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صفحه 3

بازتاب تمام رخ زنان

زنان و احساس ارزشمندی در جامعه

هیـچ توافق سیـاسی خشونت 
علیه زن را کاهش نداده است

در  تازگی  به  متداوم  از سال ها جنگ  پس 
روزنه ای  افغانستان  در  سیاسی  بحران  اوج 
امیدی برای برقراری صلح هویدا شده است. 
از  یکی  که  خشونت  کاهش  هفته  یک 
پیش شرط های توافق ایاالت متحده امریکا 
با طالبان بود، با موجی از استقبال و لبخند 
در  هرچند  شد.  پذیرایی  شهروندان  امید 
در چندین  طالبان  گروه  هفته  این  جریان 
از  بیش  و  نموده  خشونت  اعمال  والیت 
بیست تن از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی 
دولت  امریکا،  بازهم  اما  کردند.  قربانی  را 
که  امیدوارند  ملت  همین طور  و  افغانستان 
این روند منجر به توافق صلح میان ایاالت 
متحده و طالبان شده زمینه ی گفت وگوهای 
تا یک  فراهم سازد  را  »بین االفغانی« صلح 

شویم. نزدیک تر  به صلح  گام 
واقع  در  که  خشونت  کاهش  هفته ی 
آزمونی برای سنجش تمایل طالبان به صلح 
سوی  از  کماکان  می باشد،  جنگ  قطع  و 
آنان نقض شده است. اما این موارد در حدی 
ماه  ده  از  بیش  نتیجه ی  بتواند  که  نیست 
مذاکرات طالبان و امریکا را به چالش بکشد.

خشونت  کاهش  هفته ی  جریان  در 
شاهد بودیم که نهادهای حامی حقوق بشر، 
نهادهای بین المللی همکار در افغانستان و 
این  از  شهروندان  شمول  به  ملی  نهادهای 
کردند.  استقبال  گسترده  صورت  به  طرح 
جوانان از رویاها و برنامه های شان در زمان 
پس از توافق صلح سخن گفتند. اما واقعیت 
این است که این یک هفته کاهش خشونت 
توافق  یک  برای  پیش زمینه  طرحی  یک 
سیاسی میان ایاالت متحده امریکا و گروه 
افغانستان در چندین  بود. سربازان  طالبان 
والیت کشور بازهم کشته و زخمی شدند، 
کارمندان دولت افغانستان در سمنگان اسیر 
گرفته شدند. حتا اگر توافق سیاسی امریکا 
با طالبان منجر به آغاز مذاکرات صلح شود 
در  قدرت  تصاحب  سیاسی  بحران  بازهم 
وجه ی  طالبان  پابرجاست.  همچنان  کابل 
در  و  می کنند  پیدا  معتبرتری  سیاسی 
طالبانی  تفکر  نیز  »بین االفغانی«  مذاکرات 
گفت.  خواهد  سخن  برتر  قدرِت  موضع  از 
زودی  به  طالبان  جنگی  ماشین  بنابراین؛ 

شد. نخواهد  خاموش 
مایه ی  دوامدار  صورت  به  آنچه  حاال، 
نگرانی نهادهای حامی حقوق بشر و حامی 
بحث  شده  بیشتر  و   بوده  زنان  حقوق 
است.  زنان  آزادی های  و  حقوق  مصؤنیت 
این یک نگرانی بجاست که زنان افغانستان 
افزایش  از  و  طالبان  قدرتمندشدن  از 
خشونت بیم داشته باشند. چون هیچ توافق 
سیاسی ای تا اکنون منجر به کاهش خشونت 

نشده است. افغانستان  زن  سر  از 
متعدد  نظام های  اخیر  سال  چهل  در 
شد.  حاکم  تروریستی  و  ایدیولوژیک 
زنان  برای  امیدی  پیک  نیز  دموکراسی 
مانده  پایدار  هنوز  آنچه  اما  بود؛  افغانستان 
خشونت بر زنان است. چون خشونت علیه 
ویا  خاصی  گروه  توسط  افغانستان  در  زن 
بلکه  نمی شود  اعمال  طالبان  توسط  فقط 
آنچه باعث پایداری خشونت علیه زن شده 

طالبانی ست. تفکر 
در جهان، زن افغانستان از دیرباز بدینسو 
فقط یک نظام حکمروایی دارد و آن نظام 
مردساالری ست. تا زمانی که تفکر طالبانی 
پایه های حاکمیت نظام مردساالری را استوار 
نگه می دارد، توافق سیاسی میان جناح های 
درگیر جنگ، صلح سیاسی، کاهش خشونت 
یک هفته ای، آتش بس و هر توافق دیگری 
که میان گروه های درگیر جنگ اتفاق بیفتد 
تأثیرگذار  جامعه  کلی  وضعیت  بر  شاید 
باشد، اما خشونت را از زندگی زن افغانستان 
اهانت،  تحقیر،  سنگسار،  نمی دهد.  کاهش 
لت وکوب، سلب حقوق و آزادی ها، خشونت 
خانوادگی و محدودیت های دسترسی به کار 

و آموزش همچنان پابرجاست.

باید عرض کنم که فیمنیسم معرفت، ارزش و انجام  کردارهای مدرن است. فقط اسم این معرفت از نام زن )فیمن( گرفته شده است. 
یعنی بیشتر شامل مطالعات زنان و مطالعات چشم انداز زنان از جهان می شود. بنابراین؛ طوری که زن و مرد می تواند اگزیستانسیالیست، 
سوسیالیست و... باشد، مرد و زن نیز می تواند فیمنیست باشد. اما فیمنیست شدن و فیمنیست بودن، نیازمند مطالعه و درک معرفت مدرن 

است که یک مرد و یک فرد باید این ظرفیتِ معرفتِ مدرن را کمایی کرده باشد.

ملک مبارز

گفت وگو

نگاهی به تبعیض جنسیتی تبعیض و نابرابری جنسیتی مقوله های استند که 
از آغاز سپیده دم تاریخ تا اکنون همراه بشریت 
فرهنگ  های  و  و در شرایط  زمان  بوده، در هر 
و  شرایط  آن  با  مطابق  گونه ای  به  مختلف 
فرهنگ جلوه نموده است که برابری و نابرابری 
از  تا جامعه ی دیگر و  از یک جامعه  جنسیتی 
یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر متفاوت می باشد.  
گذشته های  به  جنسیتی  تبعیض  ریشه های 
بسیار دور برمی گردد که تاریخ، سنت ها، عرف 
و نظام های مردساالر و سایر عوامل دیگر باعث 
سطح  در  مردان  به  نسبت  زنان  تا  می شود 
پایین تر در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و علمی قرار گیرند و بیشتر فعالیت های 
شان در امور خانه و پرورش اطفال محدود گردد.

نابرابری های اجتماعی یکی از مسایل مهم 
نابرابری  این  که  است  امروز  جامعه  شناسی 
جنسیتی فقط در حوزه ی زنان مطرح نمی شود، 
گاهی  در حوزه ی مردانه و همچنان در حوزه ی 
خاص  شرایط  در  قرار گرفتن  یا  کار  تقسیم 

می یابد. اهمیت  نیز  اجتماعی 
با  اجتماعی  تبعیض  و  جنسی  نابرابری 

عوامل  تأثیر  تحت  مردساالر،  جامعه ی  در  زن 
فرهنگی و خانوادگی بوده؛ یعنی نادیده گرفتن 

زنان در طی تاریخ در تمامی جوامع به اشکال 
دلیل وجود  به  و  داشته  و صور مختلف وجود 
قدرت های سیاسی و اقتصادی در دست مردان، 
جایگاه انسانی زن در مسیر تکاملی تاریخ بشر 
نا دیده گرفته شده، تبعیض جنسیتی منجر به 
آن می شود که چهاردیوار خانه مبدل به زندان 
برای زنان شود و مانع روابط اجتماعی آنان با 
زنان دیگر گردد و این باعث می شود که زنان 
از مشکالت و کارهای ضروری هم دیگر بی خبر 
بمانند و هم چنان تبعیض جنسیتی زنان را به 
یک موجود تک ساحتی، شی گونه و مایملک مرد 
تبدیل می کند و گاهی هم باعث ایجاد انحرافات 

اجتماعی بین زنان نیز می گردد.
و  اصل  معنی  به  جنس  لغوی  نظر  از  جنس: 
ذات هر شی می باشد، مثلن: وقتی ما می گوییم 

است  آن   منظور  یعنی  شیشه ای؛  پیاله ی  که 
پیاله شیشه  این  سازنده ی  ذرات  و  اساس  که 
است. اما در این جا مراد از جنس اساس و ذات 
بودن  مؤنث  و  مذکر  می باشد.  زنده  موجودات 
زنده  به همراه هر موجود  خصوصیتی ست که 
زنده  موجود  این  و  می آید  دنیا  به  او  و جسم 
به همراه همین »جنس« خود به زندگی خود 

وجود  در  جنس  می دهد.  ادامه 
زنده  موجودات  تمام  و  انسان ها 

صفحه 2

برای  مسیر  کردن  پیدا  و  تالش  هدف گذاری، 
آینده ی روشن تر، سازماندهی، پشتکار و مبارزه 
به خاطر شکستن سدها و درهم کوبیدن مانع های 
محدود کننده ی زندگی زنان و موفقیت زنان در 
عبور از این چالش های خلق شده توسط اجتماع  
و رسیدن به یک وضعیت مطلوب و تأثیرگذاری 
زنان در عرصه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، 
صورت  زنان  ارزش دهِی  خود  مبنای  بر  همه 

گرفته است.
به عبارت دیگر زنان با احساس ارزش گذاری 
با هدِف  برای مدیریت زندگی  به خود و تفکر 
توانسته اند  پیرامون،  و  برمحیط  تاثیرگذاری 
را  تحملی  گونه های  مقابل  در  مبارزه  جریان 
پیروزی  از  مختلف  سکوهای  در  و  کرده  خلق 

