
خانواده های مسلمان در بحبوحه ی سنت و تجدد؛ 
نقش ها و مسؤولیت ها

ــت.  ــا اس ــه ی م ــاز جامع ــه نی ــت زنان کارزار روای
بهتــر بــود پیــش از ایــن شــکل می گرفت کــه 
گســترده  فعالیت هــای  و  جنبــش  بــه  امــروز 
تبدیــل می شــد. بــه هرصــورت، خواســت حقــوق 
زنــان فