
زنان به خاطر 
بی اعتمادی به نهادهای

 دولتی خشونت را تحمل می کنند
خشــونت علیــه زن در افغانســتان، تیتــر درشــت رسانه هاســت؛ امــا به نظر 
ــر  ــن امــر و داشــتن تصوی ــوز هــم درک واقعیــت ای می رســد کــه تاهن
واضــح از آن چــه بــر زنــان در افغانســتان می گــذرد، صــورت نگرفتــه اســت. 
نهادهــای عدلــی و قضایــی، نهادهــای مدافغ حقوق بشــر و رســانه ها همه ســاله 
ــه  ــونت علی ــی از خش ــار و ارقام ــارچ، آم ــت م ــل هش ــبت های مث در مناس
زن)قتــل، تجــاوز، بــد دادن، اختطــاف، سنگســار و فــروش دختــران زیر ســن( 
را همه گانــی می کنــد. واقعیــت  ایــن اســت کــه پــس از نشــر ایــن ارقــام بــه 
ــی  ــه جای ــه زن رســیده گی نمی شــود. ب ــت پرونده هــای خشــونت علی اکثری
این کــه از ایــن فرصت هــا بــه عنــوان امــکان انســجام نهادهــای مدافــع حقــوق 
بشــر و نهادهــای عدلــی و قضایــی بــرای تامیــن حقــوق زنــان اســتفاده شــود، 

بیش تر حالت سمبولیک و انجام مراسم »محض« را دارد.
اکثریــت مطلــق زنــان در درون خانــه خشــونت  های زیــادی را تحمــل 
می کننــد. خیابــان آزاری تجربــه ی همــه روزه ی زنــان افغــان در بیــرون از خانــه 
اســت. زنــان ایــن خشــونت ها را تحمــل می کننــد؛ حتــا جزئــی از زنده گــی 
روزمــره ی شــان شــده اســت. دولــت، بــه ویــژه نهادهــای عدلــی و قضایــی در 
امــر رســیده گی بــه قضایــای خشــونت علیــه زنــان نــه تنهــا کــه ضعیــف عمل 
ــای  ــه نهاده ــل اعتمــاد اســت. بی اعتمــادی ب ــر قاب کــرده اســت، بلکــه کم ت
عدلــی و قضایــی و »عــدم حمایــت قاطــع« نهادهــای مدافــع حقــوق زن از زنان 
خشــونت دیده باعــث شــده اســت کــه ســاالنه میلیون هــا قضیــه ی خشــونت 
در دفتــر خاطــرات زنــان ثبــت و بــا گذشــت زمــان خاموشــانه دفــن و فراموش 

شــود.
وقتــی یــک رویــداد خشــونت علیــه زن رخ می دهــد ریســک گزارش دهــی 
ایــن قضیــه بــه اداره هــای پولیــس بــرای یــک زن بــه مراتــب ســخت تر از آن 
اســت کــه خشــونت را متقبــل شــود. چــون حمایــت الزم از طــرف اعضــای 
ــه پولیــس و »امــکان  ــدارد و از ســویی هــم بی اعتمــادی ب ــواده وجــود ن خان
ــا  ــود ت ــث می ش ــی باع ــای دولت ــن« در اداره ه ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد سواس م

ایــن رویدادهــای خشــونت اصلــن گــزارش نشــود. 

این جا، چراغی روشن است

  ادامه در صفحه 2...

  صفحه3 ... 

ــه  ــه اضاف ــد. ب ــکیل می دهن ــان تش ــم #زن را ه
نشــان  اجتماعــی و روانــی  این کــه دالیــل 
ــه  ــان بیــش از مــردان نســبت ب می دهــد کــه زن
ــر  ــیب پذی ــاروری آس ــت ب ــکالت بهداش مش
ــا  ــارداری و ی هســتند. در مجمــوع، عــوارض ب
ــان در دوره  ــرگ زن ــل م ــن عام ــان دومی زایم

ــت. ــاروری اس ب
#برابری_جنســیتی 
مســتلزم توانمندســازی 
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زنان و اندیشه های افراطی

نابرابری !

تحلیل
گلثوم سادات حسینی

تحلیل
صبور بیات

موضــوع زن به عنــوان بدنــه ی از جامعه ی 
انســانی بــه ایــن دلیــل قابــل بررســی اســت 
کــه انســان شایســته شــناخت و بررسی ســت و 

توافقنامه هــای  از  بســیاری  وجــود  بــا 
بین المللــی کــه برابــری حقــوق انســان ها 
تاکیــد دارد، هنــوز زنــان نســبت بــه مــردان 
پایین ترنــد.  تحصیــالت  دارای  و  فقیرتــر 
همچنیــن زنــان دسترســی کمتــری بــه مالکیت، 
ــه  ــا ب ــد و آنه ــتغال دارن ــوزش و اش ــار، آم اعتب
مراتــب کمتــر از مــردان از نظــر سیاســی فعــال و 

بیشتر از آنها قربانی خشونتند.
اعــالم  ملــل  ســازمان  جمعیــت  صنــدوق 
ــر  ــان ۶ نف ــر در جه ــر فقی ــر ١٠ نف ــرده از ه ک
زننــد.! نابرابری هــای اقتصــادی همچنــان باقــی 

ــه  ــوط ب ــاد مرب ــی ابع ــل و بررس ــه تحلی هرگون
زنــان و مطالعــات آنــان مســتقیمن مربــوط 
می شــود بــه وضعیــت آنــان در خانــواده و 

ــدون  ــای ب ــیاری از کاره ــه بس ــد چراک می مان
ــان  ــر دوش زن ــع ب ــا و جوام ــزد در خانواده ه م
اســت، و زنــان همچنــان تحــت تبعیــض در 

عرصــه اقتصــادی قــرار می گیرنــد.
ــتر از  ــردان بیش ــی م ــطح جهان ــن در س هم چنی
ــان قــدرت سیاســی و حقوقــی را در دســت  زن
دارنــد و تنهــا ٢٢  درصــد از نماینــدگان مجلــس 
کشــورهای مختلــف جهان زن هســتند و قوانین 
علیــه #خشــونت_خانگی اغلب بــه نمایندگی 

ــان اعمــال نمی شــود. از زن
حــدود دو ســوم از بزرگســاالن #بیســواد جهان 

جامعــه کــه بــه همیــن تناســب بهبــود وضعیــت 
ایــن قشــر رابطــه مســتقیمی  دارد بــا پیش رفــت 
ــا موفقیت هــای  پایــدار و نظــام  یــک کشــور ب
سیاســی مســتحکم؛ البتــه اندیشــه های  افراطــی 
ــه  ــن ب ــی وجــود دارد کــه اصول ــز در زنگرای نی
انــکار زن بــودِن زن می اندیشــد و می کوشــد تــا 
ــی از  ــا بطــور کل ــم خویــش و ی ــان را از عال زن
حضــور در جامعــه جــدا کنــد و ویژه گی هــای 
انــکار ناپذیرهســتی زنانه را نادیده بگیــرد و او را 