آورند. عمل  به  تجلیل  شان 
بر خالف جریان حاکم و تفسیر برتری منافع 
برنامه ی  و  زنان  از جمله  افراد دیگر  بر  قوی تر 
سازمان یافته برای راندن زنان از متن به حاشیه؛ 
اهمیت  و  کار  به  ارزش گذاشتن  با  زنان  اما 
جریان  شان،  زندگی  موضوعات  اولویت بندی 
انسانی سازی جامعه و مسؤولیت چند برابر برای 
تعیین  از  اجتماعی؛  رفتارهای  عادالنه سازی 
در  سرنوشت  تغییر  تا  خانواده  در  سرنوشت 
جامعه و کشور را با اثربخشی به پیش برده اند. با 
ژرف نگری به چگونگی ایجاد نظام ها، ساختارها 
کنندگان،  تنظیم  عنوان   به  افراد  نقش  و 
بازی کنندگان و استفاده کنندگان همیشه مسأله 
برتری، تفوق منافع و در خدمت گیری دیگران 
برای انجام کار بیشتر که برآیند آن دست یافتن 

به منفعت بهتر و بیشتر است، مطرح بوده و این 
موضوع  باعث رقابت سخت و غالبن خطرناک، 
بین گروه های اجتماعی جامعه که قدرت، ثروت، 
منزلت و جنسیت باعث تفاوت های شان شده 

دارد. است جریان 
قانون ها، پالیسی ها و برنامه های که کشورها، 
ارگان ها و خرده نهادها به خاطر تدوین، تطبیق 
و جریان سازی آنها تالش می کنند همه و همه 
به هدف مدیریت بهتر و تأمین منافع گروه های 
اجتماعی  به شکل درست آن خلق و راه اندازی 
شده است تا  میان منافع متضاد، سازش ایجاد 
کرده و از جنگ و خشونت ها در میان گروه های 
اجتماعی جلوگیری کنند؛ اما نتیجه ی این نوع 
مدیریت در قسمت تأمین منافع زنان به عنوان 
بعضی  در  و  ناکافی  اجتماعی  برجسته ی  گروه 

عنوان  به  زنان  بنابراین؛  بوده است.  ناکام  موارد 
فعال ترین و کاراترین گروه اجتماعی می توانند 
در  شان  خواسته های  و  نیازها  اولوبت بندی  با 
هدف گذاری، دقیق تر و نقش آفرینی جدی تر در 

امتداد دو مسیر مشخص همت بگمارند. 
تالش آگاهانه برای کارآیی بیشتر در جامعه 
با کسب مهارت های کاربردی و دانش تخصصی؛ 
بسیار  مسایل  از  یکی  کنونی  عصر  در  چون 
مهم برای نقش آفرینی بیشتر و تأثیرگذاری در 
تخصصی  دانش  مالی؛  درآمد  و  اقتصاد  عرصه 
و  منسجم  تالش  است.  آن  از  بهره جستن  و 
به  زنان؛  اجتماعی  سازماندهی  برای  هدفمند 
ازکار جمعی  تعریف درست  ارایه ی  بیان دیگر 
قدرت  این  که  زنان  جمعی  منافع  تأمین  و 
کار  روحیه  باالنگه دارنده،  و  سازمان دهنده 
جمعی باعث شکل گیری نهضت قوی تر و کاراتر 
در میان این گروه اجتماعی شده و در نتیجه؛ 
اهمیت کار زنان بیشتر شده و به  احساس زنان 

می کنند. پیدا  دست  حقیقی  ارزشمندی  به 

دانایی فیمینستی؛ ظرفیت متفاوت درک جهان
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نگرفته است. همین غفلت نظری و تحلیلی 
در باب گفتمان سازی سیاست زنان تا حدی 
زیادی گویای سلطه ساختاری و مشروعیت 
خود  که  مردانه گراست  تفکر  برساخته شده 
را در قالب حقیقت و تنها طرز فکر درست 
جلوه می دهد و گفتمان ها و نظام های فکری 
می سازد.  بی اعتباری  و  رانده  حاشیه  به  را 
زمانی  تا  می کنم  فکر  یکی  من  بنابراین؛ 
نتوانیم به یک گفتمان  را  که مسایل زنان 
و  برابر  جامعه ی  نمی توانیم  کنیم  تبدیل 
عدالت گستر داشته باشیم. با این حال، چهار 
موقعیت کلی برای تغییر رویکرد مردساالرنه 
نشانه گذاری  افغانستان  جامعه ی  بستر  در 

شده است: 
به  نسبت  جنسیتی  نگاه  نغییر   )1

زنان؛  اجتماعی  موقعیت 
در  چه  پاتریمونال  ساختار  تغییر   )2
خانواده؛ سطوح  در  چه  و  جامعه  سطوح 

3( استقالل اقتصادی؛ 
4( دست رسی به قدرت و اقتدار سیاسی؛
5( معیار مشابه جنسی برای زن و مرد؛

6( پایان کلیشه سازی جنسیتی. 
براین پایه، اگر در این شش رویکرد تغییر 
کلی و معرفت شناسانه نسبت به کلیشه سازی 
گفتماِن زنان در جامعه ی افغانستان آورده 
نشود، ما نمی توانیم نوع نگاه مردساالرانه را 

در جامعه متحول و دگرگون سازیم.

زنان و گفتمان...

گفت وگوی ویژه با دکرت یعقوب یسنا
جریان های  شکل گیری  باره ی  در  نخست 

بگویید؟ جهان  در  فیمنیستی 
جنبش های زنان که معروف به فیمنیسم شدند 
هژده  سده ی  آغاز  و  هفده  سده ی  آخرهای  از 
در اروپا شکل گرفت و بعد به صورت جدی در 
اروپا و امریکا ادامه یافت. از نیمه ی سده ی نوزده 
جریان های  توانستند  زنان  جنبش های  بعد  به 
منظم و تاثیرگذاری را بنام موج های فیمنیستی 

شکل بدهند. 
فیمینسم از آغاز شکل گیری تا امروز، شامل 
این سه موج  از  سه موج می شود که معمولن 
بنام موج اول، موج دوم و موج سوم یاد می کنند. 
سیاسی،  حقوق  بیشتر  فیمنیسم  اول  موج  در 
حق رای زنان و حقوق بشری زنان مطرح بود. 
فیمنیسم در موج دوم به بحث جنسیت توجه 
شکل  چگونه  جنسیتی  نقش های  که  می کند 
گرفته اند، چرا برای زنان این همه دست وپاگیر 

استند که موجب فردوستی زنان می شوند.
نظریه پردازان  از  یکی  که  دوبوار  سیمون 
جنس  کتاب  در  است،  فیمنیسم  دوم  موج 
دوم می نویسد: »زن، زن به جهان نمی آید در 
جهان زن می شود.« منظور دوبوار از این گزاره 
این است که نقش های جنسیتی زن را به یک 
موضوع و ابژه ی مردساالر تقلیل می دهد. یعنی 
اگر نام زن و مرد را در دو ستون قرار بدهیم، 
نوشته  مرد  نام  ستون  زیر  هرچه صفت خوب 
می شود و هرچه مخالف صفت مردانه زیر ستون 
نام زن نوشته می شود. مثلن زیر ستون نام مرد 
می آید دلیر، زیر ستون نام زن می آید ترسو. این 
خالف صفت مردانه در تفکر مردساالر و بدوی 
می کند  مشخص  را  زن  شخصیت  و  جنسیت 
شود  تلقی  دشنام  مرد  به  هرچه  واقع  در  که 
به زن ویژگی دانسته می شود. این دیدگاه های 
و  انسانیت  است که  مردانه  فرهنگ  جنسیتی 
مرد  جنسی  ملکیت  و  متاع  به  را  زن  فردیت 

می دهد. تقلیل 
موج سوم فیمنیسم از نیمه ی قرن بیستم 
بسیاری  دوم  و  اول  موج  آغاز می شود.  بعد  به 
سیاسی،  نظر  از  را  زنان  به  مربوط  مسایل  از 
اجتماعی و فرهنگی گشوده بود، بنابراین؛ موج 
سوم فیمنیسم وارد مباحث پیچیده ی اکادمیک 
از  را  بشر شد. درکل معرفت بشری  فلسفی  و 
این چشم انداز مورد پرسش قرار داد که معرفت 
شده  ارایه  مردانه  چشم انداز  از  بشر  موجود 
است؛ نمی تواند در برگیرنده ی دیدگاه کل بشر 
به خصوص دیدگاه زنان باشد. بنابراین؛ موج سوم 
فیمنیسم به تولید دانش و معرفت از چشم انداز 
زنان می پردازد و در پی تثبیت معرفت زنان در 
باره ی جهان، در باره ی مردان، در باره ی زنان، 
در باره ی هویت جنسی و تفاوت و تنوع هویت 

است. جنسی 
برداشت شما از فیمنیسم چیست؟ 

جهان مدرن و معرفت مدرن بی توجه به دانش و 
شناختی که توسط زنان از زندگی و جهان ارایه 
می شود، کامل نیست. بنابراین؛ دانش، معرفت و 
ارایه شده توسط زنان بخش مهمی از  شناخت 
معرفت مدرن است. دانش و معرفتی فیمنیستی 
معرفت بشری را گسترده تر و معنامندتر کرده 
است؛ زیرا قبل از معرفت فیمنیستی ما جهان را 
فقط از چشم انداز مردان می شناختیم، اما بعد از 
شکل گیری معرفت فیمنیستی این امکان فراهم 
شد که ما جهان را از چشم انداز متفاوت تری که 
چشم انداز زنان باشد، نیز مورد توجه قرار بدهیم.

