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  صفحه3 ... 

کنیــم. فقــط برخــی از رویدادهــای انتقــال قــدرت 
یــادآوری می شــود. انتقــال از خلیفــه ی ســوم اســام بــه 
ــا جنــگ بــود کــه ایــن جنــگ  خلیفــه چهــارم تــوام ب
بیــن حضــرت علــی و معاویــه صــورت گرفــت. رویداد 
ــه  ــز ب ــاد نی ــاق افت ــد اتف ــاهی یزی ــه در پادش ــورا ک عاش
ــا  ــود ب ــلطان محم ــت. س ــاط داش ــدرت ارتب ــال ق انتق
وصفی کــه فرزنــدش محمــد را جانشــین خــود تعییــن 
کــرد؛ بعــد از مرگــش ســلطان مســعود چشــم محمــد 
ــرد.  ــرف ک ــلطنت را تص ــرد و س ــور ک ــرادرش را ک ب
ــد  ــز بع ــتان نی ــر افغانس ــخ معاص در تاری
ــش  ــن فرزندان ــی بی ــاه دران ــد ش از احم
و  جنگ هــا  بعــدی،  پادشــاهان  و 
خشــونت های خونینــی بــرای انتقــال 

قــدرت صــورت گرفته اســت. 
بنابرایــن تنهــا روش و اصولی کــه 
می توانــد در انتقــال قــدرت از خشــونت 
و جنــگ جلوگیــری کنــد دموکراســی 
ــات اســت. جامعه هــای بشــری  و انتخاب
ــه دموکراســی و انتخابــات  به ســادگی ب
دســت نیافته انــد، بلکــه پــس از تجربه  ی 
بی پایــان  جنگ هــای  و  خشــونت ها 
ــی  ــه دموکراس ــدرت ب ــال ق ــرای انتق ب
و انتخابــات توافــق کرده انــد. تــا هنــوز جامعه هــای 
ــرای  ــات ب ــزاری انتخاب ــر از برگ ــه ای بهت ــری گزین بش

ــد.  ــدرت ندارن ــال مســالمت آمیز ق انتق
متاســفانه در افغانســتان تــا هنــوز 
ــال  ــدرت و انتق ــب ق ــرای تصاح ب

در پســتوی خانه هــای شــان مــورد ظلــم قــرار گرفته انــد. 
اکثــر آقایــان آن را حــق شــرعی و قانونی خــود می دانند 
در ایــن تعجبــی نیســت، جالــب ایــن اســت کــه عده یی 
از زنــان هــم ایــن مســاله را قبــول و حتــی ترویــج 
می کننــد. مخصوصــا زنانــی کــه خــود زن دوم مــردی 
ــد کــه مــرد حــق دارد چهــار  ــر ایــن باورن می شــوند، ب
زن بگیــرد و حــرف شــان ایــن اســت کــه حــاال مثا من 
ــد  ــد، مقص ــی می کن ــه فرق ــم چ ــومی باش ــی و س دوم

گرسنه نمانیم و خرجی داشته باشیم.
ــم  ــم صنفی های ــی از ه ــا جمع ــر«کاس« ب روزی س
کــه در صنــف حضــور داشــتند بحثــی در مــورد 
صیغــه و گرفتــن چهــار زن داشــتیم، بحثــی کــه بــرای 
اکثریــت مــردان شــیرین اســت، “تعــدد زوجات”بحــث 
ــود  ــت و نمی ش ــخصیه هس ــوال ش ــص اح ــه مخت صیغ
در مــوردش در صنــف بحــث کــرد مخصوصــا وقتــی 
کــه مخالفیــن از فقــه حنفــی باشــد، بــه علــت هم ناپذیــر 
بــودن هــر دو فقــه بــا هــم این گونــه صحبت هــا 
همیشــه بــه جنگ هــای لفظــی و فیزیکــی هــم کشــیده 
شــده اســت. در مــورد ایــن موضوعــات حســاس 
برانگیــز نمی شــود حــرف زد، در مبحــث صیغــه بنــده 

ســکوت اختیــار کــردم، چــون 
ــای  ــن بچه ه ــوع بی ــن موض ــر ای س
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ــات، در  ــاره ی انتخاب ــی در ب ــر بحث ــش از ه پی
واقــع انتخابــات بــرای انتقــال مســالمت آمیز 
ــری  ــای بش ــدرت در جامعه ه ــال ق ــت. انتق ــدرت اس ق
معمــوال بــا جنــگ و خشــونت همــراه بوده اســت. 

جامعه هــای بشــری در هــر انتقــال قــدرت، خشــونت را 
ــاهی  ــای پادش ــا در نظام ه ــت. حت ــه می کرده اس تجرب
ــدرت،  ــال ق ــرای انتق ــا ب ــاهِ متوف ــدان پادش ــن فرزن بی

خشونت صورت می گرفته است. 
ــاد  ــی را ی ــای تاریخ ــه نمونه ه ــت که هم ــرار نیس ق

تعــدد زوجــات یکــی از موضوعاتــی اســت کــه 
همیشــه مــورد نقــد زنــان و عدۀ کمــی از مــردان 
بــوده اســت. این کــه مــرد می توانــد تــا چهــار زن 
عقــدی داشــته باشــد و بی نهایــت صیغــه، قصــۀ کهــِن 
اســت کــه نزدیــک بــه یک صــد ســال زنــان این مــرز و 
بــوم بــه آن معتــرض هســتند. چــه آن زنانــی کــه در خفا 
از خیانــت شوهران شــان اشــک ریخته انــد و چــه آنانــی 
کــه امــکان طــرح مســله را در روزنامه هــا یــا رســانه های 
دیگــر داشــته اند و صــدای خامــوش زنانــی بوده انــد کــه 

ــد  ــود رون ــرای بهب ــه، ب ــر مرحل ــان را در ه ــش زن ــارکت و نق ــت مش اهمی
ــارکت  ــن مش ــت. در ای ــده گرف ــا دی ــوان ن ــی نمی ت ــر اجتماع ــت ه پیش رف
ــان  ــق مشارکت ش ــه ح ــان ب ــه زن ــرد ک ــگاه ک ــه ن ــن زاوی ــا از ای ــوان تنه نمی ت
در انتخابــات دســت یافته انــد، ایــن مســئله تاثیــر مهــم و چشــم گیری در 
ــی  ــه چگو نگ ــردان ب ــار م ــان  در کن ــه زن ــی ک ــه دارد. از آن جای ــود جامع بهب
ــان در  ــد، حضورش ــده دارن ــش عم ــه نق ــک جامع ــای ی ــذاری مبن تهداب گ
مشــارکت انتخابــات بــه انــدازه ی مســایل دیگــر مهــم و سرنوشت ســاز اســت.