ــه و  ــه خان ــر ب منحص
کنــد  آشــپرخانه 



ــعارها و  ــن ش ــی در بی ــاید خیل ــته ش ــه در گذش ــاوت ک تف
نامهــای خــوش آهنــگ و ســیما پنهــان نبــوده، ولــی اکنــون 
بــه وســیله های گوناگــون و تحــت نامهــا و شــعارهای 
ــد  رنگارنــگ از آن اســتفاده کــرده و معامالت شــان را پیون
می زننــد. در طــول تاریــخ هــر کســی بــه انــدازه وســع 
خویــش از پله هــای اجســاد زنانــی کــه قربانی معامالت شــان 
کرده انــد بــرای رســیدن بــه اهــداف خویــش بــاال رفتــه انــد، 

و هیچ استثنای هم در کار نبوده/ نیست. 
اگــر امــروزه حضــور زنــان در اجتماعات سیاســی، فرهنگی 
ــر  ــور موث ــم حض ــه آنه ــتیم، ک ــاهد هس ــادی را ش و اقتص
نیســت؛ مرحون و مدیون کســانی هســتیم/ باشــیم کــه بدون 
طمــع از مفادیکــه ازیــن راه کمایــی میکــرده، مبــارزه کــرده 

اســت. حضــور نســبی تــوام بــا دیــد تبعیض آمیز 
ــخ و جــود  ــان کــه در طــول تاری ــه زن نســبت ب
داشــته و دارد، اگــر اندکــی دچــار تحــول 
شــده اســت، ایــن همــت واالی مــردان و زنــان 
مرحــون مبارز اســت که نتائجــش را میتــوان در 
ــخ دانســت.  ــر تاری ــارزات نفس گی تــالش و مب
کارخانه هــای  در  کارگــر  زنــان  مبــارزات 
تولیــدی انگلســتان بعــد از صنعتــی شــدن، 
امثــال  مدنــی  سیاســی  رهبــران  مبــارزات 
در  پــارک،  روزا  مارتینلوترکینــگ، 
آمریــکا، نلســون ماندیــال رهبــر ضــد اپارتایــد 
)تبعیــض نــژادی( در آفریقــای جنوبــی، مهاتمــا 
گانــدی رهبــر مبــارزه  بــر ضــد اســتعمار 
انگلیــس بــه روش مقاومــت منفــی، حتــی زنانی 
چریــک کوبایــی کــه در رکاب مبارزیــن ضــد 
امپریالیســم در کوبــا فیدل کاســترو و چــه گوارا 
را همراهــی کردنــد البتــه بــدون در نظــر داشــت 
ــا زن  ــان، و دهه ــک ش ــهای ایدئولوژی گرایش
ــه  ــی ک ــی اجتماع ــای سیاس ــال در عرصه ه فع
ــارزه  ــان مب ــرای زن ــق رای ب ــن ح ــرای گرفت ب
ــد، حاصــل جانفشــانیهای اینهاســت کــه  کردن
بــه نیــم پیکــره ی جامعــه اجــازه داد کــه قامتــی 
راســت کنــد و حضــورش را ولــو ناقــص 
ــر  ــانند. اگ ــات برس ــه اثب ــری ب ــاع بش در اجتم
دســتآوردی هســت کــه من بعیــد میدانــم خیلی 
ــهای  ــه تالش ــد، نتیج ــی باش ــمگیر و واقع چش
صادقانــه ای کســانی انــد کــه بــه زن دیــد انســانی 
ــای  ــرای آنه ــه. ب ــگاه متاع گون ــا ن ــته اند، ت داش
ــوده،  ــوان انســان/ بشــر مطــرح ب ــه عن کــه زن ب
ــه زن  ــه ب ــگاه متاع گون ــت و ن ــدون چشمداش ب
و خالــی از هــر ســودی و مفــادی بــرای نهادینــه 
شــدن ارزشــهای وزین انســانی و شــناخته شــدن 

ــد. ــالش کرده ان ــر ت ــوان بش ــه عن زن ب
ــد  ــوش کنن ــد فرام ــروز نبای ــه ی ام ــان جامع زن
ــانیکه از  ــای کس ــنه ی کفش ه ــان پاش ــه نش ک
ــه  ــرار گرفت ــاوت ق ــند قض ــن در مس آدرس دی
بودنــد/ هســتند، در درازنــای تاریــخ بــر گلــوی 
زنــان بــوده و باقــی خواهــد مانــد. و ایــن را هــم 
ــد فرامــوش کــرد کــه، همینهــا تحــت هــر  نبای
ــتم روا  ــان س ــر زن ــان ب ــع خودش ــه نف ــعاری ب ش
ــه ی شــان  ــا نقــش متاع گون ــد ت داشــته و میدارن
ــع  ــن وض ــد و ازی ــت کنن ــش ثاب ــش از پی را بی

نفــع ببرنــد. امــروز اگــر زنــان ایســتاده انــد ولــی تــا هنــوز از 
جــور و ســتم تاریــخ میلرزنــد، دلیــل عمــده اش بــه بــاور ایــن 
قلــم بــه صــورت حتــم بحــث تنــازع بقــاء بــوده و قواعــدی 
را کــه دارویــن بــرای بقــاء قــوی و نابــودی انســان ضعیــف 
ــی  ــدا کــرده اســت، و ال ــی پی تعریــف کــرده مصــداق عین
تاریــخ بشــر بــه صــورت کل ولــی تاریــخ زندگــی سیاســی، 

زنــان بــا تأکیــد بــر شــناخت و جبــران نابرابــری قدرت 
و دادن اســتقالل بیشــتر بــه زنان بــرای مدیریت زندگی 
خــود اســت. نقش هایــی کــه زنــان و مــردان در جامعــه 
برعهــده می گیرنــد، بــه صــورت بیولوژیکــی بــه آنهــا 
داده نشــده اســت؛ بلکــه ایــن نقش هــای اجتماعــی، در 
حــال تغییــر و تغییرپذیرنــد و اغلــب ایــن نقش پذیــری 
توســط فرهنــگ، مذهــب و در زمــان و مــکان تغییــر 

می کنــد.
برابــری جنســیتی تنهــا زمانــی بــه دســت می آیــد کــه 
ــوق و  ــه حق ــری در هم ــت براب ــردان فرص ــان و م زن
وظایــف زندگیشــان و تقســیم برابــر در توزیــع قــدرت 
ــی،  ــتقالل مال ــرای اس ــر ب ــای براب ــوذ و فرصت ه و نف
ــخصی  ــای ش ــق آرزوه ــرورش و تحق ــوزش و پ آم

خــود داشــته باشــند.

