
در معامالت چوکی در بدل سکس،
 کی ها مقصر اند؛

زنان یا مردان؟

ــه، زن مقصــر دانســته می شــود؛ زیــرا می گوینــد  برداشــِت اخالقــی مردان
ــه مــرد نشــان نمــی داد یــا مــرد آن زن را نمی دیــد،  اگــر آن زن خــود را ب
مــرد اغــوا نمی شــد کــه بــر آن زن تجــاوز کنــد. آن زن باعــث شــده کــه 
مــرد را دچــار وسوســه های شــیطانی کنــد. اگرچــه بــه صــورت مســتقیم 
گفتــه نشده اســت امــا در فرهنــگ مردســاالر به نوعــی غیــر مســتقیم 
ــر  ــد؛ به خصــوص ب ــان تجــاوز کنن ــر زن ــه مــردان اجــازه می دهــد کــه ب ب

ــرون می شــوند.  ــه بی ــا از خان ــد و ی زنانی کــه محــرم ندارن
مهم تــر از همــه در فرهنــِگ مردســاالر، خشک ســالی، ســیل، زلزلــه 
ــروی  ــود پی ــه می ش ــده، گفت ــط داده ش ــان رب ــار زن ــردار و رفت ــه ک و... ب
ــن برداشــت،  ــن آفــت و بالهــا شده اســت. ای ــان از شــیطان موجــب ای زن
یــک برداشــت عامیانــه نیســت، معمولــن روحانیــون در ایــران، افغانســتان 
ــه  ــد ک ــمی-فرهنگی می گوین ــای رس ــر از بلندگوه ــورهای دیگ و کش
زلزله هــا بــه برهنه گــی زنــان ربــط دارد. چنیــن برداشــتی از زنــان در 
ــی اســت.  ــا عقل ــِگ مردســاالر، برداشــِت رســمی-فرهنگی ای گوی فرهن
ــه  ــت؛ درحالی ک ــاالر اس ــه ی مردس ــمی-فرهنگی جامع ــر رس ــه نظ این ک
در فرهنــِگ عامــه ی جامعــه ی مردســاالر، تعبیرهــا و تلقی هــای متفــاوِت 
ــان وجــود دارد کــه موجــب  ــه زن ــر بشــری نســبت ب ــز و غی تحقیربرانگی

ــود.  ــان می ش ــری زن ــری بش ــت کم گی دس
طوری کــه اشــاره شــد فرهنــگ مردانــه، واقعیــت زن را دیــده نمی توانــد و 
واقعیــت بشــری زن را قبــول نــدارد. واقعیــت بشــری زن بایــد کتمان شــود؛ 
درغیــر آن هرگونــه تبــارِز واقعیت بشــری زن، تبــارِز پدیداِر شــیطانی تلقی 
شــده، مــردود و نــاروا دانســته می شــود. بنابرایــن زن در فرهنــگ مردســاالر 
ــد  ــژه و یــک شــی واره ی جنســی اســت؛ بای ــک اب ــت، ی ــن حال در بهتری
پنهــان و پوشــیده باشــد، مردی بنام شــوهر تشــویش جنســی خــود را در زن 

خالــی کنــد تــا تشــویش جنســی اش رفع شــود. 
فرهنــگ مردســاالر در مرحلــه ی نخســت، 

وقتــی زنــی بــا پوشــش متفــاوت و موهــای نیمــه عریــان بیرون می شــود، 
همــه بــه او چشــم می دوزنــد. برعــالوه ی نــگاه کــردن بــه بــدن و طــرز 
ــد  ــوب و زن ب ــخه ی زن خ ــد و نس ــرف می زنن ــورد او ح ــن اش در م راه رفت
بــودن را برایــش می پیچنــد. بــه ســمتش ســنگ می اندازنــد و بــه هرنحــوی، 
ــوولیت  ــا مس ــرد. حت ــرار می گی ــت ق ــورد آزار و اذی ــه م ــت ک ــن زن اس ای
ســنگین نگاه هــای شــهوانی مــردان را زنــان بــا خودشــان حمــل می کننــد. زن 
اگــر بخواهــد ســخنی در ایــن مــورد بگویــد، بــا انتقــادات شــدیدی روبــه رو 
ــت شــدنش می شــود. انگشــت  ــاری ای در خــور اذی ــه بدرفت ــم ب شــده، مته
ــو  ــد کــه ت ــا صراحــت کامــل برایــش می گوین ــد شــده، ب ــاد روی او بلن انتق
مقصــری چــون چنیــن لباســی پوشــیدی و چنــان راه  رفتــی. در مــورد نگاه ها و 
رفتارهــای مــردان کســی چیــزی نمی گویــد. مــردان همیشــه آزادی انجــام هر 
ــدون قیــد و شــرط هــرکاری را کــه خواســته باشــند  عملــی را داشــته اند و ب
انجــام می دهنــد. بحــث بررســی کــردن ایــن موضــوع بــه صــورت منطقــی بــه 
ــو  ــل گفت وگ ــن معض ــورد ای ــچ گاه در م ــت و هی ــی اس ــل منتف ــور کام ط
صــورت نگرفته/نمی گیــرد. تنهــا چیــزی کــه گفتــه می شــود ایــن اســت کــه: 
-خــوب، زن زن اســت و مــرد مــرد اســت- معنــا و مفهــوم ایــن جمله آشــکار 
اســت. زن بایــد تابــع مــرد باشــد و در هــر صورتــی نباید اســباب ناراحتــی مرد 
را فراهــم کنــد. از همیــن رو، بــار ســنگین معنــای مقصــر دانســتن زن در هــر 
صورتــی هم چــون خــون در رگ رگ همــه جریــان دارد. حتــا امــروزه پیکان 
ــان را  ــکس- )در ارگ( زن ــدل س ــی در ب ــاگری -چوک ــخنان داغ و افش س
هــدف قــرار داده و بــه تنهــا کســانی کــه از ایــن ناحیــه صدمــه وارد می شــود 

زنان می باشند.
در خصــوص بحث هــای داغ سواســتفاده ی جنســی در ارگ ریاســت 
ــای  ــت برده ه ــورت یک نواخ ــه ص ــان ب ــی  زن ــتان، تمام ــوری افغانس جمه
ــه  ــدارد؛ ب ــچ اســتثنایی وجــود ن ــده می شــوند. هی جنســی دولت مــردان خوان
زنــی کــه بــا توانایی هایــش بــه مقامــی رســیده توجــه صــورت نمی گیــرد. در 

نتیجــه، این دولت مــردان و افــراد جامعه ی مردســاالر 

شــاید بگوییــد مسخ شــده گی زنــان یعنــی چــه؟ زن در هــر جامعــه ای 
زن اســت؛ چهــره و جنــس مخصــوص به خــود را دارد کــه از چهــره 
و جنــس مــردان تفــاوت می کنــد. ظاهــرن ایــن ســخن درســت اســت. امــا 
مردســاالر،  فرهنــگ  و  جامعــه  در  زنــان  مسخ شــده گی  از  منظــور 
مسخ شــده گی جســمانی نیســت  کــه جســم و بــدن زن بــه چیــزی غیــر از 
زن مســخ شــود؛ منظــور ایــن اســت که عالیــق جســمانی، جنســی و 
فرهنگــی زنــان در جامعــه و فرهنــگ مردســاالر ســرکوب می شــود، زیــرا 
هرچه کــه بــه زنــان تعلــق می گیــرد و زنانــه اســت، زشــت و خــالف مردانه 

تلقی می شود. 
مردانــه و زنانــه در فرهنــِگ ســاختارگرا تقابــل دوتایــی ای را شــکل 
می دهــد کــه از نظــر هستی شناســی، اعتقــاداِت فرهنگــی و اخالقــی، تمثیل 
همــان نیکــی و بــدی )خیــر و شــر( اســت. در ایــن تقابــل دوتایــی، مــرد 
سرســتون نیکــی و خیــر اســت؛ زن سرســتون بــدی و شــر اســت. بنابرایــن 
هرچــه زیرمجموعــه ی فرهنــِگ مردانــه قــرار می گیــرد، خــوب؛ و هرچــه 
زیرمجموعــه ی فرهنــِگ زنانــه قــرار می گیــرد، بــد تلقــی می شــود. 
چنان کــه اشــاره شــد در فرهنــِگ مردســاالر، خوبــی مردانــه و بــدی زنانــه، 
ــی  ــانه و فرهنگ ــی، هستی شناس ــادی، اخالق ــه اعتق ــت، بلک ــوردی نیس م
اســت؛ یعنــی ایــن ایــن تفکیــک غایــی، ازلــی و ابــدی دانســته می شــود. 
بنابرایــن واقعیــِت فرهنگــی و بشــری زن مســخ می شــود. صــدای زن 
نبایــد شــنیده شــود، شــیطانی اســت؛ صــدای پــای زن نبایــد شــنیده شــود، 
وسوســه برانگیز و شــیطانی اســت؛ چهــره و جســم زن نبایــد تبــارز کنــد، 
مظاهــِر شــیطان اســت؛ و در هــرکل بــه هرگونــه کــردار، رفتــار و گفتــار 
زن برچســِپ شــیطانی زده می شــود. ســرانجام مالهــا ایــن حکــم را صــادر 
ــر  ــت که زن از نظ ــتند. این جاس ــیطان اس ــمان ش ــان ریس ــه زن ــد ک می کنن

ــه شــیطان مســخ می شــود.  فرهنگــی و اعتقــادی ب
در فرهنــِگ مردســاالر، اگــر یــک مــرد بــه یــک زن تجــاوز می کنــد، در 

طفل باید در کودکستان برخی 
از مهارت های اجتماعی و 

مهارت های زنده گی را  بیاموزد 
و به لحاظ ذهنی آماده ی 

یادگیری درس و مکتب شوند. 
اما در افغانستان، کودکستان 
را فقط جایی می پندارند که 
برای نگهداری و سرپرستی 
کودک است. در بعضی از 

کودکستان هایی که مراجعه 
می کردم، می دیدم که سیستم 

آموزش برای کودکان دارند 
ولی متوجه می شدم که 

این سیستم آموزشی اصلن 
متناسب به سن کودک من و 

کودکانی که در آن جا آمده اند، 
نیست. 