مشــارکت سیاســی شــهروندان )زن و مــرد( در یــک جامعــه بــرای توســعه 
سیاســی قابــل اهمیــت بــوده و به عنــوان یکــی از پیش نیازهــای توســعه سیاســی 
یــاد می شــود. زنــان جــز ســازند گان اصلــی فعالیت هــای سیاســی و اجتماعــی 
می باشــند. زنــان بــا مشــارکت سیاســی در عرصــه ی تصمیم گیری هــای 
سیاســی می تواننــد سرنوشــت سیاسی شــان را رقــم بزننــد. مشــارکت زنــان در 
انتخابــات تضمیــن کننــده ای مشــروعیت حاکمیــت یــک دولــت دموکراتیک 
می باشــد. بــا این حــال، یــک ملــت تنهــا در ایــن صــورت می توانــد در جامعــه 

ــری برخــوردار باشــد. ــار بیش ت ــی از اعتب بین الملل
ــه  ــت ک ــده اس ــبب ش ــددی س ــل متع ــه دالی ــی ب ــای اجتماع محرومیت ه
ــا  ــان ب ــن می ــد. در ای ــرار بگیرن ــه ق ــورد توج ــری م ــزان کم ت ــه می ــا ب اقلیت ه
ــه  ــا ب ــان بخشــی مهــم و ســازنده ای یــک اجتمــاع را می ســازند، ام این کــه زن
ــای بســیاری رو  ــا محرومیت ه ــا ب ــدازه ی اقلیت ه ــه ان صــورت کل؛ همیشــه ب
ــر از اقلیت هــای  ــا بیش ت ــا حت ــدازه و ی ــه ان ــم ب ــه می توانی ــد و گفت ــه رو بوده ان ب
قومــی و مذهبــی نادیــده گرفتــه شــده انــد. در ایــن صــورت، مثــل بســیاری از 
مــواردی دیگــر مشــارکت زنــان و واکنــش آن هــا در یــک جامعــه مردســاالر 

ــاب. ــوده و بی حس ــگ ب ــتان کم رن ــل افغانس مث
در زمان هــای گذشــته، شــرکت زنــان در عرصــه ی سیاســی و دیگــر مــوارد 

مربوطــه بــه مثابــه ی از بیــن رفتــن و تضعیــف شــدن زندگــی 
ــن  ــا نمی توانســتند در تعیی ــا تلقــی می شــد و آن ه خانواده ه

عاملین آزار و اذیت زنان
 طبق قوانیـن مجازات شـوند

مریم درانی مؤسس ایستگاه رادیویی »رادیو میرمن« در قندهارافغانستان که بر 
مسائل زنان تمرکز دارد، و مسئول انجمن فرهنگی »بی بی خدیجٔه کبرا« است. در 
سال ۲۰۱۲ مجله تایم او را به عنوان یکی از صد چهره تأثیرگذار دنیا انتخاب کرد. 

او در ۸ مارچ ۲۰۱۲ جایزه بین المللی زنان شجاع را دریافت کرد، و در ۶ آپریل سال 
۲۰۱۳ شبکه دادخواهی زنان والیت قندهار را ایجاد نمود



اگــر نتوانیــم انتخابــات را به گونــه ای درســت برگــزار کنیم 
ــار  ــم؛ ب ــت کنی ــه تقوی ــی را در جامع ــم دموکراس و نتوانی
دیگــر دچــار آفــت جنــگ و خشــونت می شــویم. آنــگاه 
در دولت ســازی و ملت ســازی به عنــوان یــک کشــور، 
نــاکام خواهیــم شــد. اگــر ایــن بــار در دولت ســازی 
ــن  ــر ای ــم دیگ ــاید نتوانی ــویم؛ ش ــاکام ش ــازی ن و ملت س

ناکامــی را جبــران کنیــم. 
فرصــت  یــک  آمده اســت،  پیــش  فرصتی کــه 
ــه وجــود  ــن ب ــی اســت که در نتیجــه ی نشســت ب بین الملل
آمــد. مــا بایــد در ایــن دو دهــه بــا اســتفاده از ایــن فرصــت 
جهانــی، زیــر ســاخت های یــک نظــام باثبــات سیاســی را 

ــی  ــد زن ــت ندارن ــان دوس ــرا زن ــس چ ــرار دارد پ ــرد ق م
بــه مردشــان نــگاه چــپ کنــد؟ آیــا زن از احساســات بــری 
اســت؟ آیــا زن نبایــد مالک چیزی باشــد و حــس مالکیت 
در انحصــار مــرد اســت؟ آیــا زن انســان نیســت؟ اگــر زنــی 
نیــم نگاهــی بــه مــرد بیگانــه بیفکنــد مســتوجب ســرزنش 
ــد و  ــتری می گذران ــب در بس ــر ش ــرد ه ــی م ــت، ول اس
ســربلند و مفتخــر زندگــی می کنــد! آیــا قوانیــن در جهــت 
ارضــای هوس هــای مــرد درســت نشــده اســت؟ آیــا دیــن 

مــا مردانــه نیســت؟
مــن بــه عنــوان یــک زن بــه این گونــه قوانیــن اعتــراض 
دارم، ایــن قوانینــی کــه نســبت بــه مــا زنــان مجــرا می شــود 
ــردد.  ــرا می گ ــان اج ــر زن ــده و ب ــه ش ــردان تهی ــع م ــه نف ب
زنــان افغــان یــا بهتــر بگویــم زنــان مســلمان چــه گناهــی 
ــند،  ــته باش ــرق داش ــا ف ــان دنی ــا زن ــد ب ــه بای ــد ک کرده ان
ــوم  ــف و محک ــان را ضعی ــان افغ ــد زن ــا از اول خداون آی
ــی  ــا لحظه ی ــت؟ مث ــرده اس ــق ک ــور خل ــم و ج ــه ظل ب
خــود را در قالــب زنــی قــرار دهیــد کــه همســرش یــک 
ــت. در  ــه اس ــریعت گرفت ــاس ش ــر اس ــر ب ــا دو زن دیگ ی
یــک رختخــواب دو تــا زن یکــی را بــه طــرف راســت و 
دیگــری را بــه طــرف چــپ بخوابانیــد، زن اول و یــا حتــی 
ــل  ــم تحم ــود ه ــته وارد می ش ــود خواس ــه خ زن دوم ک
ــاف  ــای خ ــع و رفتاره ــورش فجای ــه در حض ــدارد ک ن
بشــری صــورت گیــرد و آن هــا فقــط نــگاه کننــد و هیــچ 
حســی نداشــته باشــند. واقعــا کمی واقــع بینانه بــه این قضیه 
نــگاه کنیــد و درک کنیــد کــه تقســیم کــردن کســی کــه 
دوســتش داری یــا حتــی کســی را کــه دوســت نــداری و 
مجبــور بــه زندگــی بــا او هســتی هــم ســخت اســت. بــرای 
ــان بیشــتر  ــا زن مــردان تصــور زندگــی گروهــی آن هــم ب
یــک افتخــار و هم چنــان خیلــی لذت بخــش اســت ولــی 
شــما مــردان از لحــاظ احساســی بــا زنــان فرقــی نمی کنیــد 
ــه  ــی ک ــور کس ــدارد، چط ــتن«مرد و زن ن ــت داش »دوس
دوســت داریــد را می توانیــد تقســیم کنیــد؟ شــما مــردان 
حاضریــد زنــان خــود را همین گونــه تقســیم کنیــد و فکــر 
ــچ حســی  ــه اســت و زن هی ــرت فقــط مردان ــد غی می کنی
نــدارد. خیلــی وقت هــا ایــن حس هــای نفــرت انگیــز 
ــه  ــان ک ــی از آقای ــاید خیل ــد. ش ــان را از درون می بلع زن
متــن مــرا بخواننــد اعتــراض کننــد ولــی یک بــار عمیقانــه 
ــد  ــرآوری دارن ــای زج ــه حس ه ــان چ ــه زن ــید ک بیاندیش
ــد  ــم کنی ــی تجس ــب زن ــود را در قال ــات. خ در آن لحظ
ــری را  ــم زن دیگ ــد؛ می خواه ــه او بگوی ــوهرش ب ــه ش ک
وارد زندگــی ام کنــم حــاال بخاطــر هــر دلیلــی. چشــم های 
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قــدرت، جامعــه و مــردم انــواع آســیب و خشــونت ها 
و  آســیب ها  ایــن  تحمــل  شده اســت که  متحمــل  را 
خشــونت ها حتــا در جهــان امــروز می توانــد بی نمونــه 
باشــد. دو دهــه می شــود کــه رییس جمهــور و نماینده هــای 
پارلمــان به اســاس انتخابــات برگزیــده می شــوند. امــا 
ــدان  ــات چن ــزاری انتخاب ــی در برگ ــی کنون ــام سیاس نظ
ــب  ــر از تقل ــای پُ ــوال انتخابات ه ــت؛ معم ــق نبوده اس موف
داشــته ایم کــه انتخابــات دولــت وحــدت ملــی و پارلمــان 
ــن  ــای ای ــن انتخابات ه ــن و متقلب تری ــی از ناکام تری کنون