زن خــودش را بــه عنــوان متــاع بــه بازارهــای کــه خریــدار 
جنســی وجــود دارد عرضــه میکنند و مشــکل پدیــد می آید. 

دریــن راســتا نمی شــود تنهــا مــردان را مقصــر دانســت. 
در مــورد حضــور سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی، مدنــی زنان 
در ادارات دولتــی افغانســتان، بــا در نظر داشــت شــکننده گی 
اوضــاع و آســیب پذیریهــای کــه متوجــه بانــوان در جامعه ی 
ــای الزم  ــد احتیاطه ــود دارد، بای ــا وج ــنتی م ــدت س ــه ش ب
ــا  ــه شــود و هــم نهاده ــوان در نظــر گرفت ــب بان هــم از جان
ــر  ــه مهمت ــنجد و از هم ــری را بس ــداران تدابی ــت م و سیاس
ــند در  ــد باش ــجم و متح ــان منس ــه زن ــد ک ــاب می کن ایج
ــط  ــن محی ــارهای ای ــر فش ــان در زی ــر آن استخوانهایش غی
خــرد خمیــر می شــود. درســت اســت کــه از طــرف دولــت 

تالش هــای جهــت تقویت حضــور و نقــش  فعاالنه زنــان در 
ســطوح رهبــری سیاســی و اجتماعــی بــه خواســت شــرکای 
بین المللــی در جریــان اســت امــا، نبایــد فرامــوش کــرد کــه 
سیاســت گران دارای عطــش قــدرت و ثــروت ایــن حضــور 
ــویه  ــرای تس ــه و ب ــدف گرفت ــاوت ه ــای متف ــه گونه ه را ب
حســابهای سیاســی ایــن حضــور را هــدف میگیرنــد. درینجا 

خشــونت علیــه زنــان نــاکام بــوده و مــا هــر روز شــاهد 
خودکشــی و خــود ســوزی زنــان ، قتــل ، لــت و کوب 
و آزار و اذیــت انــان در مکان هایــی فراتــر از خانــه 

چون دانشگاه ها هستیم.
در نتیجــه می تــوان گفــت: تدویــن قانــون و تاکیــد بــر 
رعایــت حقــوق بشــری زنــان و بهبــود وضعیــت آنــان 
نمی توانــد بــه تنهایــی راه گشــای ایــن معضــالت باشــد 
و بــرای عملــی ســاختن تمــام آنهــا سیاســت های  
ــا بتوانیــم در  ــرم ماســت ت ــاز مب ســنجیده و کارامــد نی
ــم و  ــر کنی ــوط  را پ ــیارهای مرب ــام ش ــتای آن تم راس
حضــور زنــان و مشــارکت آنــان را در مراحل مختلف 
زنده گــی بــه عنــوان یــک انســان ، بــه خصــوص یــک 

زن و درک جایگاهــش نهادینــه کنیــم.  

قواعــد و ارزشــهای سیاســی و اخــالق سیاســی در کنــش و 
واکنشــهای سیاســتگران لحــاظ نمــی شــود، لذا بایــد محتاط 

و قــوی بــود.
ــی از  ــه ی عظیم ــورد کتل ــر در م ــن اواخ ــه دری ــی ک بحث
ــان در  ــز زن ــن حضــور ناچی ــاده اســت همی ــه راه افت ــان ب زن
ــهمگین  ــکوت س ــا س ــه، ام ــدف گرفت ــی را ه ادارات دولت
ــز  ــه چی ــتا از هم ــن راس ــان دری ــن زن ــای غمگی و چهره ه
ــماری  ــت ش ــان انگش ــت. کس ــر اس ــر و غمبارت تراژیک ت
ــخ کشــور را فصــل زندگــی  ــه ای از تاری ــن بره داشــتند ای
زنــان نامگــذاری میکردنــد امــا، بنــده میگویــم لطفــآ دســت 
نگهداریــد. اول در مــورد سرنوشــت غمبــار زن افغانــی کــه 
تحــوالت امــروز در مــوردش جریــان دارد، به آخر برســانید 
بعــد فصــل تــان را تکمیــل یادداشــت کنیــد. شــاید نگذارند 

ــام گذاریــد ــان( فصــل زندگــی ن ایــن فصــل را شــما )زن
ــن  ــه ای ــت ب ــدان سیاس ــت گری در می ــک سیاس ــی ی وقت
تــان را مضحکــه میــدان سیاســت  ســاده گی حضــور 
می کنــد و شــما بــه عنــوان زن افغــان و ادعــای نیــم پیکــره ای 
ــان  ــازوان ت ــر ســوال اســت، ب ــان زی ــت ت ــه کــه حیثی جامع
ــان از  ــنگین ت ــکوت س ــا س ــدارد و ب ــواب دادن ن ــارای ج ی
قضیــه اســتقبال می کنیــد، دیگــر توقــع نداشــته باشــید کــه 

ــد ــته باش ــود نداش ــه زن وج ــه ب ــگاه متاع گون ن
عمــق قضیــه بــه حــدی عمیــق اســت کــه دارنــد جنــس زن 
ــد کــه در دولــت و پارلمــان  را بــدون تفکیــک خــوب و ب
و نهــادی دیگــر وجــود دارد، متهــم بــه فاحشــگی میکننــد، 
ــار و تراژیــک سیاســت گران را  ــا ســکوت غمب ــان ب ــا زن ام
ــه  ــت ک ــدی اس ــدی ج ــه ح ــه ب ــد. قضی ــی می کنن همراه
حتــی از زن و ســکس او متــاع حریــف کوبــی می ســازند، 
امــا صدایــی از زنــان بلنــد نمی شــود. در صورتــی کــه بایــد 
جامعــه زنــان افغانــی کــه بحــث حیثیــت شــان مطــرح اســت 
در یــک حرکــت بی طرفانــه و مقتدرانــه ایــن قضیــه را 
دنبــال کنــد اگــر در دولــت ایــن چنیــن برنامــه ای هســت، 
ایــن دولــت شایســته ای ویرانی ســت. امــا، اگــر چنیــن 
چیــزی نیســت چــرا بایــد نگاهــی بــه زن وســیله سیاســت، 
سیاســت گران بــد اخــالق افغانــی باشــد؟ اگــر کســی قواعد 
اخالقــی را مراعــات نمی کننــد، بایــد مجــازات شــوند و این 
مجــازات را زنــان بــرای او بخواهــد.  توقــع داشــتیم کــه زنان 
خواهــان وضــاع شــوند، ولــی ظاهــر از زنــان خبــری نیســت. 
بــا تاکیــد بــدون توقــع، بایــد منتظــر پاســخ زمــان و زنــان بــه 
ایــن ســوال نشســت، کــه آیا هنــوز هم متــاع معامله هســتید؟

اجتماعــی، فرهنگــی زنــان بــه صورت خــاص خیلــی غمبار 
اســت. بیشــترین کامجویــی و ظلــم و ســتم در حــق زنــان از 
آدرس مبلغیــن دینی شــده، بعــد از آن شــاهان و امپراطوران، 
ــران،  گروه هــای تروریســتی، گروه هــای مافیایــی و قاچاق ب
ــن  ــا دری ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــاش ص ــرمایه داران عی س
اواخــر بحــث نــگاه کاال گونــه ی جنســی بــه زنــان در بعضی 
ــرا  ــن مج ــی ازی ــه و حت ــج یافت ــدت تروی ــه ش ــور ب از کش

درآمدهــای هنگفتــی کمایــی مــی شــود. 
در افغانســتان بحــث زن و حقــوق زن بــه ایــن خــوش آب و 
رنگــی کــه شــعار داده می شــود، نیســت. هنــوز فرخنده هــا 
ــده  ــده زن ــانه ها زن ــوزد، رخش ــش می س ــده در آت ــده زن زن
زجــر کــش می شــود، تبســم ها گلــو بریــده می شــود، 

ــت و  ــود، اذی ــاوز می ش ــیانه تج ــا وحش ــزت زهرا ه ــه ع ب
آزارهــای خیابانی، کامجوییهای جنســی از زنــان در ادارات، 
و خشــونتهای خانواده گــی کــه رو بــه افزایــش اســت، همــه 
ــی  ــش بزرگ ــد. بخ ــل می کنن ــان تحم ــه زن ــت ک درد اس
ازیــن ســتمگریها وجــود نــگاه نــگاه کاال گونه بــه جنس زن 
اســت. مــرد مالــک زن پنداشــته می شــود. در خیلــی اوقــات 

ــن  ــن در ای ــن  طــرد  شــدن ها معمول چنانچــه تمــام ای
کشــور واکنش های یســت کــه در مقابــل خواهشــات 
زنــان بــرای حضــور در جامعه و نقشــی فراتــر از خانه و 
ــا  ــتیزان ره ــان زن س ــری از کم ــون تی ــپزخانه چ آش
از  زنــان  از  بســیاری  می گردنــد و ســتم های کــه 
کام روی هــای مــردان متحمــل می شــوند ســتم های ی 
چــون کلیشــه های  جنســیتی ، هــر چنــد در دهــه اخیــر 
ــان در بســیاری از بخــش هــا در ادارات  مشــارکت زن
ــه  ــا بدبختان ــوده اســت ام ــی ســابقه ب دولتــی کشــور ب
هســتند زنانی کــه هنــوز در دام خشــونت های  آداب و 
ــاغل  ــان ش ــر زن ــا اگ ــد و ی ــرار دارن ــا ق ــوم نابه ج رس
هســتند بــه نوعــی مــورد آزار و اذیــت اطرافیــان قــرار 
می گیرنــد؛ چیــزی کــه بــه مراتــب دردنــاک تر اســت 
ایــن اســت کــه دولت افغانســتان بــا همــواره در کاهش 

عمق قضیه به حدی عمیق است که دارند جنس زن را بدون تفکیک خوب و بد 
که در دولت و پارلمان و نهادی دیگر وجود دارد، متهم به فاحشگی میکنند، اما زنان با 

سکوت غمبار و تراژیک سیاست گران را همراهی می کنند. قضیه به حدی جدی است که 
حتی از زن و سکس او متاع حریف کوبی می سازند، اما صدایی از زنان بلند نمی شود. در 

صورتی که باید جامعه زنان افغانی که بحث حیثیت شان مطرح است در یک حرکت 
بی طرفانه و مقتدرانه این قضیه را دنبال کند اگر در دولت این چنین برنامه ای هست، این 
دولت شایسته ای ویرانی ست. اما، اگر چنین چیزی نیست چرا باید نگاهی به زن وسیله 

سیاست، سیاست گران بد اخالق افغانی باشد؟ اگر کسی قواعد اخالقی را مراعات نمی کنند، 
باید مجازات شوند و این مجازات را زنان برای او بخواهد. ..
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ادامه روی کرد

نگاه ها به زن متاع گونه اند؛ 
زنان مسوول پاسخ به یک سوال است
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در ضمــن، بســیاری از قضایــای خشــونت 
علیــه زن اگــر ثبــت و گــزارش شــود، بازهــم 
ایــن پرونــده براســاس روابــط و رشــوه توســط 
ــد  ــل کرده ان ــونت را تحمی ــه خش ــی ک مردان
ــن  ــه اســت کــه تامی قطغــن می شــود. این گون

ــد. ــه ناممکــن می نمای ــت در جامع عدال
اعتمادســازی در اداره هــای پولیس و شــفافیت 
ــی،  ــی و قضای ــای عدل ــری در نهاده و پی گی
بنیادیــن  ضرورت هــای  از  و  اساســی ترین 
محــو خشــونت علیــه زن در افغانســتان اســت. 
اداره هــای دولــت بایــد از افــراد سواســتفاده گر 
پاک ســازی شــود و نهادهــای مدافــع حقــوق 
ــه  ــونت را ب ــای خش ــز قضای ــانه ها نی زن و رس
خاطــر تامیــن عدالــت اجتماعــی بــه صــورت 
جــدی پی گیــری کننــد. اگرنــه زنــان در 
سراســر کشــور هرگــز جــرات نخواهنــد کــرد 
تــا خشــونت های درون خانــه، خیابــان آزاری و 
تجــاوز را گــزارش دهنــد تــا بــرای رســیده گی 
بــه حقــوق شــان دادخواهــی صــورت بگیــرد؛ 
چــون بی اعتمــادی بــه نهادهــای دولتــی باعــث 
شــده اســت کــه زنــان خشــونت را خاموشــانه 

در درون خویــش  تحمــل کننــد.

زنان به خاطر 
بی اعتمادی به نهادهای

 دولتی خشونت را تحمل می کنند

زنان و اندیشه های... نابرابری...
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شــرط این کــه خودشــان بخواهنــد. اگــر 
ــه  ــع ب ــان بخواهنــد می تواننــد از ایــن موان زن

ــه عبــور کننــد. ــه موفقان گون
مــن در دوره ی کار و فعالیــت ام تــا رســیدن 
ــا فســاد اداری و فســاد اخالقــی  ــه این جــا ب ب
روبــه رو شــدم، امــا مــن هیــچ وقــت تســلیم 
نشــدم. بــا تمرکــز بــه اهدافــم ایــن چالش هــا 
ــه  ــوده ک ــن ب ــم ای ــتم. هدف ــب گذاش را عق
بتوانــم بــه افغانســتان و بــه ویــژه بــرای دیگــر 
ــم. بیشــتر  ــان کشــورم کار و خدمــت کن زن
ــت  ــورد تقوی ــن در م ــای م کار و فعالیت ه
و حقــوق زنــان بــوده. بــاورم ایــن اســت کــه 
اگــر خــود زنــان در ســطح رهبــری نباشــند 

ــان را حــل  ــد مشــکالت دیگــر زن نمی توانن
کننــد؛ چــون مــردان در ایــن بخــش کم تــر 
ــان را  ــت درک زن ــرن قابلی ــد و اکث ــر ان موث

ندارنــد.