این جا، چراغی روشن است
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سلیمه مزاری؛ ولسوال چهارکنت والیت بلخ
خانم مزاری یک سال قبل به عنوان ولسوال در ولسوالی چهارکنت 

والیت بلخ مقرر شد. او اکنون ضمن انجام کارهای اداری اش همراه 
با نیروهای امنیتی کشور در خط مقدم نبرد با طالبان حضور یافته و 

عملیات را رهبری می کند.

هفته

تحلیل
یعقوب یسنا



هرگونــه وجــود و واقعیــت زن را بــه امــر شــر تقلیــل 
می دهــد کــه وجــود و حضــور زن، مظاهِر شــیطانی دانســته 
می شــود؛ بــه ایــن خاطــر زن کــه مظاهــر شــر اســت، 
ــد ســرکوب شــود. زن ســرکوب می شــود؛ ســرکوبی  بای
ــرا زن در  ــِر شــیطانی اســت؛ زی ــی ســرکوبی مظاه زن یعن
ــیطان در  ــه ش ــا این ک ــده ی ــخ ش ــیطان مس ــای ش مظاهره
وجــود و واقعیــت زن ظاهــر شده اســت. بنابــه ایــن برداشــت 
فرهنگــی مردانــه، بایــد وجــود و واقعیــِت زن کتمــان شــود. 
پــس از کتمــاِن وجــود و واقعیــت زن، مرحلــه ی دوم 
ــده گی  ــن مسخ ش ــه ای ــد ک ــرا می رس ــده گی زن ف مسخ ش
ــان اســت.  ــان ابژه شــده گی و شی شــده گی جنســی زن هم
ــن  ــدارد. بهتری ــردی ن ــی کارک ــژه ی جنس ــتر از اب زن بیش
شی شــده گی  و  ابــژه  مسخ شــده گی  در  زن  توصیــِف 
جنســی ایــن اســت که »زن نعمــت اســت«. انــواع خــوراک، 
پوشــاک و نوشــیدنی نعمــت اســت. زن نیــز نعمــت اســت. 

نعمــت جنســی بــرای مــرد. 
دوســتاِن مــرد مــن کــه ازدواج کرده انــد یــا غیــر از ازدواج 
ــد  ــن گفته ان ــه م ــد، ب ــدا کرده ان ــی پی ــکس دسترس ــه س ب
یســنا خداونــد زن را عجــب نعمتــی آفریــده اســت؛ از 
همــه ی نعمت هــا کــرده مــزه داشته اســت. ایــن نــوع نــگاه 
بــه زن، معمولــی و ســطحی نیســت؛ بلکــه برداشــِت فکری 
ــان نشــان می دهــد  ــه زن ــا مــردان را نســبت ب و فرهنگــی م
ــم؛  ــر می کنی ــت فک ــان را نعم ــت زن ــن حال ــه در بهتری ک
آنهــم نعمتــی یک طرفــه کــه فقــط مــا از خــوردن زن لذت 
ــت که  ــژه اس ــی و اب ــتی، ش ــن برداش ــم. زن در چنی می بری
نفــِس جنســی بــرای زن درنظــر گرفتــه نشــده و نفــس زن 
ــد  ــتن زن ب ــی داش ــِس جنس ــرا نف ــت. زی ــان شده اس کتم
اســت؛ بــرای این کــه هرگونــه نفــِس جنســی زن، شــیطانی 
اســت. ســرکوِب وجــود و واقعیِت نفســانیِت جنســی زن از 
همینجــا ناشــی می شــود که نفســانیت زن، شــیطانی اســت؛ 
بایــد ســرکوب شــود تــا فاقــد نفســانیت شــود؛ فقــط مــرد 

بتوانــد از زن همچــون نعمــت بهــره ببــرد. 
ــرد فاعــل نفســانی اســت که  ــی، فقــط م ــن وضعیت در چنی
از ابــژه و شــی جنســی ای بنــام زن لــذت می بــرد. ایــن 
رویکــرد نســبت بــه زنــان تنهــا در فرهنگ هــای مردســاالر 
ــدارد، بلکــه ایــن رویکــرِد فرهنگــی  ــده وجــود ن عقب مان
مردانــه نســبت بــه زنــان بــه گونه هــای متفــاوت، مهندســی 
شــده و خــود را در جامعه  هــای بشــری بــه عنــوان فرهنــِگ 
مردانــه نشــان می دهــد. یکــی از نمونه هــای مسخ شــده گی 
مدرن تــر در جهــاِن ســرمایه داری و شــرکت های تجارتــی 
خدمــات جنســی، ســاختن عروســک های نســبتا هوشــمند 
اســت که در خدمــت مشــتریان مــرد بــه عنــوان ابــژه و شــی 
ــی در  ــک های جنس ــن عروس ــود. ای ــه می ش ــی ارای جنس
واقــع تحقــق آرمانــی گــزاره ی »زن نعمــت اســت« می تواند 
باشــد. بــرای این کــه عروســک ها نفــس نــدارد. کارکــرِد 
ــوان قفــل کــرد، نگــران  ــه می ت ــدارد. در خان ــز ن دیگــر نی
ــا مــردی  ــا ب ــگاه خواهــد کــرد ی ــه او ن نبــود کــه مــردی ب

ــات  ــرز اثب ــا م ــه خــود ت ــه را نســبت ب اعضــای جامع
تقویــت می کنــد، چــون شــهروندان افغانســتان اکثــرن 
منتقــد نیســتند و مکانیســم ها پژوهش گــر تولیــد مــواد 
تبلیغاتــی و دروغ پردازی هــای  مجــازی را نمی داننــد. 
ازایــن رو اتفاقــات تصادفــی  باعــث اثبــات داده هــای  
ذهنــی آن هــا شــده کــه ربطــی بــه واقعیــت و حــوادث 
عینــی را نمی تواننــد تشــخیص بدهــد. شــهروند منتقد 
دنبــال منبــع اصلــی و اســنادی می گــردد تــا خــودش 
را بــه حقیقــت موضــوع آشــنا کنــد و باجدیــت میــان 
ــر  ــا اگ ــت و حت ــل اس ــاوت قای ــت و دروغ تف حقیق
ــه ضــرر او تمــام  ــات حقیقــت خــالف انتظــار و ب اثب

شــود. 
شــکی نیســت کــه دولــت افغانســتان بــه انــدازه کافــی 
فاســد و غــرق در چــور و چپــاول بوده و سیاســت های  
نیولیبرالــی آن عرصــه  زنده گــی  بــرای اکثریــت 
زحمت کشــان افغانســتان را تنــگ نمــوده اســت. ولــی 
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه در بازی کثیف سیاســی 
افغانــی اندیشــه ی جنســی ســازی فســاد و فحشــا کــه 
ــروز اشــرف  ــف ام ــروز و مخال ــب هــم کار دی از جان
غنــی مطــرح می شــود ســوال برانگیــز و ممکــن اســت 
ــرای دور نگــه  ــا سیاســت طالبانی ســازی ب ــی ب در تبان
داشــتن زنــان از ســهم گیری در قلــم رو قــدرت خــارج 
از خانــه چیــده شــده باشــد. ایــن ســوال به معنــای دفاع 
از دولــت فاســد نبــوده بلکــه نشــانه گیری فرهنــگ داد 
و ســتد وکلیانتالیســم سیاســی موجــود در بــازار قدرت 

سیاســی در افغانســتان می باشــد. 
ــای رســانه ی نســبت  ــر ژرف« در دنی پدیــده »جعــل پ

بــدی و شــیطانی اســت و بــرای ایــن آفریده شــده یــا وجود 
ــده گی  ــن مسخ ش ــد. ای ــرد باش ــی م ــع جنس ــه تمت دارد ک
فرهنگــی اســت که هــر زن در جامعــه ی مردســاالر آرزوی 
ــد  ــال می کن ــد. خی ــا می آم ــه دنی ــن را دارد کاش پســر ب ای
ــا آمــده اســت؛  ــه دنی ــر ب تقصیــر و گناهــی داشــته که دخت
حتــا بســیاری از زنــان در جامعــه ی مردســاالر بــه ایــن نظــر 
اســتند اگــر آنهــا زن بــه دنیــا می آمدنــد، کاش هیــچ بــه دنیا 

نمی آمدنــد. 
چــرا زنــان در جامعــه ی مردســاالر دچــار چنیــن برداشــتی 
ــگ  ــه در فرهن ــرای این ک ــوند؟ ب ــود می ش ــه خ ــبت ب نس
مردســاالر هــر عضــو بــدن زن، نــام زن، رفتــار زن و کــردار 
زن نفرین شــده تلقــی شده اســت. انســان واقعــی و چهــره ی 
واقعــی انســان، مــرد اســت. زن در واقــع چهره ی مسخ شــده 
و نفرین شــده ی انســان اســت؛ اگــر زن نفریــن نمی شــد و 

ــا می آمــد.  ــه دنی مســخ نمی شــد، مــرد ب
امتیــاز  مــردان  بــه  تقابلــی،  کــه  دیدگاه هــای  چنیــن 
ــاز  ــد امتی ــان را فاق ــد و زن ــری می دهن ــانه و بش هستی شناس
بــه ژرف ســاخت  بشــری و هستی شناســانه می ســازند 
و ســاختار فرهنگــی جامعه هــای بــدوی پدرســاالر و 
ــا ایــن ســاختار تقابلــی  مردســاالر ارتبــاط دارد. بنابرایــن ت
مــورد نقــد واقــع نشــود؛ قانــون مســتقیم و غیــر مســتقیم از 
ــان نتواننــد در  ــد و زن چنیــن ســاختار تقابلــی حمایــت کن
راس ســترمحکمه و لــوی ســارنوالی و... قــرار بگیرنــد؛ 
مشــکل اســت بتــوان زنــان را از مسخ شــده گی در فرهنــِگ 
پدرســاالر و مردســاالر رهایی بخشــید و ذهنیت هــا را تغییر 

