت
دست رســی بــه مراکــز صحــی و خدمــات صحــی 
ــه  ــج در فاصل ــه تدری ــا ب ــک ه ــرده و کلینی ــد ک رش
کم تــری از زنــان موقعیــت می گیرنــد. اکنــون انگشــت 
بــر کیفیــت خدمــات و امکانــات گذاشــته می شــود تــا 
خــود خدمــات. مســوولیت هــای زنــان کم تــر شــده و 
ــرای  ــری ب ــر و جدی ت ــل بیش ت ــردان دلی ــبک تر. م س
احتــرام بــه حقــوق انســانی زنــان دارنــد. در حکومــت 
بخــش مشــخص بــرای رســیده گی بــه مشــکالت زنــان 
و نظــارت از وضعیــت زنــان ایجــاد شــده اســت. زنــان 
ــی اســت،  ــه ناتوان ــر محکــوم ب ــن طــور کــه کم ت همی
ــان را  ــتقل و آزاد خودش ــی مس ــادی زنده گ ــی زی زنان
ســاخته اند. اضطــراب زنــان کم تــر شــده و امیــد شــان 

بیش تــر. 

بــا  زیــادی  تفــاوت  دایکنــدی  زنــان  زنده گــی 
سرنوشــت زنــان بخــش هــای دیگــر افغانســتان نــدارد. 
امــا آن چــه کــه واضــح اســت، در تحــول هــژده ســال 
افغانســتان، افغانســتان بعــد از طالبــان، زنــان دایکندی با 
تمــام محدودیــت هــا دگرگونــی بیش تــری دیــده انــد. 
اولیــن شــوراهای زنــان را، زنانــی تشــکیل داد که ســواد 
خوانــدن و نوشــتن نداشــتند، امــا آگاهــی و توان منــدی 

بســیج کردن ســایر زنــان را داشــتند و زنانــی زیــادی را 
بــه دنبــال خــود کشــاندند. در ایــن مــدت بــا خوانــدن و 
نوشــتن آشــنا شــدند و جهان بینــی زنــان در موجودیــت 
ــری  ــعاع بیش ت ــنیداری ش ــداری و ش ــای دی ــانه ه رس

گرفتــه اســت. 
18 ســال پیــش، زنده گــی دختــری پیــش کشــیده 
ــا هــم  ــی حــل می شــد. و ی ــا منازعــه قوم ــی شــد، ت م

ــه پســری  ــد، ب ــا بیای ــه دنی ــن کــه ب ــل از ای ــری قب دخت
ــا  ــاال حت ــه ح ــای ک ــز ه ــد. چی ــاخته می ش ــزد س نام
ــم.  ــانه بی پنداری ــاید افس ــرد و ش ــور ک ــوان تص نمی ت
ــم در  ــوز ه ــوده و هن ــه ی آن روز ب ــت جامع ــا واقعی ام
ــازی  ــن ب ــان چنی ــی زن ــا زنده گ ــور ب ــی کش بخش های
ــری در  ــش بیش ت ــران نق ــا، دخت ــون ام ــود. اکن می ش
انتخــاب شــریک زنده گــی شــان دارنــد، آن هــا بــرای 
گرفتــن ارث خــود صــدا بلنــد می کننــد. حداقــل 
اداره هایــی اســت کــه زنــان را در رســیدن بــه حقــوق 
شــان همراهــی و کمــک کننــد. از اولیــن انتخابــات در 
ــدوق هــای رای  ــای صن ــدی پ ــان دایکن افغانســتان، زن
ــارکت  ــی مش ــی و مل ــای سیاس ــه ه ــد و در پروس رفتن
داشــتند. شــوراهای زنــان و ســازمان هــای مدنــی بــرای 
ــازار  ــون در ب ــان اکن ــد. زن ــت دارن ــان فعالی ــوق زن حق
ــه دســت  ــزد کار شــان مســتقیم ب ــد و م کار راه یافته ان

خودشــان می رســد. 
ــت،  ــی اس ــت، وال ــر اس ــر، وزی ــه اخی ــان در دو ده زن
مســتوفی اســت، و شــهردار اســت، وکیــل در شــورای 
والیتــی اســت، وکیــل در مجلــس نماینــده گان اســت، 
قاضــی اســت، حقــوق دان اســت، وکیل مدافــع اســت، 
ــت،  ــت، ورزش کار  اس ــخن گو اس ــت، س ــر اس داکت
ــی  ــت، فعال مدن ــگاه اس ــتاد دانش ــت، اس ــگار اس خبرن
اســت، فعــال حقــوق بشــری اســت. نویســنده اســت، 
ــر  ــت، مدی ــکاس اس ــت، ع ــس اس ــت، پولی ــاعر اس ش
ــت،  ــم اس ــت، متعل ــو اس ــت، دانش ج ــر اس ــت، آم اس
دوکان دار اســت، آگاه امــور دینــی اســت، انجینیــر 
ــاط  ــم اســت، خی ــد موسســه اســت، معل اســت، کارمن
ــد، عاشــق  ــوازد، شــعر می خوان ــوره می ن اســت، و دمب
اســت، معشــوق اســت، بــازار مــی رود، و متحول شــده 

و تحــول می کنــد. 
ــگاه ایده آل هــا  ــگاه ســوم اســت. ن ــگاه آخــر، ن ســه: ن
ــه در  ــر. آن چ ــه براب ــه جامع ــیدن ب ــان، و رس ــرای زن ب
نــگاه دوم گفتــه شــد، دســت آورد  خوبــی اســت، امــا 
هیــچ گاه کافــی نیســت و بــرای شــروع خــوب اســت. 
ــگاه ســنتی و  ــگاه اول؛ ن ــن ن ــن ســال هــا جنگــی بی ای
نــگاه دوم؛ نــگاه برابــر اســت، هــر کــه در ایــن جنــگ 
ــد  ــب خواه ــز غال ــدی نی ــای بع ــال ه ــد، س ــب ش غال
ــر و زن مســتقل و  ــگاه انســانی، براب ــه ن ــود. رســیدن ب ب
ــر  ــته گی ناپذی ــر و خس ــای پی گی ــارزه ه ــد، مب توان من
مــی خواهــد. وضعیــت نابه ســامان افغانســتان نشــان مــی 
دهــد کــه زنــان و دختــران ایــن کشــور راه درازی برای 