ــورد  ــی در م ــا خبر های ــن روز ه ای
فســاد اخالقــی و اداری در ارگ 
ریاســت جمهــوری افغانســتان تیتــر 
بین المللــی  و  ملــی  رســانه های 
ــما  ــه ش ــان ک ــت. هم چن ــده اس ش
ــا  ــز ب ــان نی ــد، خودت ــاره کردی اش
ــا تســلیم  فســاد مواجــه شــده اید ام
نشــدید. برخــورد شــما در ایــن 
مواقــع چگونــه بــود و راه حل شــما 
ــا  ــن موقعیت ه ــور از ای ــرای عب ب

ــت؟ ــه اس چ
آرزو می کنــم کــه ایــن خبر هــا دروغ باشــد، 
واقعیــت نداشــته باشــد و در ســطح اتهــام 
باشــد؛ اگــر این موضــوع واقعیت داشــته 
باشــد، ضربــه ی بزرگــی به زنــان و عزت 
ــوع  ــن موض ــت. ای ــتان اس ــام افغانس تم
بایــد بــه صــورت شــفاف بررســی و بــه 
ــن مســاله  ــرا ای آن رســیده گی شــود؛ زی

بــر روحیــه زنــان تاثیرگــذار اســت.
ــای  ــه فســاد اداری در اداره ه در رابطــه ب
ــا در اداره  ــه م ــم ک ــد بگوی ــی، بای دولت
جــدی  را  کار  افغانســتان  شــفافیت 
ــم. در  ــاز کرده ای ــاد اداری آغ ــه فس علی
همیــن ســال جدیــد خــودم در یــک 
ــه ای در انگلســتان شــرکت کــردم  برنام
در  کشــور   ١5 از  نماینده گانــی  کــه 
مــورد اســتراتژی مبــارزه علیــه فســاد 
اداری بحــث و برنامــه داشــتند. وقتــی 
از ایــن برنامــه بازگشــتم می خواســتم 
اندوخته هــای تیوریــک ام از ایــن برنامــه 
ــاده  ــتان پی ــل در افغانس ــب عم را در قال
ــم، امــا اساســی ترین کار ایــن اســت  کن
ــارزه  ــی مب ــاد سیاس ــه فس ــد علی ــه بای ک
ــود و از  ــا ش ــاد افش ــای فس ــود. قضای ش
ابــراز ایــن مســایل تــرس نداشــته باشــیم. 
مــا نبایــد خامــوش بمانیــم. صــدای خود 
ــاد  ــه فس ــرس علی ــور و ت ــدون سانس را ب
اداری و فســاد اخالقــی بلنــد کنیــم. 
وجــود زورمنــدان یک نوع فســاد اســت 
کــه در صحنــه ی سیاســی حضــور دارند 
و پــول هنگفتــی بــرای آنــان بــه مصــرف 
می رســد ولــی همــواره قانون شــکنی 
می کننــد. نمونــه ی ایــن افــراد آقــای 

ــت. ــار اس ــن حکمتی گلبدی
ــا صــدای  ــی م ــد وجــود دارد، وقت تهدی
خــود را بلنــد می کنیــم و علیــه ایــن 
پدیده)فســاد( مبــارزه می کنیــم مســلمن 
ــودم  ــه خ ــت؛ بلک ــش نیس ــدون واکن ب
ــرون از  ــاس و در بی ــق تم ــا از طری باره
خانــه توســط افــراد ناشــناس بــه صــورت 
هرگــز  امــا  شــده ام  تهدیــد  جــدی 
صدایــم را در گلویــم خفــه نکــردم. باید 
ــا در  ــم ت ــظ کنی ــود را حف ــجاعت خ ش
جایــی برســیم. اگــر ترســیدیم و به عقب 
دســت آورد های  همــه ی  برگشــتیم 
هجــده ســاله مــان نابــود و وضعیــت 

کشــور بدتــر می شــود.

ــی  ــاد نظارت ــک نه ــو ی ــما عض ش
)بنیــاد شــفافیت افغانســتان( اســیتد، 
آیــا ایــن نهــاد، بــر وضعیــت زنــان 
و بــر پروژه هایــی کــه بــرای زنــان 
ــارت  ــود، نظ ــه می ش ــر گرفت در نظ
دارد؟ ویــا تحقیقــی از رونــد تطبیق 
ــد؟  ــن پروژه هــا کردی ــت ای و کیفی
تــا بــه حــال یــک چنیــن تحقیقــی نداشــتیم. 
ــداف  ــی از اه ــت. یک ــد اس ــاد جدی ــن نه ای
ــق  ــن اســت کــه مطاب ــا همی ــای م و برنامه ه
اســناد قانونــی بــه اطالعــات دست رســی 
داشــته باشــیم و »کمیســیون دست رســی بــه 

برای ارتقای زنان و دختران باید کار بنیادی شود. دختران 
و زنان باید خودشان برای خود و حقوق شان مبارزه کنند. و حقوق 
شان را به دست بیاورند. تقاضای من از زنان این است که اگر با 

فساد)چه فساد اخالقی و چه فساد اداری( روبه رو می شوند صدای 
شان را بلند کنند، ایستاده گی کنند و الگوی خوبی استقامت و مبارزه 

به دیگران باشند...

اخالقــی  فســاد  و  اداری  فســاد  امنیتــی، 
ــراروی کار و رشــد  ــواردی هســت کــه ف م
زنــان قــرار دارد. از ایــن قبیــل موانــع متعددی 
ســد راه زنــان خلــق می شــود کــه در نتیجــه 
زنــان نمی تواننــد دســت آورد های کالن و 

دل خــواه شــان را داشــته باشــند. 
و  موانــع  ایــن  از  گذشــتن 
ــان  ــراروی زن ــه ف ــی ک چالش های
ســد می شــود مســلمن کار ســاده ای 
چنیــن  در  بســیاری ها  و  نیســت 
موقعیتــی می شــکند و ممکــن از 
مبــارزه دســت بکشــد؛ شــما از ایــن 