داد. 
از  نه تنهــا  اروپــا  در  مــدرن  و  روشــن گری  فلســفه ی 
ــی فرهنــگ پدرســاالر و  ــی ســاختارهای تقابل نظــر معرفت
ــرار داد و  ــد ق ــورد نق ــی را م ــای غرب ــاالر جامعه ه مردس
ــاالر  ــاالر و مردس ــِگ پدرس ــی فرهن ــاد، هستی شناس از بنی
جامعه هــای غربــی را دچــار تحــول کــرد؛ در عمــل و 
رفتــار قانونــی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی نیــز از زنــان 
حمایــت کــرد تا ذهنیــِت فرهنگــی پدرســاالر و مردســاالِر 
ــال  ــد، عم ــر کنن ــان تغیی ــه زن ــبت ب ــی نس ــای غرب جامعه ه
توانایــی بشــری زنــان را در هــر عرصــه ی زنده گــی ببیننــد، 
بــه توانایــی بشــری زنــان باورمنــد شــوند، بداننــد که زنــان و 
مــردان از نظــر جنــس متفــاوت امــا از نظــر حقــوق بشــری 
ــس  ــر جن ــانی ه ــری و نفس ــای بش ــتند. ویژگی ه ــر اس براب
مســتقل و مخصــوص بــه خــودش اســت که بایــد بــه 
اســتقالل ویژگی هــای بشــری فــرد فــرد هــر جنــس احتــرام 
گذاشــته شــود. متاســفانه، فرهنِگ پدرساالر و مردســاالِر ما 
هنــوز در ســاختار معرفتــی ماقبــل مــدرن قــرار دارد که بنابه 
حمایت هــای رســمی و فرهنگــی، هرگونــه دید انتقــادی را 
نســبت بــه ســاختار فرهنگــی خــود، کفــر قلــم داد می کنــد. 
بــا ایــن کفــر قلــم داد کــردن از نقــد و روشــن گری معافیت 
حاصــل کرده اســت. فرهنــِگ نــر و بــا غیــرت بایــد همیــن 

گونــه فرهنــگ باشــد.

چنان چــه یــاد آوری شــد بــه مــوازات برنامه هــای  
کمپیوتــری کــه فیلم هــای  جعلــی را تولیــد می کنــد، 
برنامه هــا نیــز توســعه می یابــد و ایــن می توانــد آن هــا 
را نشــان دهــد. ابــزار گــزارش شــده اســت، هم چنیــن 
بــر روی الگوریتم هــا نیــز ســاخته شــده و یــا در حــال 
ســاخته شــدن اســت کــه بــه دنبــال ناپیوســته گی های  
ــه ســاده گی یــک  ــر، ب کوچــک در فیلم هــا و تصاوی
مقایســه تفــاوت فیلــم مشــکوک بــا اصــل را آشــکار 

می نمایــد.
ــا  ــد ت ــکان می ده ــا ام ــه م ــع ب ــردن مناب ــوال ب ــر س زی
داده هــای را کــه بــه دســت می آوریــم درســت 
تشــخیص دهیــم و از جعلــی نبودن شــان خاطــر جمــع 
ــم. ــب نگردی ــی دروغ و تقل ــن رو قربان ــیم و از ای باش
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رابطــه برقــرار خواهــد کــرد. بــدن عروســک ها طبــِق میــِل 
مــردان مهندســی و طراحــی شده اســت؛ در ســاخِت واژن 
عروســک ها از مــوادی اســتفاده شــده کــه باکره گــی 
ــظ  ــن حف ــد. ای ــظ کن ــه حف ــرای همیش ــک ها را ب عروس
باکرگــی یکــی از آرمان هــای جنســی مــردان اســت که در 
فرهنــگ مردانــه، تحقــق ایــن آرمــان بــه مــردان وعــده داده 
شده اســت؛ یعنــی بــا زنــی هــر بــار بخوابــی، در هربــار آن 

زن اتومــات )خــودکار( باکــره شــود. 
ــم؛  ــی کاری نداری ــات جنس ــه خدم ــازار ب ــرد ب ــه رویک ب
ــای  ــتریان زن، دامادک ه ــای مش ــه تقاض ــن روزی ب ممک
جنســی نیــز ارایــه کنــد. مسخ شــده گی زنــان در فرهنــِگ 
مردســاالر، نگرانــی جــدی ای در مناســباِت اجتماعــی، 

سیاســی، فرهنگــی، خانوادگــی و حقــوق بشــری بیــن زن و 
مــرد اســت. مناســبات فرهنگی ای کــه واقعیــت بشــری زن 
را انــکار و کتمــان می کنــد و زن را بــه مظاهــر شــیطان، بــه 
ابــژه ی جنســی و در مطلوب تریــن حالــت بــه نعمــت مســخ 

می کنــد. 
ــن  ــده را در ذه ــاور و ای ــن ب ــرانجام ای ــی س ــخ فرهنگ مس
ــر  ــا او مظه ــه واقع ــد ک ــه می کن ــده نهادین ــاِن مسخ ش انس

ــتفاده ازآن  ــا اس ــت.  ام ــاه اس ــانه ها کوت ــر رس ــه عم ب
کلیــت نظــام اعتمــاد اجتماعــی را زیــر ســوال می بــرد. 
در افشــاگری و اتهــام فحشــا و شــغل در برابــر ســکس 
ــن  ســخن از حضــور فیلم هــای  سکســی کــه احتمال
انتخــاب خواهــد  قربانی هایــش را از میــان زنــان 
ــده  ــرح ش ــبوک مط ــات فیس ــز روی صفح ــود، نی نم
اســت. هرچنــد ایــن مقالــه ســطحی اســت امــا دلیلــی 
کــه مــرا وادار بــه نوشــتن کــرد ایــن بــود تــا نگاهــی 
بــه امکانــات مجــازی بــرای تقلــب و تولیــد فریــب و 
اســتفاده ابــزاری از برنامــه جعــل عکــس، فیلــم، آواز 
ــرد  ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــه م ــای ک و متن ه

بیانــدازم.   
ــوان ویژه گی هــای   ــن برنامــه می ت ــا ای از آن جــا کــه ب
حــرف زدن، تغییــرات صــورت و ادا و اطوار هــای  
طبیعــی  را بــر روی یــک عکــس و فیلــم قــرار داد تــا 
آن را بــه  زنده گــی تبدیــل کنــد. ایــن باعــث می شــود 
کــه فیلم هــا بــه طــور قابــل مالحظــه ای دســت کاری 

شــده باعــث پیچیده گــی در تقلــب گــردد.
ــاخت  ــرای س ــه ب ــای  کم هزین ــا روش ه ــن برنامه ه ای
دروغ و جعــل  بــا کیفیــت بــاال را ارائــه می دهــد. 
برنامه هــا  ایــن  از  دارد کــه  نگرانی هــای  وجــود 
در قالــب تبلیغــات علیــه انســان بــه کار گرفتــه و 
ــراد وجــود  ــن اف ــرد. مطمین سواســتفاده صــورت بگی
دارنــد کــه ازایــن تکنیــک بــرای انتقــام گیــری ماننــد 
تولیــد فیلم هــای  لخــت و پورنوگرافیــک مــورد 

بهره گیــری، اســتفاده کننــد.

پديده ی جعل عميق... 
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ــرای  ــر تبعیــض تاریخــی را ب اســت کــه اوراق دفت
ــورت، زن  ــن ص ــد. در ای ــار ورق می زنن چندمین ب
بــه حاشــیه رانــده شــده مــورد بازپــرس و انتقــادات 
ســخت ســخنان مردســاالرانه قــرار می گیــرد. 
تاریــخ تبعیــض تکــرار شــده، بازهــم زن تنهــا ابــزار 

ــود. ــی می ش ــتفاده تلق ــیله ی سواس کار و وس
امــروزه  واقعیت هــای  تمــام  از  دور  بــه  حــاال، 
ــان  ــا زن ــه تنه ــتان ک ــاالر افغانس ــه مردس در جامع
را مقصــر می داننــد »تصــور کنیــم کــه تمــام 
ســاختارهای کاری و جابه جایــی افــراد در ارگ 
برعکــس می بــود. بــه ایــن معنــا کــه رییــس 
جمهــور، رییــس دفتــر رییــس جمهــور، مشــاورین 
ــی در  ــدان اصل ــام قدرت من ــور و تم ــس جمه ریی
حلقــات وابســته بــه ارگ زنــان می بودنــد. در ایــن 
صــورت اگــر کســی از درون یکــی از ایــن حلقات 
ــرد »در ارگ  ــا می ک ــپس ادع ــد و س ــرون می ش بی
حلقاتــی وجــود دارد کــه در بــدل ســکس چوکــی 
می فروشــند« آیــا بازهــم انتقــادات شــکل امــروزی 
را بــه خــود می گرفــت؟ آیــا در ایــن صــورت نیــز 
ــدل کار  ــی دانســته می شــد کــه در ب مقصــر مردان
ســکس عرضــه کــرده بودنــد؟ بــا اطمینــان می توان 
ــف  ــای مختل ــورت، گروه ه ــه. در آن ص ــت ن گف
ــاد را  ــت انتق ــادی انگش ــردم ع ــز م ــب و نی متعص
روی زنــان قدرت منــد بلنــد می کردنــد و تمــام 
نیروی شــان را بــرای برانــدازی آن هــا از قــدرت بــه 