ــودن دارد.  پیم
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ــردان سیاســی در غــرب  ــن نتیجــه می رســیدم کــه م ای
پوپولیســت اند و زنــان ارزش  گرایانــی کــه بــه خودشــان 
اجــازه نمی دهنــد کــه مراســم مــرگ یــک چنیــن آدِم 

بــزرگ از کاخ هــای مجلــل گــپ بزننــد. 
او کــه یــک خبرنــگار حــوزه ی سیاســت نیــز  در 

فرانســه اســت در بخشــی از 
ــت:  ــه اس ــاب گفت ــن کت ای
ــن عاشــقش  ــردی کــه م »م
بــا  را  رابطــه اش  بــودم 
بیانیــه ای 18 کلمــه ای بــا من 
بــه پایــان رســاند کــه انــگار 
دولتــی  مســأله  یــک  بــا 
را  آن  و  روبه روســت 
شــخصن بــرای خبرگــزاری 
ــد«. اتفاقــات  فرانســه خوان
ــر  ــه ب ــی ک ــب و غریب عجی
هــر  داده اســت  رخ  مــن 
روز ممکــن اســت بــه زنــان 
ایــن کشــور اتفــاق بی افتــد. 
زنانــی بی شــمار فعــال در 
گوناگــون  حوزه هــای 
ــران  ــتفاده رهب ــورد سواس م

ــه/ ــرار گرفت ــور ق ــن کش ــردان در ای ــی و دولت م سیاس
ــه  ــن هدی ــرای ۵0 ت ــاب را ب ــن کت ــن ای ــد. م می گیرن
کــرده ام. ایــن کتــاب بــرای کســان کــه عالقه منــد 
ــم  ــتند مه ــی هس ــای سیاس ــی چهره ه ــدن زنده گ خوان
ــدن ایــن کتــاب و  ــا خوان اســت. حرام ســرای قذافــی؛ ب
مقدمــه ی مترجــم اش آقــای بیــژن اشــتری در تازه تریــن 
مــورد دختــران فوتبالیســت کشــور را پیــش چشــمان ام 

و  تجــاوز می گــردد  آنــان  بــر  دیــدم کــه  دیــدم، 
می یافتــم  در  کتــاب  ایــن  در  بگوینــد.  نمی تواننــد 
چقــدر زنــان و دختــران کــه قربانــی تعرض هــای 
را  مرگ بــار  ســکوت  شده اند/می شــوند،  جنســی 
تجربــه کرده انــد و از ظلــم و ســتمی کــه بــر آنــان 

ــه نظــر  ــد. ب ــه نمی توانن رفته اســت آشــکارا ســخن گفت
ــه در  ــت ک ــان اس ــک جری ــی ی ــرای قذاف ــن حرام س م
تمــام کشــورهای جهــان ســوم بــه خصــوص افغانســتان 
ــر  ــور مه ــن کش ــمار در ای ــای بی ش ــه دارد. ثریا ه ادام
ســکوت بــر دهــن شــان خواســته و ناخواســته زده 
قذافــی  حرمســرای  کتــاب  در  می شود/شده اســت. 
نوشــته ی آنیــک کــوژان فرانســوی نقــاب از چهــره ی 

قذافــی برداشــته می شــود. ثریــا، شــخصیت اصلــی 
ــان  ــی از قربانی ــز یک ــی، نی ــرای قذاف ــاب حرمس در کت
تجــاوز جنســی اســت کــه خیلــی زودتــر از الیســا میالنو 
شــجاعت یافتــه بــود دســت متجــاوز را  شــاید بــزرگ 
تریــن متجــاوز قــرن را رو کنــد و از تجربیاتــش بــه 
عنــوان یــک بــرده جنســی اســیر 
در دســت یکــی از مشــهورترین 
مــردم  بــرای  تاریــخ  جبــاران 
ثریــا  بگویــد.  ســخن  جهــان 
کــه یــک شــخصیت واقعــی 
اســت، در ایــن کتــاب نقــاب از 
ــر مــی دارد کــه  چهــره مــردی ب
خــود را تنهــا رهبــر مســلمان 
ــورش و  ــردم کش ــه م ــی ب انقالب
کشــورهای منطقــه جــا زده بود. 
ــود  ــن ب ــه ای ــت قضی ــا واقعی ام
کــه معمــر قذافــی بــا توســل بــه 
ــته  ــی توانس ــاوز جنس ــزار تج اب
ــل و دو  ــدت چه ــرای م ــود ب ب
ســال بــر لیبــی حکومــت کنــد. 
در ایــن چهــل و دو ســال صدهــا 
زن و مــرد جــوان قربانــی جرایــم 
جنســی ایــن هــول انگیــز تریــن 
دیکتاتــور تاریــخ بشــر شــدند. امــا از بیــن ایــن قربانیــان 
فقــط تعــداد معــدودی جــرات پیــدا کردنــد کــه دســت 
ــت  ــود را حکای ــتان های خ ــد و داس ــاگری بزنن ــه افش ب

ــد. کنن
ــه  ــاب ب ــن کت ــه در ای ــی ک ــه دالیل ــی ب ــای قذاف رازه
آن هــا پرداختــه شــده می توانســت تــا ســال ها و دهه هــا 