ــتید؟ ــه گذش ــع چگون موان

ــد  ــیار توان من ــان بس ــه زن ــاور دارم ک ــن ب  م
اســتند. زنــان می تواننــد از تمــام چالش هــای 
ــی،  ــی، فرهنگ ــم از سیاس ــان اع ــراروی ش ف
اقتصــادی و اجتماعــی بگذرنــد؛ امــا بــه 
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ــد  ــدوال، در نخســت بای ــم بازی خان
نیــم رخ  هفته نامــه  کــه  بگویــم 
ــو  ــژه ی گفت وگ ــش وی ــک بخ ی
ــی  ــا یک ــا ب ــه م ــر هفت دارد؛ در ه
از مســوولین دولتــی کــه بایــد در 
مــورد کارکردهــای اداره شــان 
ــد  ــخ گو باش ــان پاس ــور زن در ام
ــوق  ــاالن حق ــان و فع ــا کارشناس ی
ــل و  ــان را تحلی ــور زن ــه ام زن ک
ــی  ــا بانوان ــد وی ــی می کنن بررس
ــی  ــالش و توانای ــاس ت ــه براس ک
ــیده اند  ــی رس ــه جای ــان ب خودش
و می شــود آنــان را منحیــث یــک 
ــرد،  ــم داد ک ــو قل ــق الگ زن موف
ــی  ــم. از فرصت ــو می کنی گفت وگ
گفت وگــو  ایــن  بــرای  کــه 
ســپاس گزاریم.  کردیــد،  مهیــا 
مــورد  در  ابتــدا  می خواهیــم 
ــان  ــای ت ــالت و کارکرده تحصی

ــد. بگویی
جهــان ســپاس از شــما و همــکاران تــان در 
ــدوال  ــه بازی ــن، نادی ــم رخ. م ــه نی هفته نام
هســتم. بعــد از ســقوط رژیم طالبــان فضای 
ــا  ــم مهی ــم ک ــان ک ــرای زن ــردن ب کار ک
ــارغ شــده  ــب ف ــازه از مکت ــن ت می شــد، م
ــالدی،  ــال ٢٠٠3 می ــن در س ــودم و دقیق ب
آغــاز بــه کارم کــردم. بــا نهاد هــای دولتــی 
و غیــر دولتــی کار کــرده ام. اولیــن کارم بــا 
»کمیتــه ســویدن بــرای افغانســتان« بــود. در 
پروژه هــای اداره انکشــافی ایــاالت متحــده 
امریکا)USAID(، کمیســیون اصالحات 
اداری و خدمــات ملکــی، وزارت تجــارت 
و صنایــع کار کــردم. مــدت پنــج ســال در 
»بنیــاد آســیا« در بخــش تعلیــم و تربیــه بــه 
ــوان  ــت بان ــای ظرفی ــش ارتق ــژه در بخ وی
کار کــردم. حــاال هــم در »ســتاره درخشــان 
افغانســتان« بــه حیــث مشــاور وظیفــه اجــرا 
مــی کنــم؛ کارهــای مــا در این نهــاد عرضه 
خدمات آموزشــی بــرای بانــوان در والیات 
مختلــف کشــور اســت. امــا در عیــن زمــان 
ــا نهادهــای مختلــف کار می کــردم،  کــه ب
بــه تحصیالتــم نیــز ادامــه دادم. از دانشــگاه 
کارشناسی)لیســانس(  مــدرک  کاردان 
اداره و تجــارت گرفتــم. دوره کارشناســی 
ارشد)ماســتری( را در کشــور مالیزیــا نیز در 
بخــش اداره و تجــارت بــه اتمــام رســاندم. 
در ضمــن، یــک ماســتری را از بخــش 
پالیســی و اداره عامــه از دانشــگاه کابــل نیــز 

ــمی،  ــای رس ــن کاره ــار ای ــه ام. در کن گرفت
بــه صــورت رضــاکار بــا بانــک جهانــی نیــز 
کار می کنــم و مــدت ســه ســال اســت کــه 
عضویــت رهبری »نهاد شــفافیت افغانســتان« 

را نیــز کســب کــرده ام.

ــی کار  ــای مختلف ــا نهاده ــی ب وقت
ــاوت  ــای متف ــس فضاه ــد پ کرده ای
کاری را هــم تجربــه کرده ایــد، 
طبــق برداشــت شــما، فضــای کار و 
رشــد زنــان در ایــن نهادهــا چگونــه 

ــود؟  ب
زنــان افغانســتان بــا مشــکالت زیــاد روبــه رو 
ــی،  ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــتند. چالش ه اس

ــد.  ــت می کن ــون فعالی ــز اکن ــات« نی اطالع
ــدارکات  ــا نظــارت از ت ــم کار م بخــش مه
عامــه اســت و می خواهیــم نظــارت بــر 
پروژه هــای ویــژه حــوزه ی زنــان را نیــز 

ــه بســازیم. شــامل برنام

منحیــث یــک فعــال حقــوق زنــان، نظــر تان 
ــای  ــت پروژه ه ــت و موثری ــورد کیفی در م

تطبیــق شــده در بخــش زنــان چــه اســت؟
ایــن پروژه هــا موثریــت داشــته، امــا قســمی 
کــه بایــد بــرای رشــد و توان مندســازی 
زنــان اســتفاده شــود، نشــده اســت. پروژه هــا 
بیش تــر حیــف و میــل شــده، امــا کارهایــی 
هــم شــده اســت. اگــر یــک سیســتم شــفاف 
و در ســطح رهبری کســانی را داشــته باشــیم 
کــه بــرای زنان دلســوز باشــد، مانــع از حیف 
و میــل ایــن پروژه هــا خواهــد شــد. بــه طــور 
ــر  ــن اواخ ــوت« در ای ــروژه »پروم ــه، پ نمون
وقتــی کــه گــزارش اش را مطالعــه کردیــم، 
متاثرکننــده اســت. ایــن وضعیــت می توانــد 
از ســطح رهبــری تغییــر کنــد و اصــالح 
شــود. زنــان بایــد در ســطح رهبــری وجــود 
داشــته باشــد و تغییــر و اصالح باید از ســطح 
رهبــری نظــام و سیســتم صــورت بگیــرد؛ اما 
امــروز در افغانســتان زنــان در ســطح پاییــن و 
بــدون صالحیــت اســت کــه گاهــی مشــوره 

ــدارد. ــت الزم را ن ــی موثری ــم ول می دهی

ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــما ای ــر ش نظ
سیســتم اجرائیــوی بایــد کار کنــد؟

بــرای محــو فســاد، سیســتم بی طــرف و 
مســتقل بایــد از ایــن کار نظــارت کنــد. اگــر 
سیســتم از درون حکومــت باشــد بازهــم 

نمی توانــد موثــر باشــد.

می کنیــد  فکــر  شــما  پــس 
کــه اشــکال متفــاوت فســاد در 
و همیــن  دارد  اداره هــا وجــود 
ــت شــدن  موضــوع ســبب بی کیفی
پروژه هایــی ویــژه زنــان شــده 

اســت؟
ــطح  ــد در س ــاد بای ــتم. فس ــق اس ــی. مواف بل
کالن کاهــش پیــدا کند، تــا در ســطح پایین 

از بیــن بــرده شــود.