می گرفتنــد«. کار 
در این جــا ســخن از انــکار ادعاهــای »چوکــی 
ــتند  ــک، هس ــدون ش ــت. ب ــکس« نیس ــدل س در ب
کســانی کــه تجــارت ســکس دارنــد و از ایــن 
ــگاه و مقــام و قــدرت  ــه جای طریــق خودشــان را ب
ــث  ــل بح ــدی و قاب ــوع ج ــا موض ــانند، ام می رس
ــرد.  ــورت بگی ــک ص ــد تفکی ــه بای ــت ک ــن اس ای
ایــن مســاله نبایــد ضربــه بــه بدنــه ی ســاختار کاری 

و زنده گــی زنــان قدرت منــد بزنــد. 
بــدل  در  مســاله ی »چوکــی  دیگــر،  از ســوی 
ــه  ــه و ارگان خالص ــک حلق ــا در ی ــکس« تنه س
ــه در  ــت ک ــوان گف ــان می ت ــا اطمین ــود. ب نمی ش
ــه  ــای ک ــد ارگان ه ــر از 90 درص ــتان بیش ت افغانس
مــردان در راس قــرار دارنــد از ایــن روی کــرد 
بــرای جــذب نیروی کاری و سواســتفاده ی جنســی 

می کننــد. اســتفاده  هم زمــان 
بــا در نظرداشــت اتفاقاتــی کــه در ایــن اواخــر افتاد، 
بایــد بدانیــم کــه خطــرات جــدی  زنــان را تهدیــد 
می کنــد. تهدیــدات، افشــاگری ها و بازی هــای 
سیاســی بــه این شــیوه، مهم تریــن و قوی ترین ســند 
و دلیــل بــرای مخالفــان حقــوق زنــان می باشــد. در 
ایــن صــورت آن هــا می تواننــد بــه راحتــی زنــان را 
آســیب پذیر و ابژه ی جنســی بــرای مــردان بخوانند. 
ــل  ــظ اص ــوولیت حف ــل و مس ــن دالی ــه همی ــا ب بن
ــه  ــه ی انســان  در یــک جامع ــه مثاب ــان ب حقــوق زن
نبایــد خاموشــی اختیــار کــرد و در مقابــل تمــام این 
ــن  ــه ای ــیده گی ب ــد. رس ــاکت مان ــا س بی عدالتی ه
موضــوع و پیداکــردن راه کارهــای جــدی و منطقی 
تنهــا راه بیــرون رفــت از ایــن معضــل اســت. ایــن 
زنــان هســتند کــه در هــر مرحلــه بیش تریــن صدمه 
ــن فعــاالن حقــوق  ــر آن هــا وارد می شــود. بنابرای ب
ــان،  ــد. هم چن ــوولیت را دارن ــن مس ــان بیش تری زن
اگــر پافشــاری کنیــم تــا بــه صــورت قانونــی بــا این 
مســاله برخــورد شــود. بایــد روی مجــازات شــدن 
مــردان مســوول و صاحــب صالحیــت در دفترهای 
کاری تاکیــد صــورت بگیــرد. وزیر، رییــس و تمام 
ــد  ــتفاده می کنن ــان سواس ــه از قدرت ش ــی ک مردان
صف بندی هــای  نخســت  رده هــای  در  بایــد 
مجــازات، توهیــن و تحقیــر قــرار بگیرنــد. این مهم 
اســت کــه بار ســنگین تحقیــر و توهین شــدن را در 

هــر صورتــی از دوش زنــان برداریــم.

زنان یا مردان؟

گر  در فرهنِگ مردساالر، ا
یک مرد به یک زن تجاوز می کند، در 

برداشِت اخالقی مردانه، زن مقصر 
گر آن  دانسته می شود؛ زیرا می گویند ا
زن خود را به مرد نشان نمی داد یا مرد 

آن زن را نمی دید، مرد اغوا نمی شد که 
بر آن زن تجاوز کند. آن زن باعث 
شده که مرد را دچار وسوسه های 
شیطانی کند. اگرچه به صورت 
مستقیم گفته نشده است اما در 

فرهنگ مردساالر به نوعی غیر مستقیم 
به مردان اجازه می دهد که بر زنان 

تجاوز کنند؛ به خصوص بر زنانی که 
محرم ندارند و یا از خانه بیرون 

می شوند. 
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خانــم تارشــی، بــرای معرفــی بهتــر بــه مخاطبان 
نیــم رخ، ابتــدا در مــورد خودتــان بگوییــد.

دوره ی  هســتم،  تارشــی  زهــرا 
کارشناسی)لیســانس( را در رشــته  روان شناســی 
تحصیــل کــردم و از یکــی از دانشــگاه های 
ارشد)ماســتری(  ایــران کارشناســی  کشــور 
ــن  ــینه ی کاری م ــارت دارم. پیش ــت تج مدیری
ــتم و در  ــی داش ــغل  دولت ــر ش ــل، بیش ت در کاب
نهادهــای مختلف منحیث مشــاور کار کــرده ام. 
یــک دوره ای را هــم همــرای همســرم در بخش 
ــردم. ــی کار ک ــرکت خصوص ــک ش ــی ی مال

ــتان  ــا در »کودکس ــا این ج ــون م اکن
ــورد  ــتیم، در م ــید« هس ــه خورش خان
خانــه خورشــید بگوییــد کــه انگیــزه  و 
برنامــه تاســیس ایــن کودکســتان چــه 

ــوده؟ ب
دغدغــه ی نگهــداری دو تــا دختــرم دلیــل 
اصلــِی بــود کــه رو بیــاورم بــه کودکســتان و در 
ــه  ایــن عرصــه فعالیــت کنــم. از آغــاز کار خان
ــاگرد  ــه ش ــمی ک ــورت رس ــه ص ــید ب خورش
جــذب کردیــم مــدت یــک ســال می گــذرد، 
امــا قبــل از آن فعالیت هــای مــان را شــروع 
کــرده بودیــم و اســتادان مــا آمــوزش می دیدند.

دومیــن دختــرم کــه بــه دنیا آمــد، دختر نخســتم 
ســه ســاله بــود، در آن زمــان بــه هر کودکســتانی 
کــه مراجعــه می کــردم از مــن می پرســیدند 
ــم  ــرای این کــه بدان کــه »وظیفــه دار هســتی؟« ب
ــه  ــتان چگون ــه کودکس ــبت ب ــان نس ــگاه آن ن
ــه!«. جالــب بــود کــه همــه  اســت، می گفتــم »ن
می گفتنــد وقتــی وظیفــه نــداری، چــرا فرزندت 

ــاوری؟ ــه کودکســتان بی را می خواهــی ب
در همیــن اثنــا مــن متوجــه شــدم کــه در 
ــدان  ــا کارمن ــردم و حت ــدگاه م ــل دی شــهر کاب
کودکســتان ها ایــن اســت کــه کودکســتان 
جایــی بــرای نگهــداری اطفــال مــادران مجبــور 
اســت؛ مادرانــی کــه وظیفــه دارنــد، بیمــار انــد 
ویــا محصــل هســتند و از روی اجبار فرزندشــان 
را بــه کودکســتان می آورنــد تــا کســان دیگری 

ــد. ــداری کنن ــتان نگه ــه در کودکس روزان

بــه  نســبت  دیگــران  نــگاه  اگــر 
ــس  ــت، پ ــه اس ــتان این گون کودکس
بــه پنــدار شــما فلســفه ی وجــود 
کودکســتان چیســت و کودکســتان 

چگونــه  جایــی اســت؟
بــه نظــر مــن، جنبــه نگهــداری کــودکان 
امــا  دارد،  اهمیــت  خیلــی  کودکســتان  در 
کودکســتان، تنهــا جایــی بــرای نگهــداری 
بلکــه  نیســت؛  کــودک  از  سرپرســتی  و 
ایــن  در  ســن  بــه  متناســب  آموزش هــای 
ــدن،  ــورهای متم ــت. در کش ــر اس دوره مهم ت
کودکانــی را کــه دوره ی کودکســتان را ســپری 
ــام نمی کننــد؛  نکــرده باشــند، در مکتــب ثبت ن
برخــی  بایــد در کودکســتان  چــون طفــل 
مهارت هــای  و  اجتماعــی  مهارت هــای  از 
زنده گــی را بیاوموزنــد و بــه لحــاظ ذهنــی 
آمــاده ی یادگیــری درس و مکتــب شــوند. 
امــا در افغانســتان، کودکســتان را فقــط جایــی 
می پندارنــد کــه بــرای نگهــداری و سرپرســتی 
کــودک اســت. در بعضــی از کودکســتان هایی 
کــه مراجعــه می کــردم، می دیــدم کــه سیســتم 
ــی متوجــه  ــد ول ــرای کــودکان دارن آمــوزش ب
ــن  ــی اصل ــتم آموزش ــن سیس ــه ای ــدم ک می ش
متناســب بــه ســن کــودک مــن و کودکانــی که 
در آن جــا آمده انــد، نیســت. مثلــن بــه کــودک 
ســه ســاله ی مــن شــعر انگلیســی یــاد می دادنــد 
در صورتــی کــه دختــرم نمی دانســت کــه چــه 
می خوانــد. وقتــی از دیگــر مــادران می پرســیدم 
کــه شــما بــا نظــام آموزشــی ایــن کودکســتان 
مشــکل نداریــد؟ می گفتنــد نــه، مهم این اســت 
ــد و  ــم می خوان ــی ه ــا انگلیس ــدان م ــه فرزن ک
ــم  ــن می گفت ــی م ــرد. ول ــاد می گی ــی ی انگلیس
ــد  ــد بای ــه می خوان ــان تران ــودکان م ــی ک وقت

بفهمــد کــه چــه می خواند. آمــوزش نامتناســب 
ــدی  ــه ی ب ــب ضرب ــه مرات ــودک ب ــن ک ــه س ب
ــچ  ــه این کــه هی ــد نســبت ب ــه کــودک می زن ب
آمــوزش نباشــد. مــن مــادران دانش آموختــه و 
بــا درکــی را می دیــدم کــه دنبــال کودکســتانی 
می گشــتند کــه بــه کــودک شــان اصلــن 
آمــوزش ندهــد؛ چــون آموزشــی کــه متناســب 
بــه ســن کــودک نباشــد بــر روان کــودک 

ضربــه می زنــد.

ــی  ــن صحنه های ــا چنی ــما ب ــی ش وقت
ــید  ــه خورش ــدید، در خان ــه ش مواج
چگونــه سیســتمی را مــد نظــر گرفتید 
کــه متفــاوت از دیگــران و بــه لحــاظ 
معیار ســنی کــودکان متناســب باشــد؟

چون من لیســانس روان شناســی دارم و رشــته ی 
مــن هــم روش هــای تدریــس اســت دنبــال 
ــرای  ــر ب ــاری و بهت ــی معی ــام آموزش ــک نظ ی
بــودم. در مــورد نظــام  دوره ی کودکســتان 
ــه  ــاد مطالع ــا زی ــتان در دنی ــی کودکس آموزش

ــوری«  ــه س ــا روش »مونت ــه ب ــا این ک ــردم ت ک
کــه در دانشــگاه نیــز در مــورد آن خوانــده 
ــردن  ــی ب ــرای پ ــدم. ب ــنا ش ــر آش ــودم، بیش ت ب
بــه نتیجــه ی ایــن روش بــه بیــرون از افغانســتان 
رفتــم تــا دختــرم را بــه کودکســتانی ببــرم 
کــه روش مونتــه ســوری در آن جــا تطبیــق 
ــک دوره ی آموزشــی  ــم ی می شــود. خــودم ه
مونتــه ســوری رفتــم. ایــن روش بــرای مــن 
ــت  ــش این جاس ــود؛ جذابیت ــذاب ب ــی ج خیل
کــه همــه ی آموزش هــا بــر مبنــای »بــازی« 
اســت. بــازی کــردن بــرای کودکانــی کــه 
میــان دو تــا هفــت ســال ســن دارنــد می توانــد 
تاثیــر فوق العــاده بــر رشــد ذهنــی و حتــا رشــد 
ــن، اگــر  جســمانی کــودک داشــته باشــد. مثل
ــا قلــم و دفتــر  ــه ب بخواهیــد کــودک را در خان
نمی دهــد  نشــان  تمایلــی  بدهیــد  آمــوزش 
ــا ذوق  ــازی بســیار راحــت و ب ولــی در قالــب ب

می بیننــد. آمــوزش 
ــه ســوری« مربی)اســتاد( هرگــز  در روش »مونت
ــا آن را  ــاد نمی دهــد ت ــه کــودک ی چیــزی را ب
حفــظ و بازخوانــی کنــد؛ بلکــه زمینه را مســاعد 
می ســازد تــا کــودک خــودش یــاد بگیــرد. در 
ــی فقــط نقــش هدایت گــر را دارد.  این جــا مرب
تفــاوت و نقطــه ی عطــف روش آموزشــی 

کودکســتان  دوره ی  بــرای  ســوری  مونتــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــر روش ه ــه دیگ ــبت ب نس
ــج بخــش وســیله های  ــرای هــر دوره ای در پن ب
ــه،  ــی و جغرافی ــش ریاض ــی دارد: در بخ خاص
ــش  ــی، در بخ ــای زنده گ ــش مهارت ه در بخ
فرهنــگ، در بخــش حرکت هــای تربیتــی و 
حــواس پنج گانــه و در بخــش زبان آمــوزی. 
در ایــن پنــج بخــش وســایل خاصــی دارد کــه 
تمامــن بــه شــکل بــازی طراحــی شــده  اســت. 
کــودک بــازی می کنــد، امــا طبیعــی اســت کــه 
خطــا می کنــد ولــی مربــی بــه کــودک هرگــز 
ــی  ــه مرب ــردی! بلک ــتباه ک ــه اش ــد ک نمی گوی
پرســش هایی را مطــرح می کنــد کــه کــودک 
ــرد و بعــد از آن خــودش  ــی بب ــه اشــتباهش پ ب
اصــالح می کنــد. بــه لحــاظ زمانــی شــاید یــک 
مــاه بگــذرد تا کــودک یــک مســاله را بیاموزد، 
امــا کیفیــت یادگیــری بســیار بــاال اســت؛ چــون 
خــود کــودک بــر کیفیــت کارش پــی می بــرد 
و خــودش می آمــوزد کــه لــذت و مانــدگاری 
ایــن نــوع آمــوزش بــه مراتــب بیش تــر اســت.

در کل، دوره ی کودکســتان بــر ذهــن 
کــودکان چگونــه تاثیــر می کنــد کــه 
ــدن  ــاده ش ــدن و آم ــی ش در اجتماع
کــودک بــرای دوره  هــای باالتــر 

ــد؟ آموزشــی کمــک کن
این کــه کودکســتان قبــل از مکتــب موثــر 
اســت، بــرای جوامعــی مصــداق دارد کــه 
امــا  دارنــد.  معیــاری  کودکســتان های 
مطلــق  اکثریــت  کنونــی،  وضعیــت  در 
رفتــم  مــن  کــه  را  کابــل  کودکســتان های 
و دیــدم، نمی تــوان گفــت کــه رفتــن بــه 
ایــن کودکســتان ها می توانــد باعــث رشــد 
ــن  ــه قبل ــان ک ــود. هم چن ــودکان ش ــری ک فک
ــتان   ــک کودکس ــوزش ی ــت آم ــم، کیفی گفتی
ــته گی دارد. در  ــان بس ــوزش ش ــتم آم ــه سیس ب
ــر ســر کــودکان  کودکســتان های کابــل، امــا ب
میــان دو تــا هفــت ســاله کار صنــف اول 
مکتــب را انجــام می دهنــد؛ یعنــی بــرای آن هــا 
A.B.C و الــف بــا و ترانــه یــاد می دهنــد. 

کــودک  کــه  اســت  مهارت هایــی  این هــا 
بایــد در صنــف اول مکتــب یــاد بگیــرد نــه در 
ــام  ــان نظ ــوز می ــتان هن ــتان. در افغانس کودکس
آموزشــی مکتب و کودکســتان تفکیک نشــده 
اســت؛ زیــرا بــرای کــودک ســه ســاله تــا پنــج 

ســاله حتــا نوشــتن ضــرر دارد، چــون بــر رشــد 
ذهنــی کــودک آســیب می زنــد.

در ایــن مــورد بایــد گفــت کــه از جانــب 
رســانه ها نیــز آگاهی دهــی نشــده اســت و 
خانواده هــا نیــز بــه خاطــر نداشــتن آگاهــی الزم 
در ایــن بــاره، عالقــه دارنــد تــا کــودکان شــان 
ــدن را  ــتن و خوان ــر نوش ــن کم ت ــه در س هرچ
یــاد بگیرنــد. در حالــی کــه از ضربه هــای روانی 
»سیســتم آموزشــی نامتناســب به ســن کــودک« 
ــتان  ــوزش در کودکس ــد. روش آم ــر ان بی خب
اگــر مبتنــی بــر معیار متناســب به ســن و متمرکز 
بــر تقویــت حــواس پنج گانــه کــودک باشــد و 
برایــش مهارت هــای اجتماعــی و مهارت هــای 
زنده گــی را یــاد بدهنــد، طبعــن باعــث تقویــت 

ــود. ــودک می ش ــی ک ذهن

ــه داری  ــد نگ ــوزش، در بُع ــن آم ضم
یــک  کودکســتان،  در  کــودک 
ــر  ــر نظ ــتان زی ــودک در کودکس ک
مربی هــای روان شــناس و در میــان 
زنده گــی  بیش تــری  کــودکان 
ــا  ــت: آی ــن اس ــش ای ــد؛ پرس می کن
آرامشــی را کــه یــک کــودک در 
ــه  ــادرش تجرب ــوش م ــه و در آغ خان
تجربــه  کودکســتان  در  می کنــد 

ــرد؟ ــد ک خواه
ــا  ــه م ــم ک ــاره کن ــد اش ــه را بای ــک نکت ــن ی م
ــی را ثبــت  ــه خورشــید« فقــط کودکان در »خان
ــه  ــم کــه از ســن شــان از دو ســاله ب ــام می کن ن
بــاال باشــد. بــه لحــاظ علمــی، کــودک تــا ســن 
ــد. در  ــادر باش ــوش م ــد در آغ ــاله گی بای دوس
صورتــی کــه مــادر مجبــور باشــد، بهتــر اســت 
یــک مراقــب ثابــت اســتخدام کنــد و کــودک 
در خانــه نگــه داری شــود. بنابرایــن مــن بــا 
نگــه  داری کــودک زیــر ســن دو ســاله در 
کودکســتان موافــق نیســتم و در خانه خورشــید 
ــم. از دو  ــاله گی نداری ــر دو س ــاگرد زی ــز ش نی
ــی از  ــد برخ ــودک بای ــد، ک ــه بع ــاله گی ب س
مهارت هــای اجتماعــی و زنده گــی را بایــد یــاد 
بگیــرد که نیــاز به محیــط خاصــی دارد و فراهم 
ــی  ــرای همه گ ــه ب ــط در خان ــن محی ــردن ای ک
ــد  ــودک بای ــه ک ــن این ک ــت. مثل ــن نیس ممک
بــا کــودکان هم ســن خــود رابطــه برقــرار کنــد 
ولــی ممکــن نیســت یــک مــادر در خانــه چنین 
فضایــی را مهیــا کنــد. پــس نیــاز اســت کودک 

بــه کودکســتان بــرده شــود.