یــا شــاید حتــا تــا ابــد مکتــوم بمانــد. قربانیــان از تــرس 
بــی آب رو شــدن در جامعــه ســنتی لیبــی ســکوت 
اختیــار کــرده بودنــد و ایــن ســکوتی بــود کــه قذافــی 
ــرای چهــل و دو  ــود ب ــری از آن توانســته ب ــا بهــره گی ب
ــی  ــم جنس ــب جرای ــتمر مرتک ــورت مس ــه ص ــال ب س
شــود. امــا آنیــک کــوژان، نویســنده فرانســوی در کتاب 
حرمســرای قذافــی، موفــق شــد تعــدادی از قربانیــان را 
بــه ســخن گفتــن وا دارد. حرمســرای قذافــی بــرای 
اولیــن بــار لیبیایــی هــا و مــردم جهــان را بــا چهــره واقعی 
دیکتاتــور مخــوف لیبــی آشــنا کــرد. ایــن تکــه خیلی به 
واقعیت هــای افغانســتان نزدیــک اســت مــرد ریشــو بــه 
کــوژان »بــه خاطــر لیبــی و بــه خاطــر خودتــان، از ایــن 
ــویی  ــوان ریش ــرد ج ــوید!« و م ــرف ش ــات منص تحقیق
ــی  ــرای قذاف ــوان ب ــران ج ــل دخت ــل و نق ــه در حم ک
ــا  ــهر مصراته ــدان ش ــاال در زن ــت و ح ــارکت داش مش
ــرآن  ــت ق ــرف قرائ ــبش را ص ــات روز و ش ــام اوق تم
ــرده  ــی م ــت: قذاف ــن گف ــه م ــت ب ــا عصبانی ــد، ب می کن
ــت  ــای خجال ــی در رازه ــرا می خواه ــرده! چ ــت! م اس
آورش کنــدوکاو بکنــی و آن هــا را هــم بزنــی ؟« اســامه 
جویلــی وزیــر دفــاع لیبــی، هــم موضع مشــابهی داشــت: 
»ایــن موضــوع مایــه حقــارت و شرم ســاری ملــی اســت. 
موقعــی کــه بــه آن بــی حرمتی هــا کــه در حــق بســیاری 
ــچ  ــم هی ــد، می اندیش ــربازان ش ــه س ــان، از جمل از جوان
حســی جــز اشــمئزاز نــدارم! بــه شــما اطمینــان می دهــم 
بهتریــن کار ســاکت مانــدن در بــاره ایــن موضــوع 
ــی  ــته جمع ــد دس ــاس می کنن ــی احس ــردم لیب ــت. م اس
جریحــه دار و ملــوث شــده انــد و خواهــان ورق خوردن 

ایــن صفحــه از تاریخ شــان اند.
ــه  ــه ب ــود ک ــای ب ــن کتاب ه ــاب از بهتری ــه کت ــن س ای
تازه گــی خوانــده ام. آن چــه کــه در ایــن کتاب هــا 
افغانســتان می بینیــم و  اســت را هــر روز در  آمــده 

می شــنویم. 
***

یادداشتی درباره سه بهترین کتاب

 زنان نظر به مسوولیت که به عهده دارند، امتیازی کمی در خانواده ها و جامعه 
به دست می آورند. زنان به خدمات صحی مناسب، کافی و باکیفیت دست رسی 

ندارند. مادران زیادی در خانه زایمان می کنند و با خطر های جانی و صحی روبه رو 
هستند. نگاه به زن، به عنوان جنس دوم و ضعیف هنوز هم در جا جای وجود 

دارد. نگاه به زن همان است که در خانه بماند. تعریف از زن؛ طفل پروراندن و 
زاییدن، فرمان بری از مرد و سکوت و تحمل است. زن حق کار ندارد. زن، اگر 

چاره ای جز بیرون رفتن نداشت، با حجاب و با محرم بیرون می رود. زن همین که 
سواد خواندن و نوشتن آموخت، بس اش است و شوهر کند. زنان در حکومت و 

سیاست هم به شکل واقعی شامل نیستند. 
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ــرمایه و  ــت س ــد انباش ــکال جدی اش
ــان ــه زن ــونت علی خش

کــه  دارد  وجــود  دیگــری  شــیوه  های 
طبــق آن هــا فرم  هــای  جدیــد از انباشــت 
باعــث تشــویق خشــونت علیــه  ســرمایه 
ماننــد  کلیــدی  می شــود. عواملی  زنــان 
بیــکاری، کار موقــت و اجــاره ای و فروپاشــی 
ــونت  ــن خش ــه درای ــواده ک ــت مزد خان دس
از  مــردان  نمــودن  دارند. محــروم  نقــش 
درآمــد باعــث می شــود تــا زنــان خــود 
ــرار داده و  ــونت ق ــرزنش و خش ــورد س را م
ــدی  ــرخورده گی و ناامی ــا س ــد ت ــالش کنن ت
ناشــی از داشــتن پــول و قــدرت اجتماعــی از 
ــرزنش  ــق س ــود را از طری ــه ی خ ــت رفت دس
ــران  ــان، جب ــدن و کار زن ــرداری از ب و بهره ب
ــل داوری«  ــورد »قت ــه در م ــن قضی نمایند. ای
هنــد،  در  می افتــد.  اتفــاق  هنــد  در   17

کشــور کــه مــردان طبقــه متوســط،   درزمــان 
ازدواج، زنان شــان دارایــی الزم را باخــود 
نمی آورنــد، بــه قتــل مــی رســانند، تــا بــا زن 
دیگــری بــه منظــور بــه دســت آوردن ثــروت 
بیش تــر کــه بــه نــام داوری یــاد می شــود 
ــه،  ــن عرص ــر درای ــال دیگ ازدواج نمایند. مث
قاچــاق و تجــارت ســکس اســت کــه طبــق 
گفتــه ی مایــس عنصــر کلیــدی در گســترش 
صنایــع فروش جنســی دارد و عمدتن توســط 
ســازمان  های جنایــت کار مــردان ســازماندهی 
شــده کــه ایــن ســازمان ها قادر بــه اعمــال کار 
ــص آن«  می شــوند،  ــب خال برده گــی »در قال

اداره  می شــوند. 
قابــل تذکــر اســت کــه در صــورت بحــران و 
فروپاشــی اقتصــادی مــرد در یــک خانــواده، 
بــرای خیلــی از مــردان ارزش زنــان بــرای کار 
خانــه و تولیــد مثــل کــه درآمــد پولــی ندارند 
ــه  ــی ک ــه ارزش پول ــبت ب ــت نس ــر اس کم ت
آن هــا از طریــق فــروش بــدن و خدمات شــان 