بــه  پیامــی  و  حــرف  اگــر  آخــر  در  و 
خواننــده گان نیــم رخ داریــد، بفرماییــد؟

تشــکر. بــرای ارتقــای زنــان و دختــران بایــد 
کار بنیــادی شــود. دختــران و زنــان بایــد 
خودشــان بــرای خــود و حقوق شــان مبــارزه 
کننــد. و حقــوق شــان را بــه دســت بیاورنــد. 
تقاضــای مــن از زنــان ایــن اســت کــه اگــر با 
فســاد)چه فســاد اخالقی و چــه فســاد اداری( 
روبــه رو می شــوند صــدای شــان را بلنــد 
کننــد، ایســتاده گی کننــد و الگــوی خوبــی 

اســتقامت و مبــارزه بــه دیگــران باشــند.

ــان  ــد زن ــما می گویی ــه ش ــی ک وقت
اســتقامت کــرده و علیــه نارســایی ها 
ــا  ــد، ام ــد کنن ــان را بلن ــدای ش ص
آنــان از نبــود حمایــت نگرانــی 
دارنــد، نظــر شــما در ایــن بــاره چه 

اســت؟
خانواده هــا در اجتمــاع بایــد دختــران شــان را 
حمایــت کنند. مــادر، پــدر و بــرادر؛ اعضای 
ــدی  ــتند. گام بع ــش اول هس ــواده در نق خان
زنــان، حمایــت از هم دیگــر اســت کــه زنــان 
ــند.  ــان باش ــی خودش ــه حام ــد در جامع بای
اکثریــت مــردان انگیــزه ی حمایــت از زنــان 

را ندارنــد.
تشکر!

گفت و گو
   حسین احمدی

اگر خود زنان در سطح رهبری نباشند
 نمی توانند مشکالت دیگر زنان را حل کنند

گفت وگو با نادیه بازیدوال، عضو 
رهبری نهاد شفافیت افغانستان

 و فعال حقوق زن
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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.

 کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان طی 
سلسـله  نشسـت های برنامـه »تحقیـق ملـی زنان، 
صلـح و امنیـت« بـه تاریـخ سـیزدهم حمل سـال جاری 

جلسه استماع عامه را در والیت بامیان دایر کرد.
ایـن برنامـه در هوتل نوربند قال در شـهر بامیـان با حضور 
140 تن به شـمول داکتر سـیما سـمر رییس کمیسیون 

مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان، همـکاران بین المللی، 
اعضای رهبری دفتر سـاحوی کمیسـیون مستقل حقوق 
بشـر در بامیـان، فعـاالن حقـوق زن و شـهروندان بامیان 

برگـزار گردید.
داکتـر سـیما سـمر رییـس کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر افغانسـتان در اولین جلسـه اسـتماع عامـه تحقیق 
ملـی زنـان، صلـح و امنیـت در کابـل گفتـه بـود: »در 

گذشـته نیـز مردم افغانسـتان شـاهد امضـای پیمان های 
صلـح بوده انـد؛ ولی متاسـفانه نتیجـه آن کشـتار، ویرانی، 
آواره گـی و مصیبت هایـی بـوده کـه بیش تـر زنـان از آن 

متاثـر شـده اند.«
هم چنین در جلسـه اسـتماع عامـه در  والیـت بامیان در 
مـورد نقـش و جایـگاه زنان در پروسـه صلح بحث شـد و 

در نتیجـه اشـتراک کننده گان مـوارد مهمـی کـه نظر به 
وضعیت کنونی کشـور بر سرنوشـت زنان تاثیرگذار است، 

بـه عنـوان شـرط های اساسـی در روند صلح برشـمردند.
1- در رونـد صلـح بایـد التیـام بخشـیدن بـه درد و رنـج 

قربانیـان جنـگ افغانسـتان مدنظـر گرفته شـود؛
2- حقـوق بشـر به عنوان خط سـرخ مصالحه محسـوب 
شـود و ارزش هـای حقـوق بشـری به هیـچ عنـوان نباید 

قربانـی صلح بـا مخالفین مسـلح دولـت گردد؛
3- بـدون حضـور زنـان و قربانیان جنگ، صلـح با طالبان 
بـه نتیجـه ای نخواهـد رسـید. زنان بایـد در تمـام مراحل 

تصمیم گیری هـا حضور و مشـارکت داشـته باشـند؛
4- در مذاکـرات صلـح بایـد حقـوق زنـان ماننـد حـق 
دست رسـی به تعلیم، تحصیـل، کار، گشـت وگذار، رهایی 
از تبعیض و رهایی از خشـونت به رسـمیت شناخته شود؛

5- صلـح بایـد پایـدار و واقعـی باشـد و نظـر تمـام مردم 
افغانسـتان در مذاکرات صلح مدنظر گرفته شـود، صلحی 
کـه در آن خواسـت های یـک یـا چنـد بخـش محـدود 
جامعـه مدنظـر گرفتـه شـود پایـدار و قابـل قبـول همه 

بود؛ نخواهـد 
6- صلح باید رفاه و بهبود اقتصادی همه مردم افغانسـتان 
را تضمیـن کند، زنـان باید در تمام عرصه هـای اقتصادی، 

سیاسـی و فرهنگی حضور فعال و معنادار داشـته باشند؛
7- عدالت نباید قربانی صلح شود؛

8- دسـت آوردهای 18 سـال اخیـر به خصـوص حقوق و 
آزادی هـای زنـان نبایـد قربانی صلح با طالبان شـود؛

9- صلح باید سـبب امنیت سراسـری در افغانسـتان شود 
و هیـچ بهانه ای بـرای دوام جنگ و ناامنی در کشـور باقی 

نماند؛
10- زنـان در تمـام مراحـل مذاکـرات در خـارج و داخـل 
کشـور حضور داشـته باشـند و نظرات آنان جـدی گرفته 

شود.
برنامـه تحقیـق ملی زنـان، صلـح و امنیـت از تاریـخ اول 
حوت 1397 خورشـیدی مطابق با بیستم فبروری 2019 

میالدی آغاز شـد.
هـدف از این تحقیـق، دریافت دیدگاه هـا و مطالبات زنان 
دربـاره صلـح با گروه طالبان راه اندازی شـده و قرار اسـت 
با تکمیل شـدن این تحقیق از سراسـر کشـور، دیدگاه ها 
و خواسـت های زنـان از سراسـر افغانسـتان دربـاره صلـح 
به دسـت آیـد. در ایـن تحقیـق ملـی قرار اسـت بـا چهار 
هـزار زن مصاحبه شـود و در پایان مشـخص خواهد شـد 

که خواسـت زنان از پروسـه صلح چیسـت.