در کودکســتان معمولــن دختــران 
ــیت  ــک جنس ــدون تفکی ــران ب و پس
ــا  ــتند. همین ج ــط هس ــک محی در ی
روی کــرد  مطابــق  می خواهــم 
»نیــم رخ« روی دختــران متمرکــز 
شــویم؛ چگونــه می شــود ذهنیــت 
کــودکان را از ُخردســالی بــه گونه ای 
ــه ی  ــک جامع ــه ی ــه ب ــکل داد ک ش
ــر  ــی بزرگ ت ــد و وقت ــر کنن ــر فک براب
شــدند نــگاه جنســیتی نداشــته باشــند؟

یــک نکتــه کــه از آغــاز کار کودکســتان خانــه 
خورشــید تاکنــون باعــث ناراحتــی خــودم 
شــده؛ ایــن اســت کــه اکثریــت شــاگردان 
کودکســتان ها و مشــخصن در خانــه خورشــید 
حــدود 80 درصــد شــاگردان مــا پســر هســتند. 
ــت  ــر اهمی ــان کم ت ــران ش ــه دخت ــا ب خانواده ه
ــه  ــر هزین ــران شــان کم ت ــد و روی دخت می دهن
هســت؛  هــم  دیگــری  مســاله ی  می کننــد. 
تفکیــک جنســیتی وجــود نــدارد و تــالش مــا 
هــم بــر ایــن اســت کــه نــگاه جنســیتی به انســان 
وجــود نداشــته باشــد)زن و مــرد هــردو انســان 
اســت(، امــا برخــی از مــوارد آموزش هــای 
جنســی را در کودکســتان داشــته باشــیم. مثلــن 
طفــل دو و نیــم ســاله یــا ســه ســاله هردو)پســر 
و دختــر( وقتــی در کودکســتان می آیــد بســیار 
ــران  ــران و پس ــر دخت ــو دیگ ــش در جل بی آالی
لباســش را تبدیــل می کنــد ولــی ایــن کار نبایــد 
ــودکان  ــه ک ــا ب ــای م ــرد. مربی ه ــورت بگی ص
آمــوزش می دهــد کــه »بــدن شــما متعلــق 
ــری  ــس دیگ ــچ ک ــت و هی ــما اس ــود ش ــه خ ب
ــا  ــد«. حت ــدن شــما دســت بزن ــه ب ــدارد ب حــق ن
کودکانــی کــه دوســت ندارنــد بوســیده شــود، 
حتــا پــدر و مــادرش حــق ندارنــد بــه زور او را 

ببوســند.

ــتان هایی  ــما، کودکس ــت ش ــه برداش ب
کــه در کابــل وجــود دارد، طــی چند 

ــا تغییــری در قــدرت  ــر، آی ســال اخی
ــان  ــاگردان ش ــای ش ــر و توانایی ه فک

بــه وجــود آورده اســت؟
ــه کودکســتانی  این جــا »کودکســتان خــوب« ب
تغذیــه  بهداشــت،  نظــر  از  می گوینــد کــه 
و امنیــت خــوب باشــد. امــا از نــگاه روش 
آمــوزش، مــن وضعیــت را فجیع تــر از آن 
ایــن کودکســتان ها  بگوییــم  کــه  می دانــم 
ــاال  ــای کــودکان را ب ــدرت فکــر و مهارت ه ق
بــرده یا تغییــرات مثبتــی به وجــود آورده باشــد. 
در دیگــر دولت هــا تــالش برایــن اســت تــا در 
دوره ی کودکســتان مهارت یادگیــری کودک 
را بــاال ببــرد و او را بــرای آمــوزش و یادگیــری 

ــد. ــاده کن آم
در کودکســتان خانه خورشــید، شــاید شاگردان 
مــا حــروف زبــان انگلیســی و شــمردن اعــداد را 
یــاد نداشــته باشــد ولــی روی حــواس پنج گانــه 
ــه،  ــی، ذایق ــداری، بویای کودک)حس هــای دی
وقتــی  می شــود.  کار  شــنیداری(  و  لمــس 
ــی  ــود توانای ــت می ش ــه تقوی ــواس پنج گان ح
یادگیــری خــود بــه خــود بــاال مــی رود. مثلــن: 
ــه اش کار  ــواس پنج گان ــه روی ح ــی ک کودک
شــده اســت هــر مســاله ای را زودتــر از کودکــی 
کــه حــروف و اعــداد و ترانــه یــاد گرفته اســت، 
درک می کنــد؛ چــون ذهنــش آمــاده ی جــذب 
ــه  ــای این ک ــه ج ــن ب ــت. بنابرای ــات اس اطالع
ذهــن کــودک را انبــاری از اطالعــات بســازیم، 
بایــد ذهــن کــودک آمــاده ی جــذب و درک 
اطالعــات شــود و کیفیــت یادگیــری اش را بــاال 

ببــرد.

در مــورد کودکســتان خانــه خورشــید اگــر 
بگوییــد که چــه تعــداد شــاگرد و معلــم دارید؟

بــه خاطــر مســایل امنیتــی در ایــن مــورد حرفــی 
گفتــه نمی توانیــم.

ــتان ها  ــراروی کودکس ــای ف چالش ه
و معیــاری شــدن آن هــا در افغانســتان 

چــه اســت؟
عــدم مربی هــای مســلکی و نبــود مرکــز تربیتــی 
ــت؛  ــده  اس ــش  عم ــتان دو چال ــی کودکس مرب
هم چنــان عــدم حمایــت دولــت و بحــث هزینــه 
کودکســتان ها. بــرای ســاختن یک کودکســتان 
معیــاری، امکاناتــی نیــاز اســت که در افغانســتان 
وجــود نــدارد، خریــد و ترانســپورت ایــن 
ــواری  ــی کار دش ــورهای بیرون ــایل از کش وس
ــهولتی  ــپ س ــت هی ــه دول ــت ک ــر اس و هزینه ب
در ایــن مــورد فراهــم نکــرده اســت. ایــن یــک 
واقعیــت اســت کــه بســیاری از خانواده هــا 
ــدان شــان  ــه کودکســتان فرزن ــد هزین نمی توانن
را بپردازنــد. کودکســتان خانه خورشــید نســبت 
بــه دیگــر کودکســتان هایی کــه در ایــن حوالــی 
ــه  ــم دارد؛ ب ــری ه ــه ی باالت ــود دارد هزین وج
خاطــر این کــه تهیــه کــردن امکانــات و جــذب 
هزینــه ی  مــا  بــرای  متخصــص  مربی هــای 
ــط  ــا اداره ای فق ــاد و ی ــر نه ــری دارد. اگ بیش ت
مــواد آموزشــی مــا را فراهــم کنــد مــن حاضــرم 
بــرای خانواده هــا آمــوزش دهیــم کــه چگونــه 
بــا وســایل بســیار ســاده در خانه شــان روی 
مهارت هــای  و  پنج گانــه  حــواس  تقویــت 

ــد. ــودکان کار کنن ــی ک ــی و اجتماع زنده گ

و در آخــر، اگــر حــرف یــا پیامــی در 
مــورد کــودک و کودکســتان داریــد 

بفرمایید.
حــرف مــن بــرای پــدران و مــادران ایــن اســت 
کــه بایــد ســطح آگاهی شــان را در مــورد 
گاهــی  ببــرد.  بــاال  کــودکان  مهارت هــای 
مــادران شــکایت می کننــد کــه فرزنــدم دو 
ســه ســاله هســت، امــا بــا کســی رابطــه برقــرار 
ــن یــک امــر طبیعــی اســت کــه  ــد؛ ای نمی توان
نتوانــد، اگــر بتوانــد غیــر طبیعــی اســت. یــک 
ــه  ــر ب ــد نظ ــه بای ــت ک ــن اس ــروری ای ــر ض ام
وضعیــت و شــرایط کودکان افغانســتان، ســطح 
ــف  ــه ســن کــودکان تعری ــارت متناســب ب مه
شــود کــه یــک کــودک دو ســاله یــا ســه ســاله 
ــته  ــد داش ــی را بای ــا و توانایی های ــه مهارت ه چ
باشــد. در دیگــر جوامع تعریف شــده اســت، اما 
تعریــف آنــان نســخه ای خوبی بــرای کــودکان 
افغانســتان نیســت؛ چــون مــا بــا مشــکالت 
فرهنگــی، ناامنــی و فقــر درگیــر هســتیم. دولت 
ــد  ــد و بای ــورد کار کنن ــن م ــا در ای و خانواده ه
شــبیه دارالمعلمیــن مراکــز خاصی بــرای تربیت 

ــود. ــاد ش ــز ایج ــتان نی ــای کودکس مربی ه

گفت و گو
   حسین احمدی

باید مراکز خاصی برای تربیت مربی های
 کودکستان ایجاد شود

گفت وگو با زهرا تارشی، بنیان گذار 
کودکستان خانه خورشید

کودکستان، تنها جایی برای نگهداری و سرپرستی از کودک نیست؛ بلکه آموزش های متناسب به سن در این دوره مهم تر است.
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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.