ــد.  ــت می آورن ــازار به دس در ب
ــورت  ــه در ص ــت ک ــادآوری اس ــه ی الزم ب
و  اقتصــادی  ناگهانــی  ســقوط  و  بحــران 
دســت مزد مــرد در یــک خانــواده، بــرای 
بســیاری از مــردان ارزش کار و تولیــد مثــل، 
کار مجانــی در خانــه که درآمد پولــی ندارند 
کم تر اســت نســبت بــه ارزش پولی کــه آن ها 
از طریــق فــروش کار و فــروش بــدن خویــش 
ــه دســت آورنــد18. درایــن مــورد،  ــازار ب در ب
سیاســت میکــرو فردیــت )میکروپولتیــک 19 
یعنــی میــل و انگیــزه فــردی( بــاز تــاب دهنده 
ــای رســمی و  ــی نهاد  ه سیاســت مکــرو، یعن
کالن ســازمانی می باشــد. حتــا برای ســرمایه، 
ــر در کار ارزان  ــر و بیش ت ــان بیش ت ارزش زن
ــان  ــه زن ــی ک ــای خدمات ــروی کاره ــا نی و ی
ــر در  ــت و کم ت ــه اس ــد، نهفت ــام می دهن انج
ــه  ــزوم ب ــه ل ــی ک ــی خانه گ ــای مجان کاره
حمایــت حقــوق و معاش ثابــت مردانــه دارد، 
چیــزی کــه ســرمایه داری معاصر، به اســتثنای 
ــه  ــردم، مصمــم ب ســکتور  های  محــدود از م
ــب  ــن ترتی ــه ای ــت.  ب ــه آن اس ــان دادن ب پای
ــرمایه  ــع س ــان مناف ــکاری می ــوع هم ــک ن ی
ــان  ــا کار زن ــه ب ــردان در رابط ــیاری از م و بس
وجــود دارد. از یــک طــرف مــردان بایــد بــه 
ــد  ــار ندارن ــر دراختی ــه دیگ ــت مزدی ک دس
دست رســی داشــته باشــند و از ســوی دیگــر 
ــاال  ــرای ب ــروی کار ارزان ب ــد نی ــرمایه بای س

بــردن منافــع خــود در اختیــار داشــته باشــد.
در هــردو صــورت کار زنــان در خانــه و 
ــل  های  ــده گان نس ــد کنن ــوان بازتولی ــه عن ب
ــا دیگــر شــرط  ــد نمی شــود، ام ــد ناپدی جدی
آن هــا  اجتماعــی  پذیــرش  بــرای  کافــی 
سیاســی  اقتصــاد  بنابرایــن،   .20 نمی باشــد 
تــازه در حــال ظهــور اســت کــه روابــط 
را  بیش تــری  خشــونت آمیز  خانواده گــی 
ــی رود  ــار م ــرا انتظ ــی آورد، زی ــود م ــه وج ب

ــه  ــد وابســته ب ــرای داشــتن درآم ــان ب کــه زن
مــردان نباشــند، امــا اگــر در صورتــی کــه بــه 
وظایــف خانه گــی خــود رســیده گی نکننــد 
ــمیت  ــه رس ــرای ب ــری ب ــدرت بیش ت ــا ق و ی
شــناختن مشــارکت  های پولــی خــود ایجــاد 
نماینــد، مــورد آزار و اذیــت مــردان قــرار 

می گیرنــد.
نیــاز زنــان بــرای خــروج از خانــه، مهاجــرت، 
در  بازتولیــد  کار  در  ســهم گیری  و  کار 
خیابان هــا )بــه عنــوان فروشــنده، معامله گران، 
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــی( ب ــران جنس کارگ
خانواده  هــای شــان موجــب تشــدید اشــکال 
ــود. در  ــا می ش ــه آن ه ــونت علی ــد خش جدی
واقــع، تمــام شــواهد نشــان می دهــد کــه 
ادغــام زنــان در اقتصــاد جهانــی یــک رونــد 
اســت  می باشــد. معروف  خشــونت آمیز 
کــه زنــان مهاجــری کــه از آمریــکای التیــن 

بــارداری  از  بــرای پیش گیــری  می آینــد، 
اســتفاده  حامله گــی  ضــد  قرص  هــای  
می کننــد؛ چــون انتظــار مــی رود کــه توســط 
پولیــس نظامــی مرزی)امریکا(، مــورد تجاوز 
فروشــنده گان  می گیرنــد.   قــرار  جنســی 
ــت  ــر نیس ــان بهت ــت ش ــز وضعی ــی نی خیابان
چــون بــرای جلوگیــری از مصــادره کاالهای 

ــد. ــابه دارن ــری مش ــس درگی ــا پولی ــود ب خ
 همان طــور کــه ژول فالکــه، جامعــه شــناس، 
ــان  خاطــر نشــان کــرده اســت، زمانی کــه زن
از خدمــت نمــودن بــه یــک مــرد بــرای 
پــز،  بســیار)پخت و  مــردان  بــه  خدمــت 
تمیــز کــردن، ارائــه خدمــات و ســرویس 
جنســی( تغییــر موقعیــت می دهنــد، فــرم 
ــی  ــتن داری خانواده گ ــط خویش ــنتی رواب س
ــر  ــه منج ــت. چیزی ک ــته اس ــم شکس را دره
بــه آســیب پذیری و آزار و اذیــت بیش تــر 
زنــان می شــود. خشــونت فــردی مردانــه نیــز 
پاســخ بــه مطالبــات زنــان بــرای خودمختاری 
ــارت ســاده -  ــه عب و اســتقالل اقتصــادی - ب
ــم  ــترش فمینیس ــد و گس ــه رش ــش علی واکن
اســت 21. ایــن نــوع خشــونتی اســت کــه 
ــتیتوت  ــوالی  1989 در انس ــخ 6 ج ــه تاری ب
 École Polytechnique پلیتکنیــک 
در شــهر مونتــرآل اتفــاق افتاد. یک مــرد وارد 
صنفــی گردیــد، مــردان و زنــان را از هــم جدا 
نمــود و بــه روی زنــان درحالی کــه فریــاد 
می کشــید: »شــما همــه  اف... فمینیســت  های  
لعنتــی هســتید« آتــش گشــود. و 14 نفــر را به 

ــل رســاند 22. قت
خشونت نژادپرستانه

زن نفرتــی نیــز از نژادپرســتی ترکیــب شــده 
ــه از  ــکا، ک ــده امری ــاالت متح ــت. در ای اس

دهــه 1980، بــه ایــن ســو قتــل زنــان بــه طــور 
پیوســته افزایــش یافتــه اســت و هر ســال بیش 
از 3000 زن کشــته می شــود. قتــل زنــان 
رنگیــن پوســت کمتــر مــورد توجــه رســانه ها 
قــرار مــی گیــرد و کمتــراز قتــل زنــان ســفید 
پوســت مــورد پــی گیــری پلیــس قــرار گرفته 
وپرونــده آن هــا حــل مــی گــردد. بــرای 
ــات در  ــه تحقیق ــی ب ــر نگاه ــه بیش ت مطالع
مــورد قتل  هــای  زنجیــره ی زنــان کــم درآمــد 
ــر  ــس و دیگ ــس آنجل ــار در ل ــی تب آفریقای