بوده اســت.  دهــه  دو 
ــر  ــم و از نظ ــی نداری ــتقل انتخابات ــای مس ــوز نهاده هن
سیستم ســازی بــرای تحقــق دموکراســی و برگــزاری 
انتخابــات مشــکل داریــم. کمیســیون های انتخابــات از نظر 
اســتقال و از نظــر زیرســاخت فنــی و اجرایــی قابــل اعتماد 
نیســتند. در نظام هــای سیاســی ای که ثبــات وجــود نــدارد، 
نهادهــا مســتقل نیســت، قوه هــای ســه گانه )اجراییــه، مقننــه 
و قضاییــه( به درســتی کار شــان را انجــام نمی دهنــد؛ 
نظــام سیاســی ثباتــی الزم پیــدا نمی کنــد. ایــن عــدم ثبــات 
ــد. در  ــدا کن ــتر رواج پی ــاد بیش ــود فس ــث می ش ــام باع نظ
چنیــن وضعیتــی برگــزاری انتخابــات شــفاف نیــز ناممکن 

می شــود. 
ــس از  ــتان پ ــردم افغانس ــتان و م ــت مداران افغانس سیاس
ــد  ــدرت بای ــال ق ــرای انتق ــگ ب ــونت و جن ــه خش این هم
تجربــه می گرفتنــد تــا می توانســتند قــدرت را بــه صــورت 
مســالمت آمیز انتقــال بدهنــد. دیــده می شــود کــه در 
ــال  ــه انتق ــبت ب ــدی نس ــدان تعه ــت مداران چن ــن سیاس بی
مســالمت آمیز قــدرت وجود نــدارد و انتقال مســالمت آمیز 
ــه ی  ــادی در نظــام سیاســی و جامع ــدرت به صــورت بنی ق
افغانســتان جــا نیفتــاده و نهادینــه نشده اســت؛ زیــرا در 
صــورت نبــود نیروهــای خارجــی و حضــور امریــکا، هــر 
ــرای انتقــال قــدرت در افغانســتان  لحظــه ممکــن اســت ب

صنــف کمــی ناراحتــی و ســوتفاهم پیــش امــد. بــرای مــن 
ــن  ــتدالل منتقدی ــت دارم اس ــون دوس ــد چ ــی نمی کن فرق
و موافقیــن را هــم بشــنوم و بفهمــم کــه کــدام منطقی تــر 
اســت. در مــورد تعــدد زوجــات کــه در مذاهــب یکســان 
ــه  ــا این ک ــرد و ی ــد ک ــرد، نق ــث ک ــود بح ــت می ش اس
ــرد.  ــراز ک ــل اش را اب ــی دالی ــه راحت ــرد و ب ــت ک حمای
ــد  ــوش نمی آی ــردان خ ــر م ــزاج اکث ــه م ــه ب ــد ک ــر چن ه
چــون بــه ضررشــان هســت و از لذت هــای شــرعی آنــان 
ــدار  ــم طرف ــم صنفی های ــدادی از ه ــود. تع ــته می ش کاس
ــود  ــن ب ــم چنی ــان ه ــد و استدالل ش ــوع بودن ــن موض ای
ــب  ــان بیشــتر از مــردان اســت. جال کــه تعــداد نفــوس زن
ــوز«  ــم طــی ســال ها هن اســت کــه همان طــور کــه می بینی
ــه  ــت ک ــی اس ــی از توجیهات ــردان« یک ــداد م ــش تع کاه
ــی رود.  ــه کار م ــات« ب ــدد زوج ــون تع ــود« قان ــرای وج ب
یعنــی گویــی مــردان همیشــه » کاالیــی کمیــاب« بوده انــد 
و ایــن قانــون بــرای رفــع کمیابــی پدیــد آمــده اســت. در 
حالــی کــه در کشــورهایی بــا قوانیــن تک همســری اساســا 
چنیــن مشــکلی وجــود نــدارد. در جــواب اینــان می شــود 
ــرآورد  ــریۀ ب ــد نش ــام جدی ــار و ارق ــق آم ــه طب ــت ک گف
نفــوس افغانســتان تعــداد مــردان بیشــتر از زنان تخمیــن زده 
شــده اســت، حــال بایــد چــه کــرد؟ بــاز هم اســتدالل شــان 

همیــن اســت!
ــاس  ــر اس ــان ب ــه زن ــدن ک ــداران معتق ــدادی از طرف تع
طبیعــت، در اثــر قاعدگــی ماهانــه، بــارداری، زایمــان 
توانایــی پاســخگویی بــه تمایــات جنســی مــرد را نــدارد، 
لــذا بــرای مــردان کــه از غریــزۀ جنســی تنــدی برخــوردار 
ــز  ــن نی ــه ای ــت. ک ــروری اس ــات ض ــدد زوج ــتند، تع اس
ــیله یی  ــوان وس ــه عن ــان ب ــه از زن ــت ک ــن اس ــای ای گوی
بــرای لذت هــای شــهوانی خــود اســتفاده می کننــد و 
هیــچ دیــد انســانی بــه« زن » و نیازهــای جنســی زن ندارنــد. 
ازبــس کــه چنیــن حرف هایــی گفتــه شــده زنان خودشــان 
ــی  ــل جنسی شــان کــم اســت، حت ــد کــه می ــاور کرده ان ب
در بیشــتر مــوارد زنــان در روابــط جنسی شــان اصــا 
ــوند. در  ــا می ش ــم ارض ــا ه ــه آن ه ــوند ک ــه نمی ش متوج
ــه  ــه و زنان ــی مردان ــل جنس ــلمان می ــر مس ــورهای غی کش
نــدارد هــر کــس کــه تمایلــش کشــید بــه راحتــی بــه دنبال 
لذت هایشــان می رونــد. متاســفانه اکثــر زنــان افغــان مطالعه 
ــان و  ــتم بدنش ــورد سیس ــی در م ــات کم ــد و اطاع ندارن
ــع  ــکل در جوام ــن مش ــه ای ــد. البت ــان دارن ــی حقوق ش حت
ســنتی و مردســاالرانه طبیعــی اســت، چــون زن در خیلــی 
جاهــا حــق تحصیــل نــدارد. مثــال بــارز و عینــی کــه خیلی 