نتیجه تحقیق ملی »زنان، صلح و امنیت« در بامیان؛
بدون حضور زنان و قربانیان جنگ، صلح با طالبان به نتیجه ای نخواهد رسید
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زنان سر زمین من
می خندند بلندتر از نعره های مردان

زنده گی
زنی زیبا روی ست که 

رد می شود از کنار بگو مگوهای پوچ
و نگاهی می اندازد به پشت سرش 
و قافله ای که ریخته اند و می روند

تا ته رسوایی
زنان سرزمین من 

صورت های کبود و سیاه
یا

صورت های سفید و روشن که
تو می بینی نیستند

زنان سرخ رو 
و

با نگاه های روشن از بیداری به فردا چشم 
دوخته اند.

زنان سرزمین من
رود نیستد 

که سد از نفرت بسازید برای شان 
بوته نیستند

که تبر بزنید به ریشه شان
زنان سرزمین من 

درخت های کهن ساِل اند که 
ریشه دارند

پیچده تر از تاریخ
تابنده تر از

آفتاب 
روشن تر از 

ماه 
زالل تر از

آب 
تندتر از 

طوفان های مرگ بار 
روان اند

و
ایستاده اند

تا 
تماشا کنند درخشش نور فردای 

این خاک  را 
زنان سر زمین من

اگر بمیرند
ایستاده می میرند

کریمه شبرنگ
جعِدگیسو

شــهزاده ی در آورده می شــد، بــه تعبیــری معامله شــان بــر ســر 
ــای  ــت، درباره ــورده اس ــوش میخ ــس زن ج ــی از جن متاع
شــاهی و خاندان هــای شــاهی/ امپراطوریهــای اروپا بــا هم در 
میکردنــد.  برقــراز  فامیلــی  پیونــد  سیاســی  معامــالت 

مردهای شــان در میدانهــای جنــگ در حــال کشــتن و 
شمشــیر کشــیدن بــه روی همدیگر جهت تســخیر ســرزمین 
و یافتــن منابــع و شــهرت بــوده اســت، امــا زنــان خانواده هــای 
ــد از همدیگــر و ســرگرم در  ــد و بازدی شــاهی در حــال دی
بزمهــای بــاده نوشــی و خوش گذرانــی در حرمســراهای دو 

امپراطــوری در حــال جنــگ بوده انــد، ازینجاســت کــه 
میتــوان ادعــا و ثابــت کــرد کــه بــه آنهــا منحیــث متــاع نــگاه 
شــده اســت. آنهــا نــه تنهــا در حــد کاســتن از تنــش نقــش 
نداشــته اند بلکــه فقــط به وســیله ی جهــت کامجوی جنســی 
و بــه تعبیــری نقــش رفــع نیازهای جنســی/

ــالم  ــت. در اس ــرده اس ــازل ک ــکس تن س
ــاع  ــث مت ــه زن منحی ــر از دیگــران ب زیادت
جنســی و سیاســی دیــده انــد. ســران دینــی 
بــرای اینکــه قناعــت/ رضایــت ســران 
قبایــل مخالــف  را جهــت اتحــاد بــا 
خــودش بدســت بیــاورد، یــا از میــزان 
تنشــها بکاهــد بــه آســانی متوســل بــه 
ــر  ــه ب ــت ک ــده اس ــد/ ش ــه ای می ش معامل
مبنــای آن دختــر فــالن رئیــس قبیلــه را بــه 
نــکاح یــک سیاســت مدار مســلمان در 
و  تجــاوزات   از  بــدل  در  و  می آمــد، 
آینــده  در  طرفیــن  بیــن  درگیریهــا 
ــه  ــل ک ــی از دالی ــد. یک ــری کنن جلوگی
تعــداد زنــان ســران سیاســی مســلمان زیــاد 
بــوده همیــن بــوده کــه زن متــاع معاملــه ی 
سیاسی شــان بــوده اســت، در یــک بحــث 
منصفانــه و در یــک رویکــرد عادالنــه 
واقعــآ دیــدگاه متاع گونــه ی بــه زن بــه 
ــت،  ــته اس ــود داش ــالم وج ــدر اس ــدت در ص ــدت و ح ش
نمی تــوان/ نبایــد منکــر آن شــد. امــروز نیــز همین نــگاه کاال 
گونــه به زن به شــکل و شــمایل دیگــری وجود دارد، نســبت 
ــه  ــه ک ــدت گرفت ــگاه ش ــن ن ــی ای ــای دین ــود آموزه ه وج

کاســته نشــده اســت. بــا ایــن 

و  دیدگاه هــا  زن  بــه  نســبت  دور  گذشــته های  از 
ــه وجــود داشــته اســت.  نگاه هــای متاع گونه/کاالگون
ــه عنــوان عمده تریــن کاال  ــا در مــواردی زیــادی از آن ب حت
جهــت بســتن معامــالت سیاســی اســتفاده کرده انــد. از 

ــای  ــا درباره ــن ت ــی که ــای تاریخ تمدن ه
شــاهی شــرق و غــرب و جهــان اســالم بــرای 
پیونــد زدن بــر تنش هــا و اختالفــات سیاســی، 
ــل  ــاع محاف ــن مت ــوان اولی ــه عن ــدام از زن ب م
ــه زدن در  ــخ بخی ــی و تار/ن ــه ی سیاس معامل
ــده  ــتفاده ش ــی اس ــت سیاس ــک دادوگرف ی
شــاهان  بیــن  منازعــات  اســت. 
مختلــف  کشــورهای)امپراطوری های( 
جهــت یافتن آخریــن راه حل اختالفات شــان 
بــا  کــه  رفته انــد  دخترانــی  ســراغ  بــه 
ازدواج هــای سیاســی آن هــا بــه عنــوان متــاع/

ــن  ــتن ای ــت کاس ــت باب ــازار سیاس کاالی ب
تنش هــا بایــد، معاملــه ی شــان جــوش بخورد 
و دختــران هــم بایــد بــه ایــن امــر تــن دهنــد. 
ــراوان  ــان ف ــه زن ــه ب ــگاه متاع گون ــای ن مثاله
داریــم. سراســر تاریــخ بشــر مملــو ازیــن نــوع 
ــن  ــود ای ــی وج ــدت زمان ــد. م ــالت ان معام
رســم کــم نیســت. یــک دوره بســیار طوالنی 
ایــن سلســله ادامــه داشــته اســت. در اروپــای 

ــان و بعــد قــرون وســطی، امپراطوریهــای شــرق  قبــل، جری
آســیا، هنــد، جهــان اســالم و.... بــه وضــوع این مســئله وجود 
داشــته و مشــاهده شــده اســت. جالــب اینکــه در اروپــا بــرای 
حــل اختالفــات سیاســی و کاســتن از تنشــهای مــرزی، 
  ادامه در صفحه2 ...تنشــهای پرداخــت خــراج/ مالیــه، زنی)دختــری( بــه ازدواج 

نگاه ها به زن متاع گونه اند؛ 
زنان مسوول پاسخ به یک سوال است

تحلیل
شیرمحمد انتظار