ــد 23. ــهرهای را بیاندازی ش
ترانــس جنــس هراســی و یــا ترانســفوبیا هــم 
بــا زن نفرتــی ترکیــب یافتــه اســت. در میــان 
ســالهای 2010 و 2016، دســت کــم 111 
انســان تراجنســیتی و جنســیتی در ایــاالت 
متحــده کشــته شــده انــد، کــه بیش تــر 
آن هــا را زنــان تراجنســی ســیاه پوســت 

ــی  ــالف مل ــاس ائت ــر اس ــکیل می دادند. ب تش
برنامه  هــای  ضــد خشــونت، 23 مــورد از 
ایــن قتل هــا در ســال 2016 رخ داده اســت 
کــه باالتریــن رقــم کــه تــا کنــون نزدائتــالف 

ــت. ــوده اس ــیده ب ــت رس ــه ثب ــور ب مزب
در کانــادا نیــز خشــونت نــژادی در حــال 
افزایــش می باشــد. ده ها تــن از زنــان، کــه 
عمدتــن بومیــان آمریکایــی، کشــته شــده اند 
و ســپس اجســاد آن هــا در کنــار آن چــه کــه 
ــک ها  ــراه اش ــام بزرگ ــه ن ــر ب ــال حاض در ح

ــت. ــده اس ــه ش ــود، انداخت ــده می ش نامی
خشــونت  های  اشــکال  بــا  نمونه هــا  ایــن 
کــه بــه طــور آشــکارا توســط شــبه نظامیــان، 
ارتش  هــای   مخــدر،  مــواد  قاچاقچیــان 
شــرکت ها  محافظــان  و  خصوصــی 
خصوصــی بــه زنــان اعمــال می شــود متفاوت 
اســت. با ایــن حــال، همــه ایــن مــوارد عمیقــا 
بــا هــم مرتبــط هســتند. به عنــوان مثــال 
آنگونــه کــه شــیال ماینتــز، آنــو پیــالی و 
مردیــت تورســن اشــاره کــرده انــد: چیزیکــه 
ــا  خشــونت  های   عصــر جنــگ و صلــح را ب
هــم مرتبــط مــی ســازد، انــکار  اســتقالل زنان 
اســت کــه بــه نوبــه خــود بــه کنتــرل جنســی 
ــز  ــود. مییس نی ــر می ش ــع منج ــیم مناب و تقس
خاطــر نشــان کــرده اســت کــه در »تمــام 
ایــن روابــط تولیــدی کــه براســاس خشــونت 
ــی  ــوان تعامل ــی ت ــت، م ــتوار اس ــار اس و اجب
ــوهران،  ــرادران، ش ــدران، ب ــردان )پ ــان م می
جاکــش ها)مــرده گاو هــا(، پســران(، خانواده 
پدرســاالرانه، شــرکت  های  دولتــی و ســرمایه 

داری را مشــاهده کــرد.«
خشــونت  های  قلمــرو خصوصــی و عمومــی 
ماننــد خشــونت  های  نظامــی یــا شــبه نظامــی 

ــه  ــر را تغذی ــز همدیگ ــاحره ها نی ــکار س و ش
ــی  ــد رفتاری  های ــا ب ــان ب ــب زن ــد. اغل می کنن
بــر  از طریــق خانواده  هــای شــان  را کــه 
ــدام  ــده واق ــار آم ــال می شــود کن ــا اعم آن ه
ــن در  ــه ای ــد ک ــا نمی ورزن ــای آن ه ــه افش ب
ــه تشــدید خشــونت  های   ذات خــود منجــر ب
بیش تــر مــی گــردد. از ســوی دیگــر، تحمــل 
نهاد  هــای  قانونــی دربرابــر خشــونت  های  
خانگــی باعــث ایجــاد فرهنــگ مصونیــت از 
ــدن  ــادی ش ــب ع ــه موج ــده ک ــازات ش مج
مشــروعیت خشــونت  های  عمومــی بــر زنــان 

ــردد 24. ــی گ م
تمــام مــوارد فــوق  نشــان می دهــد کــه 

خشــونت علیــه زنــان خشــونت فیزیکــی 
کــه  را  خشــونت  های   نبایــد  اســت. اما 
توســط سیاســت  های  اقتصــادی و اجتماعی و 
بــازاری ســازی ،تولیــدات مرتکــب می شــود 
از  ناشــی  دورنگهداشــت. فقر  ازچشــم  را 
کاهــش رفــاه و مزایــای اجتماعــی، اشــتغال و 
خدمــات اجتماعــی درذات خــود بایــد نوعی 
ازخشــونت درنظــر گرفتــه شــوند و همچنیــن 
شــرایط غیــر انســانی کــه در نمونــه ی شــرایط 
دشــواری کار کــه درشــرکت ماکیــالدورا 2۵ 
)صنایع مونتاژمکزیک(مشــاهده شــده اســت.

زیــادی زنــان فقــط حضــور دارنــد و اگــر هــم بخواهنــد بهــره ی از موجودیت شــان 
ببرنــد، ایــن بهــره وری بــه کارگیــری نیــروی کاری و ذهنــی آن هــا را در بــر 
ــن  ــه از بی ــیده گی ب ــاله ی رس ــدی، مس ــورت ج ــه ص ــر ب ــن، اگ ــرد. بنابرای نمی گی
ــیم  ــن باش ــم خوش بی ــم، نمی توانی ــرح نکنی ــان را مط ــمبولیک زن ــور س ــردن حض ب
ــا در  ــی خواهــد بود.ب ــر از شــرایط کنون ــان بهت ــا ســال های ســال وضعیــت زن کــه ت
ــی  ــت، خاموش ــا اس ــام این ه ــنده تر از تم ــه کش ــت، آن چ ــن وضعی ــت ای ــر داش نظ
ــه نماینده گــی از مــردم افغانســتان در نشســت های  زنــان اســت. معامله گرانــی کــه ب
صلــح افغانســتان شــرکت کردنــد، هــر از گاهــی پــچ پچ کنــان زیــر لــب می گفتنــد 
»زنــان افغانســتان«. امــا ایــن حــرف تــا زمانــی تکــرار خواهــد شــد کــه آن هــا بداننــد 
گفتــن ایــن مســاله منافع شــان را بــه خطــر نمی انــدازد. در ایــن صــورت، درصــد خطر 
نابــودی حضــور زنــان در جامعــه افغانســتانی بــاال اســت. در چنیــن وضعیــت بحرانــی 
و خطیــر، زنــان افغانســتان آن گونــه کــه بایــد دســت بــه کار نشــدند و چنان کــه دیده 
می شــود، دســت بــه کاری نخواهنــد نــزد. بــه طــور نمونــه اجمــاع ملــی زنان در ســال 
1397 در میــان مردمــی بــه خاموشــی افغانســتان نمایــش خوبــی بــود. امــا حقیقت این 
اســت کــه در برابــر پــول هنگفتــی کــه روی برگــزاری ایــن برنامــه بــه مصرف رســید 
هیــچ حرفــی جــدی و مهمــی گفته نشــد. از طــرف دیگــر، زنــان و فعالین حقــوق زن 
تنهــا ابــراز نگرانــی می کننــد بــدون ایــن کــه هیــچ اقدامــی مهمــی بــرای تغییــر دادن 
چگونه گــی شــکل گیری ســاختار آمــدن صلــح در افغانســتان بکننــد. معامله گــران، 
هرچنــد نمایشــی امــا گفتنــد کــه مســاله زنــان بــرای آن هــا خــط ســرخ اســت. حــاال 