جنــگ و خشــونت رخ بدهــد. 
ــش  ــرا گنجای ــا چ ــه ی م ــت که جامع ــن اس ــش ای پرس
دموکراســی و برگــزاری انتخابــات را نــدارد؟ مشــکل در 
ــالمت آمیز  ــای مس ــم از روش ه ــرا نمی توانی ــت؟ چ چیس
ــن  ــه ای ــخ ب ــم؟ پاس ــتفاده کنی ــدرت اس ــال ق ــرای انتق ب
بیشــتر دربــاره ی ســاختار  تامــل  پرســش ها توجــه و 

اجتماعــی، فرهنگــی، مذهبــی و قومــی جامعه ی افغانســتان 
می خواهــد کــه چــرا بــا انتقــال مســالمت آمیز قــدرت ســر 

دارد؟!.   ناســازگاری 
به هرصــورت ایــن یادداشــت، گنجایــش پاســخ بــه ایــن 
پرســش ها را نــدارد. تاکیــد ایــن یادداشــت ایــن اســت که 

ــا  ــنایی ب ــتن آش ــوند نداش ــار آن می ش ــا دچ از خانواده  ه
ــای  ــد و خانواده ه ــان می باش ــکارت« زن ــرده ای ب ــواع« پ ان
بی ســواد متاســفانه همیشــه منتظر دیدن خون هســتند و چه 
خانواده هایــی از هــم بخاطــر بی اطاعاتــی ازهم نپاشــیده و 
چــه خــون دخترهــا ریختــه نشــده به خاطــر مشــکلی کــه از 
آن بی خبرنــد. حــاال موضــوع بحــث ما این مســایل نیســت 
ــی در  ــه تنهای ــن موضوعــات ب ــر ســر ای ــت ب چــون صحب
ــم ســر اصــل موضــوع. ــد کلمــه نمی گنجــد. می روی چن

ــد  ــه بای ــد ک ــود می آی ــم بوج ــوال در ذهن ــزاران س ه
بــه هــر یــک عمیــق پرداخــت. آیــا ایــن روابــط درســت 
ــات  ــۀ احساس ــط در حیط ــتی فق ــا ناموس پرس ــت؟ آی اس

ــای  ــر پ ــدیم و س ــا می ش ــروز خودکف ــه ام ــاختم ک می س
ــوز  ــا هن ــد. ام ــن نش ــف چنی ــا تاس ــتادیم. ب ــود می ایس خ
ــر  ــدارا، رواداری و تدبی ــم از م ــه بتوانی ــت ک ــت هس فرص
کار بگیریــم تــا جنــگ و خشــونت بــرای انتقال قــدرت در 

جامعــه ی مــا رخ ندهــد. 
چــاره ای غیــر از برگــزاری انتخابــات بــرای انتقــال 
مســالمت آمیز قــدرت نداریــم. برگــزاری انتخاباتی کــه از 
نظــر ملــی و بین المللــی بایــد شــفاف باشــد. درصورتی کــه 
انتخابــات، شــفاف برگــزار نشــود؛ طبعــا نتیجــه ی آن قابــل 
ــات  ــرش انتخاب ــدم پذی ــن ع ــود. ای ــد ب ــرش نخواه پذی
ــی  ــام سیاس ــدازی نظ ــونت و بران ــب خش ــد موج می توان
شــود. زیرا وضعیت سیاســی کشــور، خیلی شــکننده است. 
از یــک طــرف بحــث قــدرت بیشــتر طالبــان مطرح اســت؛ 
از طرفــی، از حضــور داعــش نیــز ســخن گفتــه می شــود؛ و 
مهم تــر از همــه، پایــان دوره ی کار دولــت وحــدت ملــی 
فــرا رســیده اســت که بایــد قــدرت از دولــت وحــدت ملــی 
بــه دولــت بعــدی انتقــال کنــد. این کــه در وســط این همــه 
ماجــرا، دولــت وحــدت ملــی چگونــه می توانــد انتخابــات 
ریاســت جمهــوری را برگــزار کنــد؛ ایــن برگــزاری 
ــون بزرگــی  ــی، آزم ــت وحــدت مل ــرای دول ــات ب انتخاب

ــت.  ــی اس ــی و بین الملل ــطح مل ــی در س سیاس
مــا از دولــت وحــدت ملــی و از جامعــه ی جهانــی توقــع 
داریــم که جانــب مــدارا، رواداری و تدبیــر را درنظر گرفته 
بــرای انتقــال مســالمت آمیز قــدرت دســت بــه دســت هــم 
بدهنــد. در ایــن انتقــال قــدرت، بایــد ارزش  هــای حقــوق 
بشــر، دموکراســی، کثرت گرایــی فرهنگــی و به ویــژه 
حقــوق شــهروندی و جایــگاهِ سیاســی زنــان حفــظ شــود. 
ــزاری  ــود؛ برگ ــظ نش ــا حف ــن ارزش ه ــه ای درصورتی ک
انتخابــات مصلحتــی یــا صلــح مصلحتــی نتیجــه نخواهــد 
داد، زیــرا تحــت اجبــار و ناگزیــری صــورت می گیــرد که 

حفــظ آن مشــکل خواهــد بــود. 

خــود را ببندیــد و گوش هایتــان را فعــال کنیــد واقعــا 
دردنــاک نیســت آن هــم در جامعــۀ ســنتی مثــل افغانســتان 
کــه انگشــت اتهــام همیشــه بــه ســمت آنــان نشــانه رفتــه 

ــردان. ــردن م ــذت ب ــرای ل ــی ب “زن”حت
ــورد بحــث شــده اســت و  ــن م ــم همــواره در ای می دان
بــاز می دانــم تــا وقتــی دینــی باشــد ایــن حقیقــت تلــخ هــم 
همــراه مــا هســت. ولــی بیاییــد منطقــی بیاندیشــیم و شــیوۀ 
ــانند  ــم انس ــان ه ــم. زن ــاب کنی ــی انتخ ــی را عقان زندگ
ــم  ــداد جس ــر تع ــر روز ب ــد ه ــد، »نگذاری ــاس دارن و احس
ــتنم  ــدف از نوش ــود.« ه ــه ش ــاس اضاف ــی روح و بی احس ب
درک ایــن مســاله اســت کــه مــن بــه عنــوان یــک زن در 
آن موقعیــت چــه حســی می توانــم داشــته باشــم و این کــه 
ــان را لمــس کنیــد  شــما مــردان می توانیــد احساســات زن
ــد.  ــاس« بنگری ــا احس ــان ب ــک »انس ــوان ی ــه عن ــه زن ب و ب
زندگــی بــا ازدیــاد زنــان نــه مســتحکم می شــود، نــه 
نواقصــش برطــرف و نــه “بیشــتر خوشــبخت” می شــوید. 
ــبختی در  ــت. »خوش ــات نیس ــدد زوج ــبختی در تع خوش

ــم.«  ــه می نگری ــه ک ــه آن چ ــه ب ــت ن درون ماس
ــن  ــه ی دی ــه مقول ــی ب ــگاه زیبای ــه ن ــا چ ــد موالن بی بینی
داشــته اســت و چقــدر دقیــق و بجــا گفتــه، شــاید امــروزه 

بیشــتر مــا بــه ایــن درک رســیده باشــیم، متاســفانه:
از پدر پرسید روزی یک پسر

بهترین دینها کدام است ای پدر؟
گفت من با دین ندارم هیچ کار

پیش من دین ها ندارند اعتبار 
چونکه آوردیم هر دین جدید

اختاف بیشتر آمد پدید ...
کینه ها و دشمنی بسیار شد

جنگهای مذهبی تکرار شد ...
خون مردم ریخت بر روی زمین

بارها و بارها با نام دین ،،،
نه مسلمانم نه ترسا نه جهود

»سر به حکم عقل می آرم فرود
عقل میگوید که عیش دیگران
هست در همزیستی با دیگران !