  دفتـر سـاحوی کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 
افغانسـتان در والیـت کنـدز نشسـتی را بـا عنـوان 
»جلسـه اسـتماع عامه تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت« 

برگزار کرد.
در ایـن برنامـه آقای سـید حفیظ اهلل فطـرت رییس دفتر 
سـاحوی کمیسـیون مستقل حقوق بشـر در والیت کندز 
گفـت که صلح و امنیـت در زنده گی سیاسـی، اجتماعی، 
اقتصـادی و فرهنگـی انسـان ها دو پدیـده ی الزم و ملزوم 
یک دیگـر اسـت کـه اگـر ایـن دو پدیـده باهـم متفقـن 
موجود نباشـد، یقینن جوامع انسـانی با مشـکالت عدیده 

و مختلـف مواجه می شـود.
تحقـق  بـا  انسـان ها  زنده گـی  پیشـرفت  کـه  افـزود  او 
و  مدنـی  اقتصـادی،  اجتماعـی،  فرهنگـی،  ارزش هـای 
سیاسـی و همـه فعالیت هایـی کـه از لحـاظ انسـانی در 
جامعـه ضرورت اسـت بسـته گی به صلـح و امنیـت دارد 
تـا در فضـای آرامـش، صلـح و امنیت بـه اهداف انسـانی 
خـود برسـیم و زنده گی مـا آبرومندانه، به اسـاس قوانین، 
ارزش هـای فرهنگـی و ارزش هـای حقوق بشـری شـکل 

بگیرد.
بـه گفتـه ی او در شـرایط فعالـی کشـور بایـد تـالش و 
اقدامـات بیش تـر صـورت بگیـرد و اراده ی الزم سیاسـی 
از سـوی دولـت، جامعـه جهانی و شـهروندان افغانسـتان 
باید موجود باشـد تا زمینه مشـارکت زنـان در عرصه های 
مختلـف اجتماعـی، اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی و مدنی 

در جامعـه مـا فراهـم بکند.
در همیـن حـال، عبدال جبـار نعیمـی، والی کنـدز گفت 
کـه دوام جنگ، حتا بسـیاری از اسـتعداد های افغانسـتان 
را بـه یـک حالـت ناگـوار روحـی و روانی مبتال می سـازد. 
وی افزود که منفعت جنگ کنونی در افغانسـتان به هیچ 

یـک از افغان هـا نمی رسـد؛ هـر افغانـی کـه هسـت چـه 
جنـگ می کنـد و چه دفـاع می کند به هر نامی که باشـد 
از ایـن جنـگ منفعتـی نـدارد. پـس چـرا جنـگ؟ و چرا 

جنگ؟ دوام 
بـه گفتـه ی او، مذاکرات صلحی که جریـان دارد در بیرون 
از خاک افغانسـتان جریان دارد و شـهروندان از چگونه گی 
آن اطـالع ندارنـد؛ ولی در این مذاکرات باید مسـایل ملی، 
منفعـت اقتصـادی، حقـوق زنـان و مسـایل فرهنگـی و 

تاریخی مـا تمامن مطرح شـود. 
غـالم اهلل رحیمـی نماینـده ی ریاسـت محکمۀ اسـتیناف 
والیـت کنـدز نیـز در ایـن برنامـه گفـت: ناامنی هـای 
امـروزی حاکمیـت قانـون را نیـز بـا چالش مواجـه کرده 
اسـت. قضایـای مدنـی و شـخصی کـه بـه دیـوان احوال 
شـخصیه مراجعـه می کنند به جز ولسـوالی امـام صاحب 
این والیت در سـال دو تا سـه قضیه از سـایر ولسـوالی ها 
داریـم؛ ایـن آمار نشـان دهنده ی عدم حاکمیـت قانون در 

ایـن ولسـوالی ها و حکومـت صحرایی اسـت.
هم چنیـن، بانو کریمـه صادقی نماینده ی شـورای والیتی 
والیـت کنـدز گفـت: در چهـار دهـه جنـگ متضررترین 
قشـر جامعـه، زنان هسـتند، امـروز باالتـر از 50 درصد از 
خواهران ما از سـواد محروم هسـتند، در شـش ولسـوالی 
والیـت کندز هنوز مکتب وجود نـدارد و دختران از صنف 

شـش به باال تحصیـل کـرده نمی توانند.
او افـزود: »مـا زنـان نمی خواهیم کـه دسـت آوردهای 18 
سـاله ی مـان را از دسـت بدهیـم. زنـان بایـد همه گی در 
کنـار هم دیگـر متحدانـه از حقـوق انسـانی و قانونی مان 
صیانـت کنیـم. در مورد صلـح هم انتظار ما این اسـت که 
یـک صلح پایـدار بخواهیم که در آن نقش زنان هم باشـد 

و تمام اقشـار جامعـه خـود را در آن آیینه ببینند.«

محمدعـارف مبشـر رییـس سـارنوالی اسـتیناف والیـت 
کنـدز گفـت کـه ناامنـی، خشـونت را ایجـاد می کنـد. 
تعریفی که از خشـونت شـده هر نوع فشـار روحی، فکری 
و جسـمی تعریـف شـده اسـت، اما بـاالی ابعاد خشـونت 
روحـی و روانـی کم تر بحث صورت گرفته اسـت. در حالی 
کـه تاثیـرات روحـی خطرناک تـر از آثار خشـونت فزیکی 
اسـت و هـر روز این جنگ و خشـونت از زنان افغانسـتان 

می گیرد. قربانـی 
نصیبـه هولکـر رییس امور زنـان والیت کنـدز تاکید کرد 
کـه اگرحـرف  صلـح و مصالحـه درمیـان باشـد بایـد در 
نخسـت »آتش بس« صـورت بگیـرد. به گفتـه ی او، یکی 
دیگـر از نگرانی هـای زنان بحث ارزش ها و دسـت آوردهای 
هفده سـاله  شـان اسـت؛ زیـرا در جایگاه و وضعیـت زنان 
درهمه عرصه های زندگی تغییراتی رونما شـده اسـت که 

نبایـد نادیده گرفته شـود.
حاجـی امام الدین نماینده ی قربانیان جنـگ والیت کندز 
گفت: »من از اثرهمین جنگ و بدبختی در سـال گذشـته 
14 تـن از اعضـای خانـواده خویـش را از دسـت داده ام. 
اساسـی ترین خواسـت ما)خانواده های قربانیان( این است 

کـه یک صلـح بین االفغانی باشـد.«
و در اخیر این برنامه، بانو سـلیمه حیـدری یکی از فعاالن 
حقـوق زن در والیـت کندز نیـز گفت که از دیـدگاه دین 
اسـالم همـه زنـان بایـد در مسـایل اجتماعی و سیاسـی 
سـهیم باشند و مشـارکت فعال داشته باشـند، اما تاکنون 
زنان در مسـایل اجتماعی حضور اندک دارند و متاسـفانه 
در عرصه سیاسـت حضور شـان بی نهایـت کم رنگ و غیر 
تاثیرگـذار اسـت که بایـد زنان در عرصـه تصمیم گیری ها 

به جایگاه بهتری برسـند.

تحقیق ملی »زنان، صلح و امنیت« در والیت کندز؛
زنان نگران فروپاشی ارزش ها و دست آوردهای عصر جدید است
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  ادامه در صفحه2 ...

امشب به طرز بی رحمانه  ای زن هستم
دست هایت غایب اند

تا شانه های افسرده ام را بهبود بخشند
لب های بوسه  خواهم در غبار به حراج می روند

و کسانی که از بند دل فاحشه ام می خوانند 
پرواز می کنم

در قرن ها جهالت!!!
هنوز خرید و فروش می شوم هنوز زنده به گور 

می شوم ….
می خواهم زنانه گی ام را انکار کنم زیر روح 

بیابانی که بکارتم را برداشته بود….
حاال همه قلب هایم به تحصن می روند 

دست هایم را دو تکه می کنم
و دامن سبزم که از انتظاری پوچ لبریز است

ای مرزهای روشن شکاک!
ای جامه های خامک دوزی شده!

چشم هایم را به من باز پس دهید …

 باران سجادی

از کتاب سنگ باران

جعِدگیسو

ــی در  ــتد جنس ــام داد و س ــه اته ــه بهان ب
ارگ ریاست جمهوری

فــرض کنیــد ماننــد هــر انســانی کــه در کــره زمیــن بــه 
ــا  ــی و ی ــال عکــس مجان ــت دست رســی دارد دنب انترن
ویدیــو می گردیــد و ناگهــان بــا عکــس و یــا ویدیویــی 
از خودتــان روبــه رو می شــوید. تصورکنیــد کســی تمام 
ــا  ــده، آن ه ــبوک تان دزدی ــما را از فِس ــای ش عکس ه
را بــا عکــس لخــت و هرچــه کــه خواســته اند ترکیــب 
ــا نســخه  ــی را کــه ب ــا کیفیت ــی ب ــو کلیپ نمــوده و ویدی
اصلــی اش هیــچ تفاوتــی نــدارد ســاخته و روی انترنــت 
ــود دارد  ــون وج ــی اکن ــن تکنیک ــوده. چنی ــر نم تکثی
و شــرکت سامســونگ قصــد دارد آن را همه گانــی 
ــا  ــی خیلی ه ــن امکان ــا در دســت داشــتن چنی ســازد. ب
ــی  ــن تکنیک ــی از چنی ــاز و قانون ــورت غیرمج ــه ص ب
بهــره خواهنــد گرفــت. جنایــت کاران و دشــمنان شــما 
ــراردادن شــما  ــر فشــار ق ــرای زی ــی را ب ــات خوب امکان
در دســت رس خواهنــد داشــت. فعــاالن سیاســی، 
جریــان،  خــالف  انســان های  دولت هــا،  مخالفیــن 
حتــا  و  مشــهور  شــخصیت های  سیاســت مداران، 
انســان های عــادی مــورد آمــاج قــرار خواهنــد گرفــت. 
ــه خصــوص در کشــورهای ماننــد افغانســتان کــه در  ب
ــی  ــم خصوص ــت از حری ــدرن حمای ــن م ــه قوانی آن ن
ــط  ــن رواب ــه ای ــی ب ــه کس ــود دارد و ن ــهروندان وج ش
احتــرام می گــذارد. افــزون بــرآن در افغانســتان روابــط 
تابویــی ای کــه جامعــه نســبت بــه آن حساســیت نشــان 
می دهــد اســباب مناســبی بــرای بدنــام کــردن مخالفیــن 
سیاســی، فعــاالن چــپ، فمینیســت ها و... منابــع درآمــد 
خوبــی خواهــد شــد بــرای جنایــت کاران و گروه هــای 
مافیایــی کــه از ایــن تکنیــک اســتفاده می کننــد. ســاده 