پرســش اصلــی ایــن اســت کــه خــط ســرخ تمــام زنــان افغانســتان چیســت؟
ــه ایــن پرســش مهــم بــه دوش زنانــی اســت کــه  ــاره، مســوولیت پاســخ ب در ایــن ب
در رده هــای بــاالی حکومتــی قــرار گرفته انــد. از وکالی زن گرفتــه تــا پایین تریــن 
ســطح، همــه خاموشــی اختیــار کــرده انــد و تمــام حرف شــان در قالــب چنــد کلمــه 
ــا  ــا ب ــدارد. آن ه ــود ن ــدی ای وج ــری ج ــان خط ــن زن ــرای ای ــود. ب ــه می ش خالص
ــاب های  ــی را در حس ــه پول ــته اند ک ــل توانس ــتان حداق ــان افغانس ــام زن ــتفاده از ن اس
شــان بریزنــد و در صــورت خطــر حکومــت طالبانــی خــود و اقــارب شــان را از ایــن 
خــاک بیــرون کننــد و بقیــه روزگار شــان را در کشــورهای پیش رفتــه دنیــا ســپری 
کننــد. مهم تریــن حــرف ایــن اســت کــه خطــر اکثریــت زنــان را تهدیــد می کنــد. و 
ایــن اکثریــت متشــکل از افــرادی اســت کــه بــه صــورت عــادی زنده گــی می کننــد.

ــان  ــرای زن ــان ب ــط سرخ ش ــه خ ــید ک ــد پرس ــدی بای ــورت ج ــه ص ــوولین ب از مس
ــت؟ ــتان چیس افغانس

خط سرخ؛... 

جهانی شدن خشونت عليه زنان؛
 انباشت سرمایه در چشم انداز تاریخی

ترجمه

نویسنده: سیلویا فیدریچی
برگردان: زلمی کاوه

بخش چهارم

17  در مــورد مبــارزه زنــان علیــه قتــل هــای داوری در هنــد، بــه رادکا کومــار صفحــه  115-126مراجعــه کنيــد. بــه گفتــه 
ماریــا میــس، بیــش از 5000 زن در اثــر ســوختگی کــه احتماال توســط شــوهران شــان و یــا اعضای خانواده شوهرانشــان 
بــن ســالهای 76 تــا 77 صــورت گرفتــه بــود، جــان خــود را از دســت دادنــد و ايــن رقــم ســپس در دهــه 80 میــادی 

افزایــش یافتــه اســت. ) ص: 150(
18 مســئله خشــونت درايــن رابطــه انقــدر عمــده اســت کــه دومــن عامــل ســقط جنــن در ايــاالت متحــده امريــکا را 

تشــکيل مــی دهــد.
19  میکــرو پولتيــک: اســتفاده از قــدرت رســمی و غــر رســمی توســط افــراد و گــروه ها برای رســیدن به اهــداف خود 

در ســازمان هــا، ايــن مقوله از لحاظ معنایــی دربرابر مکروپولتیک. قــرار دارد. 
20  قابــل یــاد آوری اســت کــه بــارداری درايــن زمينــه آســیب پذیــری زنــان در برابــر خشــونت مــردان افزایــش مــی دهد 
، بــه طــوری کــه خشــونت توســط شــریک مــرد در ایــاالت متحــده در حــال حاضــر دومــن علــت ســقط جنــن بــه 

حســاب مــی آيــد.
1992 Caputi and Russell 21

.13.Caputi and Russell, op. cit., p 22
 مثــال هــای زيــادی در ايــن مــورد وجــود دارد. » از تاريــخ 28 جنــوری تــا 30 مــی 1979 بــه تعــداد 13 زن درفاصلــه 
کمــر از يــک کيلومــر از هــم ديگــر درشــهر بوســتون قــرار داشــتند بــه قتــل رســيد کــه ازآن جملــه 12 تن ســياه و یک تن 
ســفيد پوســت بــود. از همــه ی آن هــا  تنهــا يــک تــن در منطقــه ســياه پوســتان کشــته شــده بــود. بــه تعــداد ازآن ها پيش 
از قتــل شــان تجــاوز جنســی شــده بود.)گرانــت ص: 145( بــاز هــم در آتانتــا »بــن اواخــر 1978 و 1980 ... اجســاد 
38 تــن دخــر و زن در آن شــهر پیــدا شــد. اکثــر ایــن قربانیــان جــوان آفریقایــی آمریکایــی بودنــد کــه معضلــه قتــل آن ها  

هنــوز حــل نشــده بــود )راســل و الیــس، 166-161(.
  24   بــه عنــوان شــهادت بــه کمیتــه حقیقــت یــاب و آشــتی در آفریقــای جنوبــی، افشــاکرد: »وقتــی زنــان اعــراف می 
کننــد کــه دشــمن بــه آن هــا  تجــاوز کــرده اســت، احــرام و حمایــت خانــواده و جامعــه خــودرا از دســت مــی دهنــد ... 

بســیاری از جوامــع ایــن زنــان را طــرد کــرده و آن هــا  را از جمــع شــان اخــراج مــی 
کننــد ... »در آفریقــای جنوبــی،  اغلــب مــردان زنــان را کــه بــه علــت تجــاوز بــه عنــف از زنــدان بــاردار، برگشــته انــد، 

  .12 .Aftermath, p .کشــته انــد
25«ماکیــا و یــا ماکیــادورا صنعــت مونتــاژ و صــادرات کاالهــای نیمــه تمام یا تمام شــده به کشــورهای جهان ســوم 

میباشــد کــه اساســا از کارگــران مهاجــر در کارخانــه هــای خود اســتفاده می کند.«
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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.