دین ولی گوید که خون کافران
گر بریزی اجر داری بیکران !!!
دیگر اندیشان هم آخر آدمند

دین چرا گوید که مهدور الدم اند؟
من بدین علت ندارم دین و کیش
تا نریزم خون همنوعان خویش ،،،

تو هم ای فرزند تنها از »خرد« 
پیروی کن تا به مینویت برد ...

با تمام مردم روی زمین
دوستی کن بهترین دین است این

  

مسالمت و انتخابات 

خوشبختی در تعدد زوجات؟



 ادامه از صفحه 1

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

گفت و گو:
 مینا نصر

 سال سوم  شماره 93  شنبه  12 اسد 1398

Saturday  3, August, 2019   Vol. 3   No. 93 

گفتگو با زرقا یفتلی رییس
 نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال 

عاملین آزار و اذیت زنان
 طبق قوانیـن مجازات شـوند

نمودــن سرنوشــت سیاسی شــان ســهم بگیرنــد 
ــه باشــند.  ــک جامع ــراد ی ــن اف و جــز موثرتری
ــورد  ــر م ــان د ــود کــه زن ــی ب ــر صورت ــن د ای
ــانده  ــار کش ــه ی د ــای چوب ــه پ ــی{ ب }خطای
می شــدند و سنگ سارشــان می کردنــد امــا 
حــق شــرکت دــر برنامه هــای سیاســی و... 
ــل بســیاری از  ــز مث ــن مســئله نی را نداشــتند. ای
مســایل دیگــر در همیــن قالــب اش باقــی نماند 
ــت  ــد و سرنوش ــاز ش ــری ب ــات دیگ و صفح
دیگــری رقــم خــورد، و مســئله برابری زنــان به 
اندــازه ی مردــان مطــرح شــد. امــا تــا بــه حــال 
همــه شــاهد ایــن اســت کــه حضــور زنــان دــر 
ســهم گیری قدــرت سیاســی کم رنگ تــر از 
مردــان اســت و ایــن رونــد دــر تمــام جهــان بــه 
اندــازه ی ظرفیــت ایجــاد شــده بــرای هــر ملتــی 

می کنــد. حکم روایــی 
دــر  افغانســتان  امــروز  حاکــم  فضــای 
ــات  ــر انتخاب ــان د ــهم گیری زن ــوص س خص
نگــران کنندــه اســت. عامــل ایــن نگرانــی 
مســایل متعددــی می باشــد، از جملــه می تــوان 
یادــآور شــد کــه برعــاوه ناامنی در بســیاری از 
والیــات افغانســتان زنــان حتــا حق بیــرون رفتن 
ــات  ــر انتخاب ــرکت د ــر ش ــه خاط ــه را ب از خان
ندارنــد و ایــن متاثــر از افراطیتــی مذهبی-دینی 

می باشــد.
ــرای فراهــم  ــای را ب ــد راه کاره ــن بای بنابرای
ســازی شــرکت زنــان دــر انتخابــات افغانســتان 
ــه راه حل  هــای بســیاری از  دــر نظــر گرفــت. ب
جملــه بــا فهماندــن زنــان در مــورد حقوق شــان 
مــی تــوان ســاختارها را شکســتاند و آن هــا را به 
ایــن خودآگاهــی رســاند، و از مســوولیت های 
ــه  ــت و جامع ــاخت. حکوم ــر س ــا خب ــان ب ش
بین المللــی تاثیــر به ســزایی بــرای اجرایــی 
ســاختن ایــن مســئله دــارد و می توانــد کمکــی 
بکنــد بــرای بهبودــی اوضــاع بدــی کــه زنــان با 

ــد. ــه رو ان آن رو ب
قبــل از هــر نــوع پیش دــاوری دــر ایــن 
ــرای  ــال ب ــان ح ــر زم ــه د ــش ک ــورد، پرس م
ــرح  ــوق زن مط ــن حق ــی و فعالی ــه مدن جامع
می باشــد ایــن اســت کــه مشــارکت زنــان دــر 
ــگ  ــر رن ــازه پ ــا چــه اند ــش رو ت ــات پی انتخاب

ــود!؟ ــد ب خواه

می کنــد. کمیتــه ای دیگــری دــر راســتای هماهنگــی 
بیشــر بــر مبــارزه علیــه آزار و اذیــت زنــان و کودــکان 
ــه انجــام  ــن کمیت ــق را دــر ای ــد. دــو تحقی کار می کنن
دادیــم، تحقیــق اول دــر مــورد عوامــل آزار و اذیــت 
ــورد آســیب شناســی  ــر م ــان و دیگــری د جنســی زن
آزار و اذیــت جنســی زنــان دــر افغانســتان بــود. ســپس 
مقــرره منــع آزار و اذیــت را کار کردیــم. ایــن مقــرره 
ــن  ــه قوانی ــتادیم. کمیت ــان فرس ــور زن ــه وزارت ام را ب
وزارت امــور زنــان روی مقــرره کار کردنــد و بــه 
وزارت عدلیــه فرســتادند. وزارت عدلیــه از 28 مادــه، 
ــا  ــل کــرد. ب ــه دیگــر تعدی ــه را حــذف و 4 ماد 4 ماد
ــا آن کــه قانــون تصویــب شــد، امــا جنبــه  ایــن کار، ب
ــم کــه  ــد و احســاس کردی ــن آم ــون پایی ــت قان الزامی
مقــرره نمی توانســت وســیله ای مبــارزه دــر برابــر 
ــه  ــع شــود. ب ــان واق ــای آزار و اذیــت جنســی زن قضای
همیــن خاطــر خواســتار تصویــب قانــون دــر ایــن رابطه 
شــدیم. مســوده قانــون منــع آزار و اذیــت جنســی زنــان 
ــان و  ــان، پارلم ــور زن ــا وزارت ام ــم. ب ــه کردی را آماد
جامعــه مدنــی شــریک کردیــم. ســال 1396 بــود کــه 
خوشــبختانه هــر دــو مجلــس ایــن قانــون را تصویــب 
کردنــد. بعــد از اختــاف هــا و بحــث هــای کــه بر ســر 
ایــن قانــون بــود، بعــد از هشــت مــاه، رییــس جمهــور 
نیــز توشــیح کــرد. مــا فعــا بــر یــک پــان عمــل ملــی 

بــرای تطبیــق قانــون منــع آزار و اذیــت کار می کنیــم. 
مســوده اولیــه ایــن قانــون آمادــه شــده، مــی خواهیــم 
ــت شــریک  ــع آزار و اذی ــی من ــا کمیســیون عال کــه ب
کنیــم کــه ارگان هــای مرتبــط نظــر بــه فعالیــت هــای 
کــه دــر پــان عمــل مشــخص شــده، کار شــان را آغاز 

کننــد. 