سیاسی،  علمی،  عقلی،  نظر  از  فیمنیسم 
است.  مدرن  مقوله ی  فرهنگی  و  اجتماعی 
بنابراین؛ در صورتی که بخواهیم وارد مناسبات 
این  نظرگیری  در  بدون  شویم،  مدرن  معرفت 
مناسبات معرفت مدرن  وارد  نمی توانیم  مقوله 
می خواهم  که  فردی  عنوان  به  من  شویم. 
را  را بشناسم، خود  معرفت مدرن و پسامدرن 
مکلف می دانم که مباحث و معرفت فیمنیستی 
و  مباحث  صورتی که  در  زیرا  کنم.  دنبال  را 
معرفت فیمنیستی را دنبال نکنم، مطمین استم 
و  مدرن  معرفت  از  به درک درستی  نمی توانم 

برسم. پسامدرن 
در  را  فیمنیستی  جریان های  پیشینه ی 

افغانستان چگونه بررسی می کنید؟
به اساس پاسخی که به پرسش دوم دادم، باید 
به پاسخ این پرسش به این مورد تأکید کنم که 
آیا ما وارد معرفت مدرن شده ایم که از جریان 
و شکل گیری معرفت فیمنیستی سخن بگوییم؟ 
نهادینه شدن  از  بعد  فیمنیستی  معرفت  زیرا 
روشنگری در اروپا شکل می گیرد. یعنی معرفت 
فیمنیستی از مقوله های معرفتی جدی مدرنیت 

است. 
به نظر من در مناسبات فرهنگی و معرفتی 

جامعه ی ما هنوز معرفت روشنگری و مدرنیت 
چگونه  صورت  این  در  نشده است.  نهادینه 
می توان از جریان های فیمنیستی و از معرفت 
رفتار  فقط  فیمنیسم  گفت.  فیمنیستی سخن 
خاص  آگاهی  از  نوعی  بلکه  نیست،  سیاسی 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بشری است که در 
رفتارهای سیاسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی 
خود را نشان می دهد. در صورتی که آزادی های 
ابتدایی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در 
باشد؛  شده  شناخته  رسمیت  به  جامعه  یک 
فیمنیستی  معرفت  شکل گیری  از  می توانیم 
آن جامعه سخن  در  فیمنیستی  و جریان های 

بگوییم.
ما هنوز در مرحله ی بحث آزادی های ابتدایی 

جامعه  و  خانواده  در  زنان  حقوقی  و  سیاسی 
ابتدایی  آزادی های  تثبیت  از  بعد  داریم.  قرار 
سیاسی و حقوقی زنان در یک جامعه می تواند 
جریان های فیمنیستی و معرفت فیمنیستی در 
جامعه شکل بگیرد. در جامعه ی ما فقط مقوله 
و اصطالح فیمنیسم شنیده شده است. مردان  و 
زنان جامعه ی ما درکی الزم از مباحث معرفتی 

فیمنیستی ندارند.
چگونه  ساختاری  چنین  در  زنان  پس 
غلبه  اجتماعی  چالش های  بر  می توانند 
کنند و مطالبات اساسی سیاسی و حقوقی 

خویش را به کرسی بنشانند؟
مردساالر،  قبیله ای،  ساختار  جامعه هایی که 
پدرساالر و بدوی دارند؛ نیاز به وجود حکومت 
و  متعهد  را  خود  که  حکومتی  است.  پیشرو 
مکلف به حمایت از حقوق سیاسی، اجتماعی و 
حقوق بشری زنان بداند. در ضمن مردان آگاه و 
زنان آگاه در کنار هم به مبارزات حق طلبانه ی 

بپردازند. زنان 
جامعه هایی که ساختار بدوی و مردساالرانه 
دارند، بحث فیمنیستی در این جامعه ها مطرح 
آزادی های  ابتدایی ترین  بحث  بلکه  نیست، 
اجتماعی و حقوق بشری زنان مطرح است. در 
این صورت نیاز به حکومت آگاه و متهعد و افراد 
)مردان و زنان( آگاه و متهعد است که ساختار 
اجتماعی و فرهنگی بدوی و مردسارالر جامعه 
را تغییر بدهد. اگر ساختار بدوی جامعه دچار 
تحول و تغییر نشود، ممکن نیست در جامعه ای 
با ارزش های فرهنگی بدوی و پدرساالر، حقوق 
و آزادی های اجتماعی و سیاسی زنان را نهادینه 

کرد.
جامعه ی ما ساختار بسته و بدوی دارد. این 
ساختار نه تنها برای زنان بلکه برای مردانی که 
نیز  است،  مدرن  ارزش های  تحقق  پی  در 
بنابراین؛  است.  مشکل آفرین  و  دست وپاگیر 

حکومت باید در قبال تحقق ارزش های مدرن 
برای تحول ساختار بدوی جامعه متعهد باشد. 
تولید  و  مدنی  رفتار  با  نیز  آگاه  زنان  و  مردان 
عرصه های  در  روشنگری  به  دانش  و  معرفت 
زمینه ی  تا  بپردازند  فرهنگی  و  اجتماعی 
اجتماعی برای نهادینه شدن ارزش های مدرن و 
اگر  فراهم شود.  زنان  بشری  و  حقوق سیاسی 
جامعه   و  نکند  تحول  بدوی  جامعه ی  ساختار 
مدرن نشود، حضور زنان در حکومت و جامعه 
بیشتر نمایشی و ویترینی خواهد بود که بر دوام 

بود. خوش بین  نمی توان  حضور  این 
در  زنان  حقوق  عرصه ی  در  تحول هایی 
داده  رخ  قانونی  نظر  از  پسین  سال های 
حق  و  تحصیل  حق  از  عبارت  است که 
زنان  طالبان  دوره ی  در  است.  زنان  شغل 
این حق را نیز نداشتند. اما هنوز زنان در 
افغانستان با محدودیت های جدی در ابراز 

انتخاب  پوشش،  چگونگی  عقیده،  آزادی 
طالق  حق  فرزندان،  سرپرستی  همسر، 
شغل  و  تحصیل  حق  محدویت  با  حتا  و 
در  خانواده هایی  هنوز  استند.  روبه رو  نیز 
شان  دختر  که  دارند  وجود  افغانستان 
را  خود  حکومت  نمی گذارند.  مکتب  را 
از  حمایت  به  مکلف  خانواده ها  برابر  در 
این  می توان  چگونه  نمی داند.  دختران 
محدودیت های زن ستیزانه را کم کرد یا از 

بین برد؟
محدودیت های زنان بیشتر خانوادگی، اجتماعی، 
فعلی  قوانین  است.  مردساالرانه  و  عرفی 
افغانستان نسبتن مدارای حقوقی به حقوق زنان 
دارد، اما بنابه محدودیت های اجتماعی، عرفی و 
مردساالرانه، این قوانین تطبیق نمی شود. مهم تر 
از همه مدارای حقوقی در باره ی حقوق زنان زیر 
فشار کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی 
مدافع حقوق زنان فقط در قانون رعایت شده 

است.
به  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و  حکومت 
حقوق زنان که در قوانین آمده باورمند و متعهد 
نیستند. فقط به خارجی ها نشان می دهند که 
عضو  پذیرفته ایم،  را  بشر  حقوق  اعالمیه ی  ما 
فالن میثاق بین المللی در باره ی حقوق زنان و... 
استیم. باور و اراده ی عدلی، قضایی و حقوقی در 
دولت مهم است که از تطبیق حقوق قانونی زنان 

حمایت صورت بگیرد.
مسؤوالن نهادهای عدلی و قضایی افغانستان 
بدوی  تفکر  دارای  و  پدرساالر  مردساالر،  همه 
و  هم فکر  زنان  حقوق  به  نسبت  که  استند 
همدل با خانواده ها، جامعه و عرف های قبیله ای 
و  اجتماعی  خانوادگی،  محدودیت های  استند. 
بر  جامعه  عرف  و  خانواده ها  که  را  فرهنگی ای 
حقوق زنان اعمال می کنند، مسؤوالن نهادهای 
قضایی و عدلی نیز موافق چنین محدودیت هایی 

استند.
نهادهای  مسؤوالن  فکر  بایستی  بنابراین؛ 
قضایی و عدلی ما مدرن و حقوق  بشرباور شود 
که نسبت به حقوق زنان، موضع حقوق بشری 
در نهادهای عدلی و قضایی به وجود بیاید. در 
نسبت  پیشروانه  موضع  باید  نیز  حکومت  کل 
که  کند  تالش  و  باشد  داشته  زنان  حقوق  به 
دچار  را  جامعه  عرفی  و  قبیله ای  ارزش های 

کند.  تحول 
باری در جمعی که دانش آموخته نیز بودند، 
گفتم من فیمنیست استم، همه خندیدند! 
این  غالب  دیدگاه  افغانستان  در  نظرم  به 
است که کار فیمنیستی کردار زنانه است. 

آیا مردان می توانند فیمنیست باشند؟ 
معرفت نظام آموزشی و تحصیلی در مکتب و 
بنابراین؛  است.  پدرساالر  و  مردساالر  دانشگاه، 
نظام آموزشی، ما را از نظر فکری مردساالرتر و 

پدرساالرتر می کند. مردانی که نسبت به حقوق 
زنان و شخصیت بشری زنان دچار تحول فکری 
خصوصی  و  آزاد  مطالعات  واقع  در  شده اند؛ 
داشته اند. این که از دانش آموخته های افغانستان 
بنابه پیش فرض معرفتی نظام آموزشی ما توقع 
بشری  اعتبار  و  ارزش  آنها  که  باشیم  داشته 
فیمنیسم را بدانند، توقعی مطابق واقع نیست. 
خوب شد به افراد دانش آموخته اشاره کردید 
نظام  باید  بگویم  فرصت  این  از  استفاده  با  که 
از  یکی  شود.  اصالح  ما  تحصیلی  و  آموزشی 
مردساالر،  ذهنیت  اساسی  کننده های  تقویت 
پدرساالر و بدوی نسبت به زنان، نظام آموزشی 
و تحصیلی ماست. برای این که بتوانیم ذهنیت 
رسمی بدوی آموزشی را در باره ی زنان تغییر 
بدهیم؛ از اساس باید پیش فرض مردساالرنه و 
زن ستیزانه ی نظام آموزشی و تحصیلی را تغییر 

بدهیم.
باید عرض کنم که فیمنیسم معرفت، ارزش 
این  اسم  فقط  است.  مدرن  کردارهای  انجام   و 
معرفت از نام زن )فیمن( گرفته شده است. یعنی 
بیشتر شامل مطالعات زنان و مطالعات چشم انداز 
زنان از جهان می شود. بنابراین؛ طوری که زن و 
اگزیستانسیالیست، سوسیالیست  می تواند  مرد 
و... باشد، مرد و زن نیز می تواند فیمنیست باشد. 
اما فیمنیست شدن و فیمنیست بودن، نیازمند 
مطالعه و درک معرفت مدرن است که یک مرد 
را  مدرن  معرفِت  ظرفیِت  این  باید  فرد  یک  و 