   نشسـت فوکـس گروپ تحقیق ملـی »زنان، صلح 
و امنیـت« بـا اشـتراک 12 تـن ) 10 زن و 2 مـرد( 
زن،  حقـوق  فعـاالن  بشـر،  حقـوق  مدافعـان  شـامل 
دانشـجویان دانشـگاه، اسـتادان معارف و استادان مؤسسه 
عالـی تربیـه معلـم بـه تاریـخ 28 حمـل سـال 1398 
خورشـیدی، در ولسـوالی حضـرت امـام صاحـب والیـت 

کندز برگزار شد.

  نشسـت فوکـس گروپ بـا خوانش آیاتـی از قرآن مجید 
توسـط یکی از اشـتراک کنندگان و با سـخنان آقای سید 
حفیـظ اهلل فطرت رئیس دفتر سـاحوی حوزه شمالشـرق 

کمیسـیون مستقل حقوق بشر افغانسـتان، آغاز گردید.
   آقـای فطـرت در بخشـی از سـخنان خویـش بـا عرض 
خـوش آمدیـد بـه اشـترک کننـدگان نشسـت فوکـس 

گـروپ تحقیـق ملـی، گفت:
»زنـان و مـردان دو بـال پرواز فرشـته انسـانیت هسـتند 
و بنابـر ایـن بایـد دوشـادوش یکدیگـر خویـش زندگـی 
آبرومندانـه داشـته و بـه کرامـت و شـخصیت انسـانی 

همدیگـر شـان ارج و احتـرام بگذارنـد.  
   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تالش 

ــر  ــده ام و اث ــه خوان ــای ک ــن کتاب ه ــی ام بیش تری  در زنده گ
گــذار بــوده همــه کتاب هــای بوده انــد کــه دربــاره زنــان 
ــن  ــد. تازه تری ــا هــم نویســنده گان اش زن بوده ان نوشــته شــده اند و ی
کتاب هــای کــه خوانــده ام یکــی رمــان » یــک تابســتان بــه همــراه 
دشــمن« نوشــته شــهال العجیلــی از ســوریه اســت. دوم » بــرای ایــن 
لحظــه متشــکرم« نوشــته بانوی اول ســابق فرانســه والــری تریروایلر و 
ــگ  ــاِل جن ــور ح ــا در کش ــت. م ــی اس ــرای قذاف ــر  حرام س دیگ
زنده گــی می کنیــم. کشــوری کــه زنــان نخســتین و آخریــن 
قربانیان انــد. بیش تریــن آســیب و قربانــی را زنــان ایــن کشــور 
متقبــل شــده اند. خوانــدن هــر ســه کتــاب برایــم جالــب بــود و آن 
این کــه در سراســر جهــان خصوصــن در کشــورهای آســیایی زنــان 
قربانــی درجــه یــک انــد. و یــا هــم این کــه مــا خواســته ناخواســته 
ــی از  ــم. در یک ــگ بخوانی ــز جن ــات نی ــا در ادبی ــم ت ــه داری عالق
کتاب هــای کابــل رفتــم 80 در صــد کتاب هــای کــه بــه زبــان پشــتو 
ــان  ترجمــه شده اســت متاســفانه کتاب هــای جنگــی اســت  از طالب
ــرای کاهــش  ــان ب ــات کشــور م ــا داعــش و امثالهــم. ادبی شــروع ت
خشــونت نیازمنــد دگرگونــی اســت. ادبیــاِت  نقــش موثــر در قبــال 
جنــگ دارد. بــه قــول ژان پــل ســارتر »ادبیــات شــاید نتوانــد جلــوی 
ــک  ــرگ ی ــد از م ــاید نتوان ــرد ، ش ــزی را بگی ــون ری ــگ و خ جن
کــودک جلوگیــری کنــد!، امــا می توانــد کاری کنــد که دنیــا به آن 
فکــر کنــد«. هیــچ کتابــی در موافقــت بــا جنــگ نوشــته نمی شــود 
هــر کتابــی دربــاره  جنگــی؛ انــکار جنــگ اســت. مــن وقتــی رمــان 
ــی، از  ــهال العجیل ــته ی ش ــمن« نوش ــراه دش ــه هم ــتان ب ــک تابس »ی
ســوریه، یکــی از شــش نامــزد نهایــی جایــزه بوکــر عربــی در ســال 
ــام  ــه ن ــی ب ــی کس ــدم. وقت ــت؛ را می خوان ــده اس ــی ش 2019 معرف

کرده اسـت که بـا برگزاری برنامـه های مختلف تحقیقی 
زمینه را برای شـناخت حقوق اساسی شـهروندان به ویژه 
گـروه هـای اجتماعی آسـیب پذیـر از جمله زنـان، فراهم 
سـازد و ایـن برنامـه های تحقیقی توانسـته اسـت بسـتر 
مناسـبی بـرای بلنـد رفتن میـزان آگاهـی شـهروندان از 

حقوق بشـری شـان باشد. 
  البتـه تحقیـق ملی زنـان، صلح و امنیت نیز یکـی از این 

برنامـه هـا بـوده و گامی در راسـتای مشـارکت گسـترده 
زنـان در رونـد گفتگـو صلـح با گـروه های مخالـف دولت 
اسـت که از طریق برگزاری برنامه های نشسـت اسـتماع 
عامـه، جلسـات فوکـس گـروپ و مصاحبه های فـردی با 

پرسشـنامه ها انجام می شـود.«
  سـپس پرسـش هـای مربـوط نشسـت فوکـس گـروپ 
تحقیـق ملـی »زنـان، صلـح و امنیـت« بـرای هریـک از 
اشـتراک کننـدگان مطـرح شـده و هرکدام شـان، پاسـخ 
هـا و دیـدگاه های مربـوط خویش را پیرامون پرسـش ها 

بیـان کردند.
 