انــگاری مــردم و عــدم دانــش انتقــادی نســبت بــه منابع؛ 
روابــط احساســی، عاطفــی و روابط سیاســی خیلی ها را 
به هــم هــم خواهــد زد و آثــار مخــرب اجتماعــی میــان 
افــراد جامعــه را بیش تــر خواهــد کــرد. از آن جای کــه 
تابو هــای جنســی اهمیــت اساســی در جامعــه افغانســتان 
دارد، زنــان کــه در تصــور اجتماع عاطفــی و خیانت کار 
ــوب  ــنتی محس ــایل س ــر مس ــر و دیگ ــه همس ــبت ب نس
ــد. ــه آســیب می بینن ــن ناحی ــه شــدت از ای می شــوند ب

هــوش مصنوعــی، چهره هــای جعلــی و 
ــدارد ــود ن ــه وج ــی ک صدای

صنعــت فیلــم و بــازی بــه مــدت طوالنــی بــا جلوه هــای 
ویــژه کار کــرده اســت. بــه طور نمونــه، قــرار دادن یک 
چهــره بازی گــر در بــدن دیگــری. اگرچنــد، ایــن کار 
ــا هــم پــچ  ــر را ب ــا تصاوی ــر اســت ت ســخت و وقت گی
کنیــد، امــا بــا تشــکر از الگوریتــم جدیــد همــه ی ایــن 
ــق  ــانی از طری ــاده گی و آس ــه س ــوان ب ــا را می ت کاره
ــی،  ــوش مصنوع ــک ه ــه کم ــام داد. ب ــر  انج کمپیوت
شــده  آســان تر  فیلم هــا  در  چهره هــا  جای گزیــن 
اســت. همــه چیــز مــورد نیــاز را بادست رســی بــه یــک 
ــد  ــوان حــل نمــود. ایــن فــن آوری می توان برنامــه می ت

ابــزار موثــری بــرای ایجــاد خبــر دروغ نیــز باشــد.
هــوش مصنوعــی فیــک اپ یــک برنامــه جدیــد 
ــو  ــک ویدی ــراد در ی ــن اف ــرای جای گزی ــه ب ــت ک اس
اســتفاده می شــود. در اینترنــت، نمونه هــای متعــددی از 
کلیپ هــای فیلــم وجــود دارد کــه بازی گــر نیــکالس 
کیــج جای گزیــن نقــش اصلــی آن اســت. ایــن برنامــه 
ــم را  ــا فیل ــت ت ــان اس ــور آس ــه چط ــد ک ــان می ده نش

دســت کاری کنیــد.
بــرای ایجــاد یــک فیلــم جعلــی، فیلــم اصلــی و تصاویر 
ــرد،  ــرار گی ــرار اســت در آن ق ــادی از فــردی کــه ق زی
نیــاز اســت. بــا اســتفاده از آمــوزش عمیــق، یــک 
ــم  ــا الگوریت ــد ب ــره جدی ــد چه ــوژی قدرت من تکنول

ــازگاری دارد. ــم س فیل
 »deepfake« پژوهش هــای تــازه نشــان می دهــد کــه

ــان  ــه هرزم ــبت ب ــروز نس ــق، ام ــب عمی ــا تقل ــل ی جع
ــن  ــد. ای ــع می نمای ــا را رف ــی مشــکل م ــه راحت دیگــر ب
الگوریتمــی  تــازه ی را کــه توســط  دانش مندان درســت 
شــده اســت را می تــوان بــا یــک عکــس آمــوزش داد 
ــره و  ــرات در چه ــاد تغیی ــب و ایج ــت تقل و از آن جه
صــدای قربانــی ایجــاد نمــوده و بــرای بدنامــی  و در هــم 
کوبیــدن مخالفیــن آن را مــورد بهــره بــرداری قــرار داد.

بــرای تولیــد فریــب و تقلــب متقاعــد کننــده و موضوع 
 GAN- generative   ــطه ی ــه واس ــه ب ــی ک جعل
ــن  ــود1 . ای ــاخته می ش adversarial nework س
ــدان  ــط  دانش من ــش توس ــال پی ــدود 5 س ــک ح تکنی
دانشــگاه مانتریــال در کانــادا ســاخته شــده اســت. 
دردانشــگاه  کامپیوتــر  پروفســور  هینــز  فدیریــک 
لیندشــاپینگ ســویدن می گویــد کــه در این جــا ســخن 
از پیش رفــت تکنولــوژی ای هســت کــه بــه کمــک آن 

ــت 2.  ــس پرداخ ــد عک ــه تولی ــوان ب می ت
موتر هــای خــود راننــده بــا الگوریتــم  

می بیننــد آمــوزش   GAN
ــرای سیســتم ها  در ایــن موترهــا اطالعــات آموزشــی ب
هــوش مصنوعــی ایجــاد می کنــد. بــرای مثــال، در 
بــرای  الگوریتــم  راننده گــی،  خــود  خودروهــای 
مــورد  اشــیا و موقعیت هــای  مختلــف  تشــخیص 
ــا  ــد ب ــتم بای ــس از آن سیس ــرد. پ ــرار می گی ــتفاده ق اس
نمونــه برداری هــای  زیــادی از عکس هایــی کــه افــراد، 
دوچرخــه، کالســکه و دیگــر مــواردی را کــه ممکــن 
ــوزش  ــوند، آم ــر ش ــا ظاه ــا و جاده ه ــت در جاده ه اس
داده شــود. بــا GAN، می تــوان مقــدار زیــادی از 
داده هــای  آموزشــی تولیــد کــرد کــه در بعضــی مــوارد 
ــای   ــتفاده از روش ه ــد. اس ــوار باش ــت دش ــن اس ممک
دیگــر ماننــد تصاویــر ممکــن اســت باعــث تصادفــات 

ــر شــود3 .  ــه و موت وســایل نقلی
مــا در دنیــای بغرنــج مجــازی  زنده گــی  می کنیــم 
ــان  ــرز می ــد. م ــگفت زده می کن ــا را ش ــر روز م ــه ه ک
واقعیــت و مجــاز در حــد  ویران گــری فروکــش کــرده 

و تکنولــوژی جدیــد تــوان فریــب نقادترین انســان ها را 
پیــدا نمــوده و مــارا بــا توطئه  و شــگرد های  زیــاد فریب 
ــع  ــن آوری در واق ــن ف ــه چنی ــی ب ــد.  دست رس می ده
ــه های   ــکار و اندیش ــج اف ــای  تروی ــر روش ه ــلط ب تس
جدیــدی اســت کــه می توانــد بــر مــا تــا ابــد حکومــت 
کنــد. هرکــه مالکیــت بــر زیرســاخت ماشــین مجــازی 
داشــته باشــد از قــدرت و خالقیــت کامــل بــر خــوردار 

می شــود.
ــرف  ــان اش ــه اطرافی ــی علی ــات جنس ــرح اتهام ــر ط اگ
ــا  ــا« در ارگ ب ــتماتیک »فحش ــج سیس ــه تروی ــی ب غن
چنیــن ابــزار و برنامه هــای  جعل ســازی تصویــری 
و صوتــی مجــازی مستندســازی و تقویــت گــردد، 
 بزرگ تریــن تاثیــر و ضربــه ی روانــی و تبلیغاتــی علیــه 
چــه کســی خواهــد داشــت؟ مســلمن زنــان شــاغلی که 
در دســتگاه های  دولتــی و مراکــز رســمی در حــال کار 

ــد.   ــیب می بینن ــتند آس هس
ــا داد و  ــده ی ب ــه در ارگ ع ــت ک ــکی نیس ــن ش در ای
ســتد جنســی بــه نــان و نــوا رســیده انــد، امــا نمی تــوان 
ایــن امــر را تعمیــم داد. بــا آن هــم بــا توجــه بــه موقعیــت 
ــن تبلیغــات، آن هــا  ــرودار ای ــان در گی شــکننده گی زن
ــند و  ــه می باش ــن معرک ــای ای ــاخص ترین قربانی ه ش
ــه رو  ــدی روب ــرات ج ــا تاثی ــی ب ــی و روان ــر روح از نظ
ــه  ــات رابط ــه اتهام ــن گون ــه ای ــگاه ک ــوند.  آن می ش
ــان  ــد، زن ــدا می کن ــی پی ــه جنس ــا روابط ــگ ب تنگاتن
محکومــان اصلــی تلقــی می شــوند و بــدون طــی کردن 
رونــد پروســه حقوقــی و اثبــات آن در دادگاه هــای 
مشــروع، بــه محکمــه صحرایــی تفکــر مذهبی/طالبانی 
محکــوم می گردنــد. ایــن داد و ســتدها، نــگاه مــردم را 
ــان از جامعــه ســوق داده ســدی  ــه ســمت حــذف زن ب
بــرای پیش رفــت و حــق برابــری آن هــا می گــردد. زیــرا 
ذهنیــت عــام جامعــه دنبــال گنــاه کار جنســی می گــردد 
و یقینــن زنــان مناســب ترین قربانیــان ایــن حوضــه 
ــخن از  ــا س ــه حت ــوند. چنان چ ــی می ش ــف سیاس کثی
موجودیــت فیلم هــای جنســی در رســانه های  اجتماعی 
ماننــد فیســبوک نیــز درایــن رابطــه به میــان آمده اســت. 
حــاال تصــور کنیــد اگــر ایــن طالبــان و مدافعــان تفکــر 
ــان  ــاری زن ــرای بی اعتب ــی ب ــن تکنیک ــی از چنی طالبان
ــه اســتفاده گــردد، ایــن همــان  ــه خان ــدن آن هــا ب و ران
ــک  ــی آن را تکنی ــلویا فدریچ ــه س ــت ک ــزی اس چی

ــد.   ــدرن می نام ــر م ــاحره ها در عص ــکار س ش
البتــه اتهامــات جنسی ســازی فســاد زماني کــه در ســطح 

اتهــام اســت پیش داوری هــای  

پديده ی جعل عميق 
»deepfake« در دنيای مجازی
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