کمایی کرده باشد. 
شما به عنوان یک مرد چقدر به استقالل 
آیا  دارید؟  باور  جامعه  و  خانواده  در  زنان 
زنان  دیگر  و  همسر  به  را  استقالل  حق 

داده اید؟ خود  خانواده ی 
گفته  که  دارد  رواج  متلی  ما  جامعه ی  در 
می شود: »حق داده نمی شود، بلکه حق گرفته 
جامعه های  در  حق  از  برداشت  این  می شود.« 

شاید  قبیله ای  و  مردساالر  بدوی،  سنتی، 
مدرن  جامعه های  در  اما  باشد،  داشته  کارایی 
گرفته  نه  و  داده می شود  نه  و شهروندی حق 
تفهیم  شدنی ست.  امری  حق  بلکه  می شود؛ 
هر فرد باید در باره ی حق خود و حق دیگران 
آموزش ببیند، بفهمد و به حق خود و دیگران 

بگذارد. احترام 
اشتباه  حق  گرفتن  و  حق  دادن  بنابراین؛ 
این  بدهیم،  کسی حق  به  بخواهیم  اگر  است. 
حق را نیز از او گرفته می توانیم و مهم تر این که 
ما  از  همیشه  باید  داده ایم  حق  فردی که  به 
نظر حقوق بشری من  از  اصولن  باشد.  مدیون 
کی، من چه کاره که مرجع دادن حق به یک 
انسان باشم؟ همسر من یک انسان و یک فرد 
است، باید حقوق و حق او امر ذاتی، حیاتی و 
بشری خودش باشد. من اگر جاهل به معرفت 
مدرن و حقوق بشری نباشم، باید حق ذاتی و 

او را درک کنم. بشری 
اگر به این فکر باشم که من مرجع دادن حق 
به همسر و دیگر زنان خانواده ی خود استم؛ به 
این معناست که من جاهل به درک حق ذاتی و 
بشری افراد استم. اما درک حق فقط امر ذهنی 
و فکری نیست. حق کردار اجتماعی، سیاسی، 
»ارتباط«  در  که  خانوادگی ست  و  فرهنگی 

تحقق پذیر است.
زنان  و  همسرم  حقوق  به  نسبت  من  فکر 
خانواده ام طوری ست که عرض کردم، اما جامعه، 
حکومت و خانواده چنین فکری ندارد. بنابراین؛ 
و  فردی همسرم  و  انسانی  به خود حقوق  خود 
افراد  و  زنان خانواده ام توسط جامعه، حکومت 
حتا  می شود.  نقض  و  محدود  خانواده  دیگر 
تاثیر مناسبات موجود جامعه  خودم نیز تحت 
قرار می گیرم و ممکن در سفر به همسرم بگویم 
که چادری بپوشد. بهتر این است که تحقق حق 
عنوان  به  را  افراد  فردی  و  بشری  شهروندی، 
»ارتباط« در جامعه درنظر بگیریم. حق افراد در 

جامعه باید تفهیم و درک شود. 
عنوان  به  را  فیمنیسم  می توان  چگونه 
و  سنتی  جامعه ی  در  جدی  ضرورت 

مردساالر افغانستان نهادینه کرد؟ 
در جامعه ی مردساالر، سنتی و مذهبی، مبارزه 
خانوادگی،  ابتدایی  آزادی های  تحقق  برای 
نه  است  مطرح  زنان  سیاسی  و  اجتماعی 
ارزش های معرفتی و بشری فیمنیستی. نخست 
بدوی  ذهنیت  شود،  مدرن  باید  جامعه  یک 
مردان نسبتن تغییر کند، حقوق ابتدایی اساسی 
زنان در جامعه نسبتن نهادینه شود؛ بعد در آن 
جامعه از معرفت و ارزش های بشری فیمنیستی 

گفت. باید  سخن 
درک  به  نیاز  فیمنیستی  معرفت  درک 
بتوان  این که چگونه  برای  دارد.  مدرن  معرفت 
فیمنیسم را در جامعه به عنوان ضرورت جدی 
مطرح کرد؛ باید گفت چگونه می توان ارزش های 
سنتی و مردساالر را دچار مدارا و تحول کرد که 
ارزش های مدرن در جامعه نهادینه شود. معرفت 
فیمنیستی به عنوان معرفت و رفتار مدرن بعد 
از رواج و نهادینه شدن ارزش های مدرن می تواند 

به صورت جدی مطرح شود.
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طبیعی و ثابت است. بناان گفته می توانیم که 
به  که  بیولوژیکی  طبیعی  داده ای ست  جنس 
همراه هر موجود زنده به دنیا می آید و غیر قابل 
تغییر و ثابت است که تفاوت بیولوژیکی میان 

نشان می دهد. را  و مردان  زنان 
جنبه های  مثابه ی  به  جنسیت  جنسیت: 
روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی مرد بودن و 
دیگر  عبارت  به  یا  می شود  انگاشته  بودن  زن 
جنسیت؛ نمود و ویژگی های مردان و زنان در 
مواجه با زندگی اجتماعی و فرهنگی از طریق 
هر  سطح  در  جنسیت  است.  اجتماعی شدن 
که  معنی  این  به  است،  جریان  در  اجتماعی 
جنسیت به تفاوت های اجتماعی و روابط میان 
میان  در  که  می گردد  اطالق  زنان  و  مردان 
صورت های  به  مختلف  فرهنگ های  و  جوامع 
»جندر«  جنسیت  یافته است.  تجلی  گوناگون 
دریک  آموخته شده  طرزالعمل های  و  سلوک 
جامعه، جمعیت ویا گروه اجتماعی معیین است.

جنسیت شامل رفتارها، نقش های اجتماعی 
و اندیشه های اجتماعی است که فرهنگ حاکم 
مرد  و  زن  جنس  دو  عهده  به  جامعه  یک  بر 
است  جامعه  یک  امتیاز  جنسیت  می گذارد. 
زنان جامعه  و  مردان  به هر دو جنس،  نسبت 
و نیز محدودیت های آن جامعه نسبت به هر دو 
جنس و یا می توان چنین گفت: جنسیت یعنی 
هویت، نقش ها و مسؤولیت های زنان و مردان 
توسط  فرهنگی  ازرش های  درنظرداشت  با  که 

افراد آن جامعه تعیین گردد. اجتماع برای 
برخی از دانشمندان به جنسیت به مثابه ی 
»نظام عادات اجتماعی« می نگرند که این نظام 
تمایز جنسیتی را بوجود آورده است از این منظر 
نابرابری هاست.  و  تفاوت ها  نتیجه  جنسیت 
موج  با  جامعه شناسی  در  جنیسیت  مطالعه ی 
انتقاد  کرد،  پیدا  گسترش  زنان  جنبش  دوم 
علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  در  جنبش ها  این 
جامعه شناسی  مانند:  تحصیلی  رشته های  از 
به  زنان  و  بودند  گرفته  نادیده  را  زنان  که  بود 
ندرت موضوع پژوهش ها بودند و به فعالیت های 
کمی  توجه  خانه  در  کار  مانند:  آنان  مختص 

می شد. مبذول 
تفرقه اندازی،  معنای  به  تبعیض  تبعیض: 
تحقیر و عدم تساوی حقوق افراد و یا گروه های 
سیاسی،  مذهبی،  نژادی،  علل  به  گوناگون 
آنان  جنسیت  و  عضو  نقص  جنسی،  گرایش 

می باشد. تبعیض رابطه مستقیمی با ساختارهای 
از  افراد و گروه هایی که  اجتماعی دارد.  قدرت 
برخوردار  کمتری  اجتماعی  نفوذ  و  قدرت 
یا  و  افراد  سایر  با  یکسان  از حقوق  می باشند، 
اجتماعی که  مشکالت  نیستند.  بهره ور  گروه ها 
اخالقیات  یا  و  داوری ها  پیش  اساس  بر  اغلب 
حاکم بر اجتماع به وجود می آیند، اغلب به این 
گروه ها نسبت داده می شود. این پیش داوری ها 
به آنجا می انجامد که افراد متعلق به این گروه ها 
نه به عنوان فرد، بلکه فقط به صورت بخشی از 
گروه دیده شده و شخصیت فردی آنان نادیده 

می شود. گرفته 
تبعیض می تواند به طرق مختلف اعمال شود 
همین  به  نیز  آن  تشخیص  و  درک  طبیعن  و 
ارتباط  تبعیض  درک  است،  متفاوت  نسبت 
مرزهای  و  فردی  برداشت های  با  مستقیمی 
درونی و احساسی افراد دارد. فرهنگ اجتماعی 
بنا  مختلف  برداشت های  و  تعابیر  مبنای  بر 
با  دایمن  برداشت ها  و  تعابیر  این  شده است. 
که  می آمیزند  هم  با  و  کرده  برخورد  یکدیگر 
در آن هر شخص از طرفی همواره دارای چند 
فرهنگ اجتماعی ست و از طرف دیگر همیشه به 

می گردد. واقع  تبعیض  مورد  گونه ای 
بناان گفته می توانیم که »تبعیض به طرق 
مختلف اعمال می شود. به این دلیل تشخیص 
آن اغلب بسیار مشکل است. تاریخ بشر سراسر 
آغشته به تبعیض بوده است؛ تبعیض بین سیاه و 
سفید )تبعیض نژادی(، تبعیض بین زن و مرد 
)تبعیض جنسی(، تبعیض بین کوچک و بزرگ 
و فقیر  ثروتمند  بین  تبعیض  سنی(،  )تبعیض 

)تبعیض طبقاتی( وغیره.
تبعیض جنسیتی: دیرزمانی ست که رابطه ی 
مورد  آن  اجتماعی  تبعیضات  و  دوجنس  بین 
بحث و بررسی متفکران قرار گرفته است. برخی 
سرشت  براساس  را  تقسیم بندی  این  ریشه ی 
طبیعی زن و مرد فکر می کنند و براین باورند 
که هر یک از این دو جنس بر مبنای کیفیت 