   اشـتراک کنندگان نشسـت فوکس گروپ تحقیق ملی 

ــن  ــهر کل ــده در ش ــاز ش ــورش آغ ــه در کش ــگ ک ــس از جن لمی
آلمــان مــی رود تــا دانشــگاه بــرود و تحصیــل اش ادامــه دهــد تمــام 
کســانی کــه از افغانســتان بــه خاطــر  جنــگ فــرار کرده انــد را پیــش 
چشــمان ام می دیــدم. لمیــس او بــه نیکــوالس اســتاد دانشــگاه مونیخ 
مراجعــه می کنــد. نیکــوالس در دهــه ی هشــتاد میــالدی و بــه منظور 
ــه ی  ــهر رق ــی در ش ــناس مدت ــی ستاره ش ــاره ی البتان ــش درب پژوه
ــه پژوهــش و  ــود، و طــی تابســتانی کــه ب ــده ب ســوریه اقامــت گزی
ــود.  ــه نجــوی مــادر لمیــس دل بســته ب ــده، ب رصــد آســمان گذران
ــده ی  ــی داد، و عق ــس را آزار م ــادر، لمی ــه م نزدیکــی نیکــوالس ب
روحــی عمیقــی را در او ایجــاد کــرد، بــه گونــه ای کــه نیکــوالس را 
ــن رمــان  ــود. از ای ــه ســخت ترین دشــمن لمیــس کــرده ب ــل ب تبدی
تصویــر برایــم خلــق می شــد کــه ممکــن بــرای هــر شــهروند 
افغانســتان و حــال بدتــر از در بیــرون از ایــن کشــور برایــش اتفــاق 
ــخ  ــل در  تاری ــه نس ــدای س ــر ص ــس روایت گ ــد. لمی ــاده باش افت

منطقه ی عربی برای صد سال می شود. 
کتــاب خاطــرات بانــوی اول فرانســه »بــرای ایــن لحظــه متشــکرم« به 
شــرح خاطراتــش از رابطــه بــا فرانســو اوالنــد رئیس جمهــور ســابق 
ــن  ــه ای ــت، ب ــوی نخس ــام بان ــور او در مق ــردازد. حض ــه می پ فرانس
دلیــل کــه هیــچ گاه همســر رســمی اوالنــد نبــود، یک هنجارشــکنی 
ــه شــمار می آمــد. جدایــی آن هــا ســال گذشــته پــس  در فرانســه ب
از فــاش شــدن رابطــه ی اوالنــد، رئیس جمهــوری فرانســه، بــا 
ــت  ــدم حکای ــی می خوان ــت. وقت ــاق افتاده اس ــر، اتف ــک بازی گ ی
می کنــد کــه در مراســم خاک ســپاری مانــدال نیکــوال ســارکوزی 
و اوالنــد می خندیدنــد. و ایــن زِن حــس خوبــی نداشته اســت و بــه 

»زنـان، صلـح و امنیـت« ولسـوالی حضرت امـام صاحب 
والیـت کندز از دولت افغانسـتان، مخالفین مسـلح دولت، 
سـازمان ملـل متحـد و جامعـه جهانـی خواسـتند که به 
حقـوق بشـری زنان احتـرام گذاشـته و زمینه مشـارکت 
گسـترده زنـان را در روند گفتگو های صلـح فراهم نموده 
و از ضایع شـدن دسـتاورد های 18 سـال اخیر جلوگیری 

نمایند. 
   اشـتراک کننـدگان نشسـت، از مخالفیـن 
مسـلح دولت خواسـتند که آتش بـس دایمی 
را در کشـور قبـول نمـوده و دسـت از هرگونـه 
مخالفـت بردارنـد و همچنـان از سـازمان ملل 
متحـد و کشـور هـای جامعـه جهانـی مطالبه 
کردنـد که رونـد گفتگو های صلح افغانسـتان 
را ضمانـت اجرایـی نمـوده و به حیـث ناظرین 
بـی طـرف بر اسـاس اصول و میثـاق های بین 

المللی نظـارت نمایند.
   گفتنی اسـت که اشـتراک کنندگان نشست 
فوکـس گـروپ تحقیـق ملـی »زنـان، صلح و 
امنیـت« در ولسـوالی حضـرت امـام صاحـب 
والیـت کنـدز، بـه طور فشـرده خواسـت های 

خویـش را چنین برشـمردند:
برقـراری آتش بس دایمی در میـان گروه های 
درگیـر جنـگ به منظـور تحقق صلـح دوامدار 

در افغانستان.
دفـاع از دسـتاورد هـای 18 سـال اخیر کشـور 
بـه ویژه حقـوق زنان و دیگـر ارزش های مدنی 

و دموکراتیک. 
فراهـم سـاختن زمینـه هـای سـهم گیـری بیشـتر و 
مشـارکت فعـال زنـان در رونـد گفتگو های صلح کشـور. 
همـکاری سـازمان ملل متحد و کشـور هـای مهم جامعه 
جهانی در راسـتای بین االفغانی شـدن گفتگو های صلح.

حفاظت از ارزش های مندرج در قانون اساسـی افغانستان 
و دفاع از حقوق اساسـی شهروندان.

  نشسـت فوکـس گـروپ تحقیـق ملـی »زنـان، صلـح 
و امنیـت« بـا آرزوی ختـم جنـگ، تحقـق صلـح و بـه 
امیـد مشـارکت بیشـتر زنـان در روند گفتگو هـای صلح 

افغانسـتان، بـه پایان رسـید.    
دفتر ساحوی حقوق بشر کندز

برگزاری نشست فوکس گروپ تحقیق ملی »زنان، صلح و 
امنیت« در ولسوالی حضرت امام صاحب والیت کندز
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  ادامه در صفحه۲ ...

همه شب با دلم کسی می گفت
سخت آشفته ای ز دیدارش

صبحدم با ستارگان سپید
می رود می رود نگهدارش

من به بوی تو رفته از دنیا
بی خبر از فریب فردا ها

روی مژگان نازکم می ریخت
چشمهای تو چون غبار طال
تنم از حس دستهای تو داغ

گیسویم در تنفس تورها
می شکفتم ز عشق و می گفتم

هر که دلداده شد به دلدارش
ننشیند به قصد آزارش

برود چشم من به دنبالش
برود عشق من نگهدارش

آه اکنون تو رفته ای و غروب
سایه میگسترد به سینه راه

نرم نرمک خدای تیره ی غم
می نهد پا به معبد نگهم

می نویسد به روی هر دیوار
آیه هایی همه سیاه سیاه

 فروغ فرخزاد

مسافر

جعِدگیسو

تحلیل
صبور بیات
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