فعالیــت کمیتــه دادخواهــی زنــان 
مســایلی  و  فعالیت هــا  شــامل چــه 
اســت و چــه مشــارکتی بــا دیگــر نهادهــای 

زنان دارد؟
کمیتــه ســوم، کمتیــه دادخواهــی زنــان اســت. 
ــوع  ــر موض ــان، ب ــری زن ــه رهب ــاد ب ــکل از 30 نه متش
هــای زنــان کار می کننــد. دــر ســال 2016 ایــن کمیتــه 
ــه مشــارکت  ــا ب ــای م ــت ه ایجــاد شــد. بعضــی فعالی
زنــان دــر رونــد صلــح متمرکــز بــود کــه برخــی زنــان 
ــورد  ــم، ب ــی کردی ــح معرف ــی صل ــورای عال ــر ش را د
مشــورتی زنــان ایجــاد شــد و بــرای حضــور زنــان دــر 
ســطح رهبــری نهادهــای دولتــی دادخواهــی کردیــم. 
اکنــون شــاهد تغییرات و دســتاوردها در بخــش امنیتی 
ــت  ــی فعالی ــه و برخ ــا بود ــت ه ــن فعالی ــتیم. همی هس
هــای مشــترک بــا ســایر نهادهــا. دــر ایــن اواخــر بیشــتر 
ــان  ــر زن ــر مشــارکت معنادــار و موث فعالیت هــای مــا ب
دــر پروســه صلــح متمرکــز اســت.از تحقیقــات مــا تــا 

اکنــون بســیار خــوب اســتفاده شــده اســت. 

قانــون منــع آزار و اذیــت جنســی 
زنــان شــامل چــه مــواردی اســت و بــا 

چه مشکالتی به تصویب رسید؟

ایــن تحقیــق دــر ســه قســمت اجــرا شــد: دــر محیط 
ــه  ــی. آن چ ــات عموم ــوزش و مح ــط آم کار، محی
ــر  ــی د ــه قانون ــود ک ــن ب ــدیم، ای ــه ش ــا متوج ــه م ک
ایــن رابطــه نیســت. قانــون جــزا آزار و اذیــت را جــرم 
ــی باشــد کــه اول آزار و اذیــت  نشــمرده اســت. قانون
را تعریــف کردــه و انــواع آن را شناســایی کنــد. وقتــی 
کــه نوع هــای آن شناســایی شــد، بــرای هــر یــک 
جــزای مشــخص شــود. بــا نهادهــای مختلفــی بــا دــو 
طــرح مقــرره و قانــون نشســت داشــتیم. دــو دیدــگاه 
دــر مــورد مقــرره آزار و اذیــت جنســی زنــان وجــود 
داشــت. برخــی مــی گفتنــد کــه دــر موجودیــت قانون 
منــع خشــونت علیــه زنــان نیــازی بــه تصویــب قانــون 
ــان نیســت. مشــکل ایــن جــا  آزار و اذیــت جنســی زن
بــود کــه دــر قانــون منــع خشــونت تنهــا دــر یکــی از 
مادــه هــا آزار و اذیــت جنســی را تعریــف کردــه بــود. 
بــه همیــن دلیــل برخــی هــم مــی گفتند کــه بــرای آزار 
ــود.  ــب ش ــه تصوی ــتقل و جداگان ــون مس ــت قان و اذی
بــه ســبب همیــن اختــاف دیدــگاه هــا، قانــون آزار و 
ــا معــاون  ــا ب ــود. م اذیــت از توشــیح شــدن بازماندــه ب
رییــس جمهــور ســرور دانــش دیدــاری داشــتیم و از 
ــیح  ــت توش ــون آزار و اذی ــه قان ــتیم ک ــان خواس ایش
شــود. ایشــان گفتنــد کــه قبل تــر گروهــی از خانم هــا 
ــی  ــود. یعن ــیح نش ــون توش ــن قان ــه ای ــد ک ــه بودن آمد

ــت جنســی  ــون آزار و اذی ــع توشــیح قان یکــی از موان
ــا  ــان بــود. ب ــان، اختــاف دیدگاه هــا میــان خــود زن زن
آن هــم بــا دادخواهــی هــا ایــن قانــون از ســوی رییــس 
جمهــور تصویــب شــد. ایــن قانــون یــک فصــل و 27 
مادــه دــارد. از ایــن مــوارد 3مادــه جزایــی دــارد. ســایر 

مادــه هــا احــکام عمومــی و مــوارد وقایــوی اســت. 

ــگر  ــق و پژوهش ــک محق ــش ی در نق
حــوزه زنــان، نظرتــان در مــورد اتهــام 
هــای اخیرکــه بــه زنــان در ارگ زده شــده، 

چیست؟
ــیدگی  ــه رس ــت ک ــاز اس ــه، نی ــورت گرفت ــا ص ادع
شــود. اگــر رســیدگی نشــود، ایــن مــی تواند مانــع برای 
حضــور و مشــارکت زنــان دــر عرصــه هــای مختلــف 
شــود. آن چــه را همیشــه گفتــه ام و پیشــنهاد دادــم این 
بودــه کــه وظیفــه دولــت افغانســتان اســت کــه بایــد بــه 
ــود،  ــا درســت ب ــد. اگــر ادع ــا رســیدگی کن ــن ادع ای
عاملیــن آزار و اذیــت زنــان مطابــق قوانیــن افغانســتان 
مجــازات شــود کــه عبرتــی بــرای دیگــران دــر آیندــه 

ــاه.  شــود و دســت ســو اســتفاده گران کوت

در مــورد کــودکان چــه پژوهش هــا و 
فعالیتی داشته اید؟

ــر  ــت د ــی آزار و اذی ــا بررس ــای م ــی از کاره یک
مکاتــب اســت کــه کودــکان را نیــز شــامل می شــود. 
ــل آن  ــب و عوام ــرار از مکت ــی ف ــی بررس ــورد بعد م
اســت و موقــف قوانیــن دــر برابــر فــرار از منــزل 
چیســت. تبعیــض والدیــن؛ چــه تاثیــری بــاالی دختران 
شــان دــراد. دــر تــاش کــه داشــتیم ســن ازدــواج را 

در ابتــدا بــرای خواننــدگان مــا از 
ــای  ــت ه ــد و از فعالی ــان بگویی خودت

تحقیقی و علمی تان؟
تشــکر، زرقــا یفتلــی اســتم. رییــس نهــاد تحقیقاتــی 
اطفــال. از 2007 بــه ایــن ســو، هنگامــی که از دانشــگاه 
فــارغ شــدم، کار را شــروع کردــم. دــر ابتدــا معــاون 
بخــش تحقیــق بودــم. ســپس رییــس بخــش تحقیقات 

زنــان و اطفــال شــدم. 
مــا دــر حدــود 25 تحقیــق را انجــام دادــه ایــم. ایــن 
تحقیقــات بیشــتر دــر مــورد کودــکان و زنــان اســت و 
خودــم دــر آن هــا بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم 