وظایف اند. پارهای  مستعد  خلقت خود 
معمولن تقسیم کارهای اجتماعی برحسب 
نسبت  بیولوژیکی  تفاوتهای  به  را  جنسیت 
اجتماعی  و  فرهنگی  ساختارهای  و  میدهند 
نقشهای جنسیتی دخیل  تعیین  در  را  جوامع 
نقش  میان  تفاوت  عده،  این  نظر  از  میدانند. 
تمیز  قابل  کاملن  جنسیتی  نقش  جنسی 

میباشد. مثلن بارداری و شیردادن به کودک از 
جمله نقشهای جنسیاند، زیرا فقط زنان هستند 
در  گیرند.  برعهده  را  نقش  این  میتوانند  که 
مقابل، تربیت کودکان یک نقش جنسیتی ست 
و زن و مرد هردو میتوانند این نقش و وظیفه 

نمایند. اجرا  را 
تبعیض جنسیتی در اصطالح جامعه شناسی 
موقعیتی ست که افراد در برابرنقش های یکسان 
باشند.  برخوردار  نابرابر  اجتماعی  مزایای  از 
تبعیض جنسیتی بیشتر بازگو کننده  در حاشیه 
اجتماع  و  فرهنگ  سوی  از  زنان  گروه  ماندن 
بیش ترین  تبعیض  دراین  که   است  مردساالر 
مقام  در  آنها  وجود  و  می دهند  زنان  را  قربانی 

دانسته می شود. مردها  از  پایین تر 
بین  قایل شدن  تمایز  جنسیتی  تبعیض 
افراد بر اساس جنس است نه به اساس توانایی 
و  فرصت ها  به  آنها  دسترسی  یا  ظرفیت  و 
و  مشکالت  تنها  جنسیتی  تبعیض  امکانات. 
وضع  زنان  برای  مردان  که  را  محدودیت های 
کرده اند نیست که زنان را از حق کار و فعالیت 
و مشارکت با مردان در بیرون از خانواده محروم 
بسازد، بلکه تمام هستی و دایره ی نقش آنها را 
محدود به انجام کارهای داخل خانه می سازد و 
زنان است که  اجتماعی  سلب حق فرهنگی و 
نمی گذارد زنان به آزادی، استقالل و خودکفایی 
اقتصادی، مالکیت، حق تصمیم گرفتن، تحصیل 

باال و مسافرت وغیره برسند. در سطوح 
کودکی  آغاز  از  را  جنسیتی  نقشهای  افراد 
این  در  میآموزند.  اجتماعی شدن  فرآیند  در 
را که در  ارزشها و رفتارهایی  فرآیند کودکان، 
یک فرهنگ خاص مختص زنان یا مردان تلقی 
میشوند، کسب میکنند. تالش برای ارتباط دادن 
معیارهای نقش جنسیتی به پسران و دختران و 
شکل دادن رفتارهای متفاوت در آنان از همان 
از  معیارها  این  میشود،  شروع  خردسالی  آغاز 
آموزش  خانواده  در  تربیتی  شیوههای  طریق 

داده میشود و جامعه آن را تقویت میکند.
بالفاصله پس  معمولن  نقش جنسی  تمایز 
از تولد آغاز میشود. از همان ابتدا که دختر یا 
پسری در خانواده متولد میشود با انتخاب نام، 
رنگ لباس، انتخاب نوع اسباب بازی مربوط به 
را که معرف رفتار مردانه  جنس، طرز رفتاری 
و یا زنانه است به او میآموزند. به عبارت دیگر 
جسمانی،  خصوصیات  ابتدا  همان  از  والدین 
خاص  مهارتهای  یادگیری  و  رفتاری  عاطفی، 
آموزش  جنس  به  مربوط  نقشهای  براساس  را 
کودک  روانی-اجتماعی  فرآیند  که  میدهند 
شکل  تعیین شده  پیش  از  نقشهای  اساس  بر 
میگیرد. بنابراین؛ کودک به طور مستمر تحت 
تأثیر پیامهای القایی نهاد تربیتی خانواده و سایر 

نهادهای موجود در جامعه قرار میگیرد. الگویابی 
جنسی از همان ابتدا درون خانواده تأیید میشود 
و الگوهای اجتماعی متعدد از قبیل رسانههای 
ارتباط جمعی، داستانهای کودکان و فیلمهای 
تلویزیونی، نقشهای مربوط به جنس را تقویت 
اجتماعی  الگوهای  که  ترتیب  این  به  میکنند. 
قوی،  اراده،  با  موجوداتی  را  مردان  القایی، 
جلوه  دهنده  دستور  و  شجاع  تصمیمگیرنده، 
میدهد و زنان را موجوداتی پذیرنده، غیرفعال، 
تصویر  به  مردان  به  وابسته  و  کمک  نیازمند 

میکشد.
تبعیض جنسیتی نسبت به زنان به نوبه خود 
به آزارهای جنسی علیه آنان منتهی می گردد 
که این آزارهای جنسی اظهار نظرها، حرکات و 
تماس های فیزیکی می باشد که عمومن عمدی 
، تکراری، نامطلوب می باشد که این عمل دور از 
ارزش های انسانی و اجتماعی دالیل متعدد دارد؛ 
اینکه در اکثر فرهنگ ها مردان پرمدعاتر،  اول 
جسورتر و گستاخ تر استند و زنان را برحسب 
جنس شان  برحسب  بلکه  نه  بودن شان  انسان  
تعریف می کنند به همین دلیل ارتباط متقابل 
کار،  محیط های  در  مردان  و  زنان  اجتماعی 
عمومی  مکان های  دیگر  و  تحصیلی  نهادهای 
می تواند لحن جنسی به خود بگیرد. دوم اینکه 
دارند،  قرار  قدرت  رأس  در  که  افرادی  بیشتر 
مانند: رییسان شرکت ها ، استادان دانشگاه ها یا 
افسران نظامی، مردانی هستند که بر کار زنان 

نظارت کرده و آنها را سرپرستی  می کنند.
نقشی  پرورش  و  آموزش  شک  بدون 
سطح  ارتقای  در  انکار  قابل  غیر  و  زیربنایی 
آگاهی زنان داشته و آنان را توانایی می بخشد 
و  نموده  شناسایی  را  جنسیتی  تبعیض  تا 
که  است  آموزش  تنها  برزمند.  آن  رفع  برای 
به درک  قادر  را  بشری  گروه های  و همه  زنان 
هویت شان ساخته و به شکل گیری خودآگاهی 
این  بدون  ما  گردد،  منجر  می تواند  آنان  نزد 
از  یعنی خودآگاهی نمی توانیم  اساسی  محمل 
عرصه های  در  زنان  مؤثر  و  فعال  نقش  ایفای 
بحث  سیاسی  عرصه  در  ویژه  به  و  اجتماعی 
پیش شرط  آموزش  که  همان سان  نماییم. 
همه  در  زنان  مؤثر  نقش  ایفای  برای  اساسی 
عرصه ها به حساب می آید عدم دسترسی به آن 
نیز به عقیم شدن اجباری بخش بزرگی از افراد 
جامعه یعنی زنان و رانده شدن اجباری آنان به 
حاشیه زندگی اجتماعی می انجامد، بستن و به 
آتش زدن مکاتب، ترور معلمان زن و ایجاد ترس 
و رعب در میان خانواده ها و دخترهای مکتب ها 
دقیقن تا اکنون نیز تداوم دارد. قانون تبعیض 
جنسیتی سال 1975م، تمام نهادهای آموزشی 
را ملزم می کند که: »برای دانش آموزان پسر و 

دختر امکان دسترسی برابر به تمام موضوعات 
درسی ارایه شده و تمام مزایا و خدمات دیگر را 
فراهم کند«. با اینکه قواعد حاکم بر مدارس در 
زمینه ی تفاوت و تبعیض جنسیتی کم کم رو به 
سستی می رود؛ اما با آنهم قواعد و مقررات حاکم 
بر دختران را در بعضی موارد محدود می سازند. 
مثلن: پوشیدن لباس های معیین در مکتب یکی 
از آشکارترین شیوه های جنسیت سازی است که 
پیامدهای آن تنها به ظواهر محدود نمی شود، 
دختران باید در طرز رفتار، نشست و برخاست 
و اشتراک شان در بعضی ورزش ها را نیز درنظر 
تدوام  به  نیز  بگیرند. کتاب های درسی مکاتب 
جنسیتی  کلیشه ای  گسترده  تصاویر  تکرار  و 
مرد کمک می کند که غالبن پسرها را افرادی 
مبتکر و اهل عمل و مستقل به تصویر می کشند 
درحالیکه دختران را غیرفعال، تماشاچی و تابع 

می دهند. جلوه 
تنها   نه  تبعیض  که   می توانیم  گفته  پس 
تهدیدی جدی برای دموکراسی به شمار می رود 
و در تعارض با ارزش های بنیادی هر جامعه ی 
عنوان  به  بلکه  دارد،  قرار  و مدرن  دموکراتیک 
در  افرادی که  و  جامعه  برای  بزرگی  تهدیدی 
یک جامعه مورد تبعیض قرار گرفته اند نیز به 
شمار می رود و به شیوه مستقیم نمایانگر عدم 
پذیرش ارزش برابر و یا برابری حقوقی انسان ها 
می باشد، چون جامعه ی که در آن سلسله مراتب 
چون:  معیارهای  اساس  بر  ویژه  امتیازات  و 
گذاشته  دارایی  و  ثروت  سن،  نژاد،  جنسیت، 
شده باشد افراد آن جامعه هیچ گاه به حقوق و 

نمی توانند. دست یافته  مساوی  فرصت های 
تبعیض های  از  نوعی  جنسیتی  تبعیض 
اجتماعی است که زن در آن به اساس جنسیت 
و به اساس زن بودنش توسط جامعه ی مردساالر 
در حاشیه قرار می گیرد و مردان به تسلط خود 
باالی زنان ادامه می دهند. در یک کالم تبعیض 
عقب ماندگی،  نشانه ی  منفی  عمل  جنسیتی 
و خودخواهی  ناآگاهی  بی احترامی،  بی عدالتی، 
و ده ها مشکل اجتماعی دیگر است که برای حل 
آن نیاز به اصالِح سنت ها و طرز تفکرها داریم.

را  جنس ها  بین  اختالف  نباید  کس  هیچ 
تحقیر کرده و کم ارزش تلقی کند، چون؛ این 
عدم شباهت میان زن و مرد به این معنا نیست 
که یکی از این جنسیت ها بخصوص زن ُدچار 
ضروری  اجزای  جنس  هردو  شود.  تبعیض 
با  مردان  و  زنان  و  می باشند  جامعه  اصلی  و 
به  می توانند  شان  اختالفات  اساس  شناختن 
برابری واقعی دست یابند و یک جامعه زمانی 
به طرف متمدن شدن راه پیدا می کند که به 
جای مجازات زنان به خاطر جنسیت شان از این 
کنند. استقبال  گرمی  به  جنسیتی  اختالفات 

نمی  شود. زنان در هفته ی کاهش خشونت، لت  
می خورند، بدون چادری بیرون رفته نمی توانند، 
در هفته کاهش خشونت زنان در منطقه تحت 
حاکمیت طالبان به مکتب رفته نمی توانند، به 
تنهایی و بدون محرم سفر کرده نمی توانند، ابراز 
عالقه به مرد دلخواه شان نمی توانند، از این رو 

هر قدم زنان با خشونت آکنده است.
سیاسی  صلح  یک  دارد  جریان  که  صلح 
مشخص  زبان  یک  آنها  و  مردهاست  بین 
مردانه  خاص  استراتژی  که  دارند  صلح  برای 
است.  تمام  نمی کشند،  را  هم دیگر  که  است 
برای ما.  نه  برای مردان است  کاهش خشونت 
عرفی  غیر  و  سنتی  غیر  حرکت  کوچک ترین 
این خشونت است.  تلفات زنان می شود،  باعث 
از این لحاظ کاهش خشونت هیچ ارتباط با زنان 
ندارد و خود پروسه ی صلح، یک پروسه ی مردانه 
است. وقتی به زنان نگاه مالکانه داشته باشند، 
آنها  برای  نفع  اگر  مان،  دادخواهی  زمان  حتا 
داشت، صدای زنان شنیده می شود در غیر آن 
نه. اما برای زن افغانستان هیچ نوع آرامشی در 
صلح و در جنگ ایجاد نشده است. یک واقعیت را 
فراموش نکنیم که اگر زنان احساس مثبت شان 
دیگر  است،  مردان  به خاطر  می کنند،  بیان  را 

نمی شود.  کشته  مردی 
میدان،  در  بیاریم  را  آگاه  زن  یک  ما  اگر 
درون  در  ندارد.  معنای  خشونت  کاهش  بحث 
بحث  در  نمی افتد.  اتفاق  این  ما  خانه های 
کاهش خشونت چه نفع برای ما زنان می رسند. 
نمی شوند،  کشته  تان  مردان  می گویند  اگر 
بحث  این  می کنند.  طلب  ما  از  دیگرخواهی 
دمکراسی  نیست،  اصولی  خیلی  دیگرخواهی 
پوشالی که از زبان مردان تعریف میشوُد اسالم 
سیاسی  منافع  و  پوشش  با  مردان  زبان  از  که 

از زبان مردان  تعریف می شود، سوسیالیزم که 
با پوشش مردانه تعریف می شوند، هیچ ربطی به 
زنان ندارد. بزرگ ترین آسیب را که در 20 سال 
اخیر زنان دیده اند، این است که هیچ بحثی را 

خودشان مطرح نکردند. خودشان دنبال نکردند 
حوزه  این  در  صالحیت  و  اختیار  خودشان  و 
نداشته اند. یک زمان به ما گفتند زمان لینگ 

سیاست  اساس  بر  زنان  پوشش  است  لوچی 
مردانه تعریف می شوند. مردان صاحب ملیون ها 
دالر پول شدند، صاحب تجارب کاری باال شدند، 
اما زنان غمگین افغانستان نتوانستند تبدیل به 

شوند. شاد  زنان 
ما تا امروز نتوانسته ایم یک قانون را به نفع 
تعریف  و  آزادی  بحث  تمام  کنیم،  پاس  زنان 

حقوق بشر در دنیای واقعی که فارغ از منافع یک 
کود باشد قانون است. در افغاسنتان هیچ بستر 
قانونی که زندگی زنان را تضمین نماید، وجود 
ندارد. چرا زنان خودشان را فریب می دهند که 

ما این کردیم وآن کردیم. 
درهر روز مناسبتی که برای زنان است، در 
دروازه های  پشت  دادگاه ها،  دروازه های  پشت 
حقوق بشر برویم، هزاران زن است که نان به 
خوردن ندارد و کسی به آنها اجازه ی باالبردن 
ظرفیت شان را نداده که بتوانند برای خودشان 
نیست،  به نام شان  فرزندان شان  بیاروند،  در  نان 
حق  ندارد،  را  شان  فرزندان  سرپرستی  حق 
دلیل  به  که  زنان  ندارد.  را  خودشان  طالق 
خانه،  خفقان  فضای  دلیل  به  شوهر،  خیانت 

نمی توانند.  برامده  بیرون 
داشته  خودشان  برای  مستقل  خانه  یک 
باشند. خانه  شخصی برای خودش بگیرد، زنان 
که گیر مانده اند در چنگ های مردهای که معتاد 
است، مضنون است، مجنون است. زنان که در 

هیچ جا نام شان نیست.
به این نتیجه می رسیم که ما هیچ سهمی 
در این دمکراسی نداریم، دمکراسی به این معنا 
نیست که ما چادر نپوشیم یا تغییر در نوع لباس 
ابزار  رسانه ها  در  ما  عکس  نیست،  دموکراسی 

تجارتی برای مردان است.
 در اخیر زنان باید زنانه به حوزه ها بپردازند. 
تعریف  نیازها،  تعریف  تغییر  تعریف،  بحث 
پدیده های که زنان را خوشحال می کنند و به 
تمام  می کنند،  غمگین  را  زنان  که  پدیده های 
که  است  زنانه  دیگرخواهی  شان  غم  و  هم 
صلح  در  دیگران  و  باشند  خوشحال  دیگران 
باشند. آنها خوشحال است.در ضمن 90 در صد 
زنان افغانستان همان دیگرخواهان است و این 
پروسه ی کاهش خشونت اگر کم هم باشد، برای 
شان خوشحالی دارند. به این ترتیب تأثیر مثبت 
بسترهای  بحث  در  اما  زنان،  روحیه  به  دارد 
بتوانیم  ما  که  ریشه های  بحث  در  واقعی، 
خوشحالی های واقعی و دوامدار در زندگی زنان 

نیست. علمی  بحث  هیچ  بیاوریم، 

چی  شده  ایجاد  وحشت  با  کنید  تصور 
می توانستیم، فضای مملو از ترس و خفقان 
صورت  و  سر  و  لباس ها  با  جوانان  بود، 
خون آلود به طرف مخالف انفجار در حرکت 
بودند و همه جا را سراسیمگی گرفته بود.

جانس  ندیدند خوش  آسیب  جوانان که 
و  والیات  از  که  جوان  ده ها  ولی  بودند، 
مرکز آمده بودند، درب وردی دانشگاه صف 
کنند،  شرکت  امتحان  به  تا  بودند  بسته 
برای همیش خاموش شدند و شماری هم 
زخمی گردیدند. کسبه کاران که در پشت در 
نزدیکی دروازه دانشگاه مصروف پیدا کردن 
لقمه نانی بودند نیز طعمه این انفجار شد. 
انفجار که ریشه در جنگ قدرت میان 
گروه های دارد که همیشه فضای زندگی را 
بر دیگران تار و ناهنجار ساخته است. آنروز 
پیش  به  همچنان  روزگار  چرخ  گذشت، 
حرکت میکند، اما چه جوانان و خانواده های 
گل های  شدن  پر  پر  داغ  که  بودند 
دست پرورده خود را بر سینه حمل می کنند 

خشکید.  شان  چشم  بر  اشک  آنروز  و 
این روزها که گفت وگوهای صلح جریان 
کننده  گفت وگو  ظاهرن، طرف های  و  دارد 
این  خواستم  رسیده اند،  توافقاتی  به  هم  با 
خاطره را بنویسم تا تصویر همان فرصت را 
بکنم که فقط پنج دقیقه مرگ و زندگی را 
در خود جا داده بود و چقدر پنج دقیقه های 
برای  بستر  مرگ بارترین  که  دارد  وجود 
پنج  و  می شود  جغرافیا  این  انسان های 
دقیقه های که فاصله میان مرگ و زندگی را 

خوش شانسی. می شود  می زند  رقم 
این  در  که  بزرگی ست  اتفاق  زندگی 
شوره زار جهنمی که مرگ از هر طرف دهن 
باز کرده است، با صد ترس و امید ادامه دارد. 
دنیا  یک  تأمین صلح،  و  پایان جنگ  برای 

آرزو کردم و این خاطره را نوشتم.