ســهم داشــته ام. خشــونت علیــه زنــان دــر 
ــل از وقــت  افغانســتان، ازدــواج هــای قب
کودــکان، اســتقال سیاســی و اقتصادــی 
ــراث  ــه حــق می ــان ب ــان، دسترســی زن زن
و مهــر، دسترســی زنــان بــه عدالــت، 
خشــونت فزیکــی علیــه زنــان، مشــارکت 
زنــان دــر رونــد صلــح، آزار و اذیــت 
ــه  ــن علی ــض والدی ــان و تبعی ــی زن جنس
فرزندــان دختــر شــان از جملــه تحقیقات 
اســت کــه انجــام شــده و دــر آن هــا 
ســهم داشــته ام. تمــام ایــن تحقیقــات در 

ــا موجــود اســت.  وبســایت م

تاثیر گذاری و نتایج 
تحقیقات در روند مدنی 

فعالیت هایتان چقدر بوده؟
تحقیــق،  کارهــای  برعــاوه 
ــتیم.  ــم داش ــی ه ــای دادخواه فعالیت ه
فعالیت هــای دادخواهــی نیــز متمرکــز بر 
ــت.  ــه اس ــکان بود ــان و کود ــوق زن حق
دادخواهــی برای توشــیح قانــون خانواده 

و قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان از جملــه ایــن نــوع 
فعالیت هاســت. مــا ســه کمیتــه دادخواهــی را رهبــری 
ــا اســتم.  ــه ه ــن کمیت ــم. خودــم دــر راس ای ــی کنی م
ــای  ــوص نهاده ــه خص ــی، ب ــف مدن ــای مختل نهاده
کــه بــا مدیریــت زنــان فعالیــت دارنــد، عضویــت ایــن 
ــه  ــا، کمیت ــن کمیته ه ــی از ای ــارد. یک ــا را د ــه ه کمیت
دادخواهــی بــرای قانــون خانوادــه اســت. مســوده 
خانوادــه هشــت ســال اســت کــه بــه دایــل نبــود اراده 
دــر حکومــت از طــی مراحــل قانونــی بازماندــه اســت.

ــون  ــورد قان ــه در م ــت ک ــن اس ممک
ــب ان  ــد تصوی ــواده و رون ــی خان مدن

بیشتر توضیح بدهید؟ 
بــه دلیلــی کــه قانــون مدنــی بخــش احوال شــخصیه 
بــرای مردــم افغانســتان و بــه خصــوص زنــان جــواب 
ــون  ــوارد از قان ــی م ــود. بعض ــان نب ــای ش ــوی نیازه گ
مدنــی دــر قانــون خانوادــه جادادــه شــده اســت. مثــل 
ــی  ــوق اقتصاد ــر و حق ــت، مه ــاق، ملکی ــاج، ط ازد
ــال  ــا س ــده، ام ــه ش ــون آماد ــن قان ــوده ای ــان. مس زن
هاســت کــه مراحــل قانونــی اش پیمودــه نشــده اســت. 
بــه همیــن دلیــل کمیتــه ای دادخواهــی ایجــاد کردیــم 
ــی  ــه دادخواه ــون خانواد ــرای قان ــر ب ــن 20 نف ــه ای ک
کننــد. مــا دادخواهــی هــا را بــا رهبــری وزارت 
عدلیــه، مجلــس نمایندــگان، انســتیتوت قانــون گذاری 
ــم.  ــاز کردی ــط آغ ــای مرتب ــایر نهاده ــتان و س افغانس
ــون خانوادــه  ــد تدقیــق قان ــه رون باخــره وزارت عدلی
را شــروع کــرد کــه حــاال تکمیل شــده اســت. مســوده 
ــات  ــا ماحظ ــده، ب ــتاده ش ــران فرس ــورای وزی ــه ش ب
ــه ای روی آن کار  ــون کمیت ــت، اکن ــا داش ــه آن ه ک

بــرای دختــران 18 ســال دــر قانــون خانوادــه آوردیــم. 
کــه نکتــه مثبــت اســت. 

به عنوان یک خانم موفق، نقش خانواده 
در پیشرفت شما چه تاثیری داشته است؟

خانوادــه ســتون یــک اجتمــاع را تشــکیل می دهــد. 
بــا تکامــل خانوادــه هــا جامعــه بــه رفــاه و آرامــی مــی 
رســد. تــا هنگامــی کــه حمایــت خانوادــه نباشــد، فکر 
ــه  ــد کــه ب ــه خصــوص نمــی توانن ــم زن هــا ب مــی کن
خــود و ســایر زنــان کار کننــد. خانوادــه ام همیشــه از 
ــه  ــگاه ک ــت و جای ــام موقعی ــه. تم ــت کرد ــن حمای م
ــم  ــر قد ــت. د ــرم اس ــر و ماد ــت پد ــه حمای ــارم، ب د
بعدــی همســرم اســت کــه همیشــه حمایــت و تشــویقم 
کردــه اســت. همیــن حمایــت هــا بودــه کــه توانســته 
ام، منحیــث یــک زن دــر رهبــری جامعــه باشــم و بــر 

زندگــی ســایر زنــان موثــر واقــع شــوم.

اهمیت مشارکت زنان
 در انتخابات
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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.

یا فحشـا، به تجارت یا پیشـه آمیزش جنسی طبیعی یا 
غریطبیعـی در قبـال درآمـد و یـا برخی دیگـر از منافع 
مطرح می شـود. در پدیده فحشـا )خودفروشی( مقام 
انسـان بـه یـك شـیء تنـزل مـی یابـد. به كسـی كـه در 
هـر بخـش از ایـن پیشـه كار مـی كنـد می گوینـد كارگر 
جنسـی. فحشـا یكـی از شـاخه های صنعت سـكس 

)یـا تجـارت جنسـی( اسـت کـه متاسـفانه موضـوع 
فحشـا، باوجود گسـردگی فزاینده آن، در جامعه ما از 

پشـتوانه تحقیقاتی الزم برخوردار نمی باشـد«.
اهداف:

» هدف اصلی:
 شناسـائی و دسـته بندی عوامل اساسی شیوع فحشا 

در شهر کابل
اهداف فرعی:

شناسائی و تحلیل عوامل فحشا در شهر کابل
ارائه راهکارهای عملی مدیریت یا مبارزه با فحشا«

تحلیـل یافتـه هـا: » آمـار و ارقام بدسـت آمده بیانگر 
ایـن اسـت که:

بیشـرین زنان فاحشـه را جوانان تشکیل می دهند. از 
22 خانـم کـه مـورد مصاحبـه قـرار گرفتند 20 تـن آن ها 

زیر سـن 35 قـرار دارند. 
41 % آنهـا تـا صنـف دوازدهـم درس خوانـده انـد و 
22% از آنهـا دارای تحصیـات عـایل بـوده، 9 % تـا 
دوره ثانـوی درس خوانـده انـد، 13% تـا دوره ابتداییه 

تحصیـل کـرده بودنـد و 14% آنـان بیسـواد بودنـد. 
32% آنهـا خانـم هـای مطلقـه، 36% شـوهردار، %23 

مجـرد و 9% شـان خانـم هـای بیـوه اسـتند.
45% این زنان شاغل و 55% آنها بیکار اند و...«

زندگـی  نوعـی  فاحشـه گـری   « نتیجیه گیری: 

خطرنـاک و سـخت اسـت کـه بـه سـبب آمیختگـی 
دالیـل چندگانـه فـردی، خانوادگـی و سـاختاری در 
بروز آن، فرار قربانیان از این گرداب سـهمگنی بسـیار 
دشـوار می نمایـد. پدیـده ای تـوأم بـا تحقـری، تهدیـد، 

و  زبانـی  آزار  ارعـاب، 
شـی انگاری  جنسـی، 
مفـرط  خشـونت  و 
زنـان  علیـه  فیزیکـی 
کـه  پدیـده ای  فاحشـه 
در زیـر پوسـت جامعـه 
مـا قدرتمندانـه در حـال 
چـون  و  اسـت  زیسـن 
نـه  ترسـناک  گردابـی 
تنها تمامی هویت زن را 
در خویـش فرو می بلعد 
در  را  جامعـه ای  بلکـه 
تنفس مرگبار خویش به 
تباهی می کشـاند. و...«

مـدارک تحصیلـی  زیـر بغـل دارنـد و بـه 
اسـتخدام  ادارات  در  هـم  اسـاس  همـان 
شـده اند بـه احتمـال قـوی، از همـان ابتـدا 
انگیـزهٔ  شـان ایـن بـوده اسـت کـه صاحب 
مـدرک شـوند تا بتواننـد راحت تـر کار گیر 
بیاورنـد، اساسـاً انگیـزهٔ  شـان از رفتـن بـه 
دانشـگاه هرگـز ایـن نبـوده که چیـزی فرا 
بگیرنـد و بر ظرفیت شـان بیفزایند. بنابراین 
غالب افرادی که از دانشـگاه های افغانسـتان 
فـارغ می شـوند با زیـِر بغل پر و کلـهٔ خالی، 
دانـگ«  را  »الـف  کـه  حـدی  در  آن هـم  
افغانسـتان  ادارات  راهـی  می خواننـد 
می شـوند و نظـام بـی کاره و فاسـد را ببـار 

می آورنـد. البتـه قابـل ذکـر می دانـم کـه 
فـارغ  دانشـگاه ها  از  کسـانی که  تمـام 
ایـن  مخاطـب  نمی تواننـد  می شـوند 
نوشـته ام باشـند، زیـرا بـدون شـک افـراد 
توانمنـد و بااسـتعدادی هم وجـود دارند که 
از هـر فرصتی بـرای خودسـازی و باالبردن 
ظرفیت شـان اسـتفاده می کننـد و هنـگام 
زیـر  کـه  همان گونـه  دانشـگاه  از  فراغـت 
پـر  نیـز  کلـهٔ  شـان  اسـت،  پـر  بغل شـان 
ادعـا  راحتـی می توانـم  بـه  امـا  می باشـد. 
کنم کـه جمع کثیـری از تحصیل یافته گان 
محتـرم و محترمـهٔ مـا متاسـفانه »الـف در 
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در جهان سوم
زنده گی؛ بی سروصدا ست

روزها کار می کنیم
شبها خواب 

بیداریمان تکراِر در تکرار است
فقط

هرازگاهی منفجر می شود
ماین ها، کنار جاده.

***
گل های وحشی را بیش تر دوست دارم

هر تخمی که
از دل دشت بیرون می شود

علفی که از کاه تبه
درختی که از دامن کوه

 ...
تکرار می گویم

همه را دوست دارم
و تورا

که از جزیره ی ناشناخته یی
به جنگل نامشکوف زنی

پناه برده ای

سونیا آژمان

کابوس

جعِدگیسو فقر؛ و فرآیند فحشا

طنزینه

 محبوبه مسیحا

»اگر در زندگی ام مردی را داشته باشم که شبانه 
با 10 افغانی برایم یک نان خشـک بیاورد دسـت 
به تن فروشـی نمی زنم« این حرف، روایت اکثریت 
زنـان اسـت کـه بـه فحشـا کشـیده شـده  و بـرای ادامه  

این مسری مجبور گردیده اند.
زنـان  عرصـه  وفعـال  جـوان، کنـش گـر  پژوهشـگر 

را  پژوهشـی  رویـان«  بانو»یلـدا 
افزایـش  عنـوان »عوامـل  تحـت 
فحشـا در شـهر کابـل« بـه عنـوان 
پایان نامه دوره ماسری اش انجام 
داده و آن را بـا ایـن عبـارت تقدیم 
کـرده اسـت: » تقدیم به زنانی که 
بخاطـر فـروش تن اش »فاحشـه« 
اش مـی خوانیـم و مـردی را کـه 
طـرف ایـن معاملـه اسـت »مـرد« 
مـی دانیـم«. ایـن اولـنی تحقیـق 
علمـی در مـورد زنانی اسـت که از 
تـن شـان مایه مـی گذارند تـا زنده 

بمانند.
در پژوهش انجام شـده برای جمع 
روش گلولـه  از  اطاعـات  آوری 
برفـی و بـرای تحلیـل اطاعـات 
اسـتفاده   spss افـزار   نـرم  از 
شـده اسـت. نتایـج اصلـی، یافتـه 
هـای حاشـیه وی و راه حـل هـای 
پیشـنهادی بـرای کاهـش آسـیب و 
تـا حـد ممکـن جلـو گـریی از ایـن 

کار از برجسـته ترین موارد، در این تحقیق می باشـد. 
یافتـه هـای این پژوهش نشـان می دهـد که خانم های 
به اصطاح »فاحشـه« با عوامل چون فقراقتصادی، 
هـای  ازدواج  احساسـی،   – عاطفـی  مشـکات 
از  تقاضـای سـکس  وافزایـش  اجبـاری، خشـونت 
طـرف مردهـا  بـه عنـوان عوامـل افزایـش و گسـرش 
دهنده فحشـا بیشـرین میزان موافقت را داشـتند. اما 
در کنـار این ها  عوامل تشـدید کننـده وافزایش دهنده 
دیگـر را کـه محقـق در جریـان انجام تحقیـق دریافته 
اسـت ایـن اسـت که عوامل مانند حـس انتقام جویی 
در مقابـل خیانـت  شـوهر و انجـام عمـل بالمثـل، از 
دسـت دادن بـکارت در دخـران و فحشـای اجبـاری 
نیـز جـز مـوارد اسـت که به افزایش و گسـرش  فحشـا 

افـزوده اسـت. 
  در گـزارش کنونـی  بعضـی از قسـمت هـای ایـن 
پژوهـش بخاطـر ارزش سـندی  ایـن گونه آورده شـده 

اسـت: 
در مقدمه ) قسـمت از پاراگراف اول(: »تن فروشـی 

دانشـگاه های  کـه  فعلـی  شـرایِط  در   
افغانسـتان بیشـتر بـه طویله شـبیه اند 
تـا مراکـِز اکادمیـک، و افـرادی را هـم کـه 
فـارغ می دهنـد در بسـیاری مـوارد حتـی 
اسـم خـود را عـاری از اشـتباه نمی تواننـد 
بنویسـند چه رسـد بـه این کـه دو جمله را 
عـاری از اشـتباه بنویسـند، معیـار و مالِک 
اسـناِد  داشـتن  ادارات  در  اسـتخدام ها 
تحصیلـی اشـتباهِ بسـیار بـزرگ اسـت. بـه 
اگـر  می بـود  خـوب  بسـیار  مـن  بـاورِ 
اسـتخدام ها بر اسـاس لیاقت و شایسته گی 
فـردی صـورت می گرفـت، نـه بـر اسـاس 
اسـناد تحصیلـی. افـراِد زیادی که اسـناد و  

 صفحه 3...

معیاِر فاقِد اعتبار

گزارش
 آمنه امید