پنج دقیقه...
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زنان و گفتمان سازی جنسیت
ماقبل  دنیایی  در  چه  جامعه  در  حاکم  نگاه 
مدرنیته و چه در دنیایی مدرنیته و پسامدرن، 
کلیت  بر  حاکم  نرینگی  و  مردساالرانه  نگاه 
در  زنان  گفتمان  و  زن  است،  و  بوده  جامعه 
حاشیه این متن قرار داشته است. زن و وجود 
زن به حیث ابزار و وسیله ای برای »لذت« و 
»وجود«  و  است  شده  گزین  »هوس بازی« 
به  بل  نه،  زن  مالکیت شخصی  به حیث  زن 
حیث مالکیت مرد تعریف و تبیین شده است. 
این نگاه هم از نگاه معرفت شناسانه و هم از 
بوده است.  مردان  برای  ابزاری  کاربردی  نگاه 
و  فیمیستی  جنبش های  شکل گیری  با  اما 
زنان،  به  نسبت  معرفت شناختی  گرایش های 
نوع نگرش و رویکردها نسبت به زنان متحول و 
دگرگون شد.  نگاه زنانگی و گرایش به مسایل 
زنان که در دهه ی 1960 مطرح شد؛ باورمند 
براین بود که جنسیت صرفن متغیری توصیفی 
نیست که آن را باری وصف تفاوت یا شباهت 
سوژه ها و پدیده ها براساس ویژگی هایی خاص 
تنگ  را  آن  دیگر  زبان  به  یا  گیریم  کار  به 
بلکه مقوله ای ست که  بزنیم،  تفسیرهای مان 
هم چون دیگر مقوالت تحلیلی مانند: موقعیت 
تاریخی-جغرافیایی و بستر فرهنگی-گفتمانی، 

بر فهم ما از تحوالت تأثیر گذاشته.
تحلیل   بنیادین  و  نخست  فرضیه ی 
جنسیتی تمایز میان جنس و جنسیت است؛ 
جنس در واقع عامل بیولوژیکی دارد و عضویت 
فرد در دسته های ذیل عنوان نر و ماده و یا بین 
این دو تعریف و تشخیص می شود، در حالی که 
جنسیت مجموعه خصوصیاتی ست که اعضای 
جنسی  عضویت  براساس  مذکور  دسته های 
آنها انتظار می رود و عمدتن در قالب مردانگی 
تصور  اینها  با  مرتبط  ویژگی های  و  زنانگی  و 
تصوراتی  مجموعه  به  »جنسیت  یا  می شود. 
و  اجتماعی  طرز  به  که  می گردد  اطالق 
فرهنگی ساخته شده و برخالف مفهوم جنسی 
جوهری،  ماهیتی  بیولوژیکی اند،  اساسن  که 
ثابت، یا تغییر ناپذیر ندارند« با در نظر داشت 
جنسیت،  و  جنس  باب  در  باال  توضیحات 
فعالیت، سخن،  توانمندی،  ویژگی های چون: 
ویژگی های  از  شجاعت  و  عقالنیت  استقالل، 
منفی  ویژگی های  و  شده است  گفته  مردان 
وابستگی،  سکوت،  انفعال،  ضعف،  چون: 
احساسی گری، ترس و ... از جمله ویژگی های 
زنان محسوب شده است. در حالی که این نوع 
جنبش های  طرف  از  زنان  به  نسبت  نگرش 
فیمیستی نقد شده و جنبش های فیمینستی 
باورمند هستند که این تصورات برساخته های 
ذهن مردان نسبت به زنان هستند که در بستر 
هیچ گونه  و  گرفته  شکل   اجتماعی-فرهنگی 
رابطه ذاتی و بنیادین نسبت به قوه و توانایی 

ندارد. زنان 
و  اجتماعی  برساخته های  بنابراین؛ 
تقابل های دوگانگی جنسیتی ناشی از نقاط 
ضعف زنان و نقاط قوت مردان، در جامعه 
را  سیاسی  ساختارهای  و  قدرت  مناسبات 
نابرابری  و  بی عدالتی  به  که  کرده  تولیده 
جنسیتی انجامیده و زنان نیمی از بشریت 
را تحت انقیاد در آورده است و این رویکرد به 
سرکوب ذهنی و روحی زنان ارتقا یافته است 
و زنان همیشه در حاشیه ای قدرت به دنبال 
تعریف و بازشناسی هویت خویش هستند. 
هر  در  جنسیتی  گفتمان  که  است  روشن 
کشوری و جامعه ای ریشه در سیر تحوالت 
و  اجتماعی  بالندگی  و  پویایی  تاریخی، 
ایدیولوژیک آن جامعه دارد. چنین گفتمانی 
در جامعه ی افغانستان آشکارا مردانه گرا بوده 
ولی با وجود نقش محوری آن در سمت و 
و  خارجی  و  داخلی  سیاست  به  دادن  سو 
چندان  سیاست گذاری  ساختار  بر  تأثیرش 
قرار  نقادانه  موشکافی  و  واکاوی  مورد 

سرزمین  نابودی ست؛  و  آتش  شهر  اینجا 
آفتاب  طلوع  هنگام  دل واپسی ها،  و  بی باوری 
زمانی که سر از بالین خواب بلند نموده و با هزار 
امید و امیال روز را آغاز کرده و به مسیر تالش 
گام بر می داریم، موانع از هر طرف مانند؛ قله ی 
آهنین بر سر راه مان سبز می شود. اما زندگی از 
ما می خواهد تا استوار بی ایستیم و برای آینده ی 
روشِن نسل های میهن خویش محکم و هدفمند 

رزمیدن را فرا گیریم.
با  و  بود  تابستانی  گرم  نسبتن  صبح 
خوشحالی و هدف خاص همه یکی پی دیگری 
ساعت  حدودن  می شدیم.  کابل  دانشگاه  وارد 
پلیِد  جغد  که  جنوبی  دروازه  از  صبح  هفت 
محوطه  وارد  بود،  گشوده  را  بال هایش  نابودی 
دانشگاه گردیدم؛ بابت دو مورد خیلی خرسند 
بودم؛ اول اینکه سپری نموده آزمون ِکه از دیر 
دوم  و  داشتم  را  آن  در  اشتراک  انتظار  زمان 
نزدیک  از  از چند سال  بعد  را  هم صنفان خود 

می دیدم.
و  بودم  مورد  دو  همین  درگیر  ذهنم  در 
راه  مسیر  و  اطراف  تحصیل  دوره های  یاد  به 
در  می کردم،  نگاه  را  دانشگاه  فضای  و  ورودی 
ضمن گاه گاهی به دورترها نگاه می کردم، شاید 
از  تن  دو  متوجه  دفعتن  دریابم.  را  آشنایان 
هم صنفی های خود شدم و با دیدن هم دیگر به 

ناگهان صدایی شدید  که  پرسی شدیم  احوال 
صحبت  فضایی  و  رسید  گوش  به  دردناک  و 
دوستانه ی ما را که بعد از مدت های دیر میسر 
شده بود، برهم زد. ما تقریبن پنج دقیقه فاصله 
داشتیم از محل رویداد؛ احساس کردم بالون گاز 
یکدیگر  به  است،  کرده  انفجار  گوشم  کنار  در 
پریشان  و همه  آشفتگی  کردیم همه جا  نگاه 
بزرگ  درختان  تنه ی  عقِب  در  را  خود  بودند، 
پنهان کردیم تا بدانیم چه اتفاقی افتاده و چاره 

کجاست؟ در  کار 
ناله و فریاد خانم جوانی توجه ام را به خود 
لهجه هراتی صحبت می کرد  با  جلب کرد که 
ولی  کرد  همراهی  دانشگاه  تا  شوهرم  »مرا 
ایستاده  در  بیرون  ورود  اجازه  نداشتن  نسبت 
افتاده است«  برایش  اتفاق  چه  می داند  خدا  و 
دلداری در آن وقت کاری سخت و دشوار بود 
که انسان نمی تواند تصور کند. با درنظرداشت 
تیلیفون  و  الکترونیکی  امتحان، وسایل  قوانین 
محصالن  و  نبود  مجاز  دهنده  امتحان  برای 
نمی توانستند با اقارب و خانواده های شان که در 
بیرون دانشگاه و خانه بودند، احوال خیریت خود 
را بدهند. من که هنوز تالش می کردم خانم را 
آرام کنم، یک هم صنفی ام از مسووالن موجود 
در ساحه تیلیفون او را خواست و شماره شوهر 
خانم را دایر نمود، منتظر بودیم پیام مثبت باشد 
و این چنین شد، شوهرش سالم بود؛ اما خانم 
امتحان  در  که  نمی خواست  و  ناآرام  همچنان 
شرکت کند و تصمیم داشت دوباره همان لحظه 
نا  را  به طرف هرات حرکت کند و آرزوهایش 
تمام با خود ببرد. اما با تالش های ما، ضمن اینکه 

قانع  داشت،  آشفته ای  وضعیت 
شد تا در امتحان شرکت کند.

پنج دقیقه فاصله

انسان ها در دوران اولیه گروهی زندگی می کنند 
و با تقسیم عادالنه یافته های خود میان اعضاء، 
مصالح  و  منافع  پرتو  در  را  خود  منافع  و  بقاء 
به  اولیه  »انسان های  می دانند:  خود  هم نوعان 
صورت گروهی زندگی می کرده اند و سرپرستی 
بوده است  مرد  یا یک  و  زن  عهده یک  به  آنها 
و آنچه که به دست می آمد به صورت مساوی 
باعث  عامل  همین  واقع  در  می شد.«  تقسیم 
می شد تا برابری و برادری در بین گروه حاکم 
کشمکش،  قدرت طلبی،  برای  زمینه ی  و  بوده 
برتری جویی و سلطه طلبی در میان افراد بوجود 
و دسته جمعی موجب  »زندگی کوچی  نیاید: 

بود.«. پارینه سنگی  برابری در دوره ی 
به نظر نمی رسد در مرحله اولیه سکونت یا 
زندگی گروهی، مسأله ریاست و سرپرستی گروه 
فقط شکل  که  آنجا  از  زیرا  باشد،  مطرح شده 
زندگی انسان، حالت گروهی ولی عملن زندگی 
جنبه کاملن فردی داشته است، در این صورت 
باشد  داشته  مفهومی  نمی تواند  گروه  ریاست 
و این تا زمان استقرار انسان در خانه به طول 
دراین  که  دارند  اعتقاد  برخی  ولی  می انجامد، 
دوران نیز دسته های انسانی تحت ریاست یکی 
از اعضا قرار داشته اند: »بر اساس آثار و شواهد 
به دست  آمده... در اجتماع آن دوران انسان ها به 
صورت دسته جمعي و گروهي زندگي مي کردند 
و تمام افراد به صورت دسته هاي سي یا چهل 
نفري از زن و مرد تحت سرپرستي یک زن به 
خوردني  ریشه هاي  کندن  و  میوه  جمع آوري 
درختان و شکار پرندگان و صید ماهي اشتغال 

داشتند.«
تسری  از  ناشی  احتمالن  نظریه  این  دلیل 
و  می باشد  آن  قبل  ما  به  »مادرشاهی«  دوران 
چنین تصور شده است که با توجه به سلسله 
ریاست زنان در دوران مادرشاهی که قراین بر 
آن  از  قبل  ریاست  یقینن  می کند،  داللت  آن 
چگونه  گرنه  و  بوده  زنان  عهده  به  نیز  دوران 
کشیده  دست  ریاست  از  شدند  حاضر  مردان 
و آن را به زنان واگذارند؟ این اشکال می تواند 
ناشی از یک اشتباه تاریخی باشد، زیرا اگر به این 

نتیجه برسیم که قبل از آن دوران زمینه ای برای 
پیش آهنگی  جز  نیز  سرپرستی  نبوده،  ریاست 
حیوانات  در  چنان که  داشت،  نخواهد  مفهومی 
نیز  انسان  در  دارد.  وجود  خصلت  این  نیز 
احتمالن این خصیصه از اول وجود داشته و سر 
گروهی ثابت و مشخص و جنسی نبوده، بلکه با 
توجه به شرایط مختلف یکی از افراد گروه در 

رأس دسته قرار می گرفته است. با این همه هنوز 
هم باید شواهدی هریک از نظریه های ذکر شده 

را ثابت کند.
شکی وجود ندارد که در دوره ی شکارورزی 
زنان نیز همچون مردان به شکار می پرداختند: 
اشتغال  خوراک  گردآوري  به  بخصوص  »زنان 
مشارکت  مردان  با  نیز  شکار  در  اما  دارند، 
که  ندارد  وجود  شکی  هم  دراین  مي کنند.« 
شکار یک عمل مردانه بوده است و نه زنانه. زنان 

شم
 ش

ش
بخ

در مواقع ضرورت با مردان همکاری می کردند، 
به صید ماهی می پرداختند، حیوانات کوچک را 
تعقیب کرده و به دام می انداختند و... اما شکار 
حیوانات  با  جنگیدن  که  آن  وسیع  مفهوم  به 
وحشی و عظیم الجثه شده و گاه روزها به طول 
و  می گرفت  صورت  مردان  توسط  می انجامید، 
جدایی  برای  شد  زمینه ای  مهم  عامل  همین 

مردان از گروه و استقرار زنان در مناطق خاص، 
کشف خانه، تسلط بر زمین و...

دوران  آن  در  که  می کند  حکایت  شواهد 
شکار یک ضرورت برای ادامه زندگی به حساب 
آمده و تنها وسیله ای برای سیر کردن شکم بوده 
است و طبعن هر یک از زن و مرد با دستیابی 
به هر وسیله، غذایی آن را تصاحب می کرده و از 
طرفی این حقیقت را نمی توان منکر شد که در 
آن دوره، مردان بیشتر عمر خود را در پی شکار 

بیشتر  زنان  و  می کرده اند  صرف  آن  تعقیب  و 
به دنبال میوه ها و... بوده اند. تصور می شود که 
زندگی گروهی در این دوران همچون دوره های 
قبل از آن، فقط صورت جمعی داشته و عملن 
به مفهوم گروه اجتماعی چیزی که امروزه از آن 
دوران  در  زندگی  نبوده است.  می کنیم  درک 
آمدن  پدید  به  منجر  خود  به  خود  کشاورزی 
وارد  را  انسان  و  شده  اجتماعی  گرایش های 

مرحله  نوینی از حیات تمدنی خود کرد.
نوع زندگی انسان اولیه که مستلزم ضرورت 
حیات  ادامه ی  و  بقاء  برای  مبارزه  غذا،  تأمین 
بود، موجب کوچ و حمل و نقل همیشگی انسان 
برای دوری از سرما و گرما و همچنان دستیابی 
آسان به غذا می شد و دراین دوره گردی اجباری 
و طاقت فرسا این زنان بودند که نقش اصلی را 
اثاثیه خانه  بازی کرده و به حمل و نقل بار و 
و  کرده  جمع  را  خیمه ها  آنان  می پرداختند. 
سپس با یافتن محل مناسب اقدام به برپایی آنها 
می کردند: »حمل بار با زنان و حفاظت از گروه 
با مردان بوده است.«. »مرتب ساختن خیمه و 
پایین کردن و اردو زدن و جابه جا کردن اشیاء 
و آذوقه کار زنان بود. زنان به طور دسته جمعی 
وظایف خود را انجام می دادند آنهم با کمال نظم 
و سرعت، یک ساعت پس از آنکه پیش آهنگاِن 
بودند،  را تعیین کرده  اردو زدن  کاروان، محل 
بار بندی ها بازشده و خیمه ها بر افراشته شده و 

آتش ها شعله ور گردیده بود.«.
احتمالن  که  انسان  مهاجر گونه  زندگی 
عامل  خود  انجامیده،  طول  به  مدیدی  سالیان 
بسیار مهم در پدید آمدن نقش آنان در زندگی 
دویدن  به  مجبور  مرد  زیرا  بوده است.  ابتدایی 
مداوم در پی شکار است و زن عالوه بر نگهداری 
فرزندان و مراقبت از آنها، تالش می کند تا نقش 
زیادی در تأمین غذای خانوار داشته باشد. زنان با 
پیگیری خستگی ناپذیر خود، ریشه های گیاهان 
می کنند.  جمع آوری  را  درختان  میوه های  و 
مردان  توجه  حالت  این  در  که  است  مشخص 
حالی که  در  است،  حیوانات  به  معطوف  فقط 
زنان بیشتر با زمین در جنگ و ستیزند و همین 
و  بزرگ  یک کشف  به  منجر  زنان،  مداوم  کار 
و  انسان  زندگی  بسیار حیاتی می شود که هم 
هم زندگی زنان و نقش آنان را در جامعه کاملن 
دگرگون می نماید، زنان موفق به کشف استعداد 
باروری زمین شده و به این طریق کشاورزی را 

بنیان نهاده و به توسعه آن همت می گمارند.

زنان در مسیر تاریخ

توافق طرفین درگیر در افغانستان برای کاهش 
خشونت روز شنبه )3 حوت( آغاز شد و تا دهم 
اجرایی  شده،  وضع  قبل  از  شرایطی  با  حوت 

خواهد شد.
گرم  استقبال  با  خشونت  کاهش  توافق 
به  را  آنان  که  شده   مواجه  کشور  شهروندان 
آینده ی صلح آمیز امیدوار ساخته است. اما ویدا 
شرایط  در  را  صلح  زن،  حقوق  فعال  ساغری 

می داند. خنده دار  بحث  کنونی 
هفته نامه ی  با  گفت وگوی  در  ساغری  بانو 
برگردیم  تاریخ  به  اگر  که  می گوید  نیم رخ 
جریان  صلح  گفت وگوهای  جنگ،  با  همزمان 
داشته است. او از مصالحه ی ملی دوره ی داکتر 
کارمل  ببرک  که  صلح  پروسه ی  و  نجیب 
راه اندازی کرده بود، یادآوری می کند و می گوید: 
اکنون  نبوده و نیست.  بحث صلح طلبی واقعی 
صحبت  واضح  افغانستان  سیاست مداران  هم 
است  گنگ  زبان  دیپلوماتیک  زبان  نمی کنند، 
که زمینه ی ابزار ساختن دیگران را فراهم سازد.

صلح،  بهانه  به  که  است  این  بحث  نفس 
برای  اجیر  شوند.  افغانستان  آدم های  تمام 
جنگ وبه بهانه جنگ هم انسان های افغانستان 
کشته می شود. خانم ساغری می گوید: باید در 
گفت وگوهای صلح، گفتمان زنانه نیز وارد شود. 
باورهای زنان، دیدگاه های زنان و تلقی های آنان 

از دیدگاه  وارد گفت وگوهای صلح شود. یعنی 
زنان نیز بحث جنگ و صلح آسیب شناسی شود. 
زیرا در بحث جنگ مردان مادی و زنان عاطفی 
فکر می کنند. لذا مادی انگاری مردان منجر به 
سودجویی آنان از جنگ و صلح می شود. اما نگاه 
عاطفی زنان در این عرصه سبب می شود تا آنان 

آسیب ببیند.
طالبان، حذف  تفکر  می گوید:  ساغری  بانو 
طالبان  تفکر  این  عرصه هاست،   تمام  از  زنان 
هیچ تغییری نکرده  و تا به امروز یک قدم عقب 
آزادی های  مورد  در  شان  موضع  در  نرفته اند، 
زنان، حقوق زنان و حضور زنان سر جای خود 
هستند. طالبان اگر به آن نقطه ای از باور رسیده 
باشند که چیزی به نام دادخواهی زنانه را جدی 
بگیرند و به لحاظ فکری و ذهنی تغییر کرده 
باشند، واقعن این یک معجزه است. در غیر آن 

صلح روی یک کاغذ اتفاق خواهد افتاد.
طالبان که به حیوانات رحم نمی کنند و آنان 
را تیرباران می کنند، اگر زنان با نوع تفکر من 
و تو در دست شان بفتیم، از تجاوز و تیرباران 
کردن و به اثارت گرفتن مان دریغ نمی کنند. 
خشونت از زبان مردان، ادبیات مردان و دانش 
گلوله  فیرکردن  ختم  فقط  مردان،  سیاسی 
نیست.  جنسیتی  صلح  معنی  به  این  است، 
صلح  و  آرامش  جنسیتی،  صلح  نیازمند  زنان 
نظام  درون  در  زیاد  جنگ ساالران  واقعی ست. 
تغیییر  زنان  قسمت  در  اما چه چیزی  آمدند، 
نیاز  عمیق تر  و  واقعی تر  صلح  به  زنان  کرد؟ 
خشونت  کاهش  بحث  که  معنا  این  به  دارند. 
در منطقه ی طالبان و منطقه ی غیر طالبان که 

همیشه زیر خطر خشونت بوده، 
باعث کاهش خشونت علیه زنان 

هفته ی کاهش خشونت وسهم ناچیز زنان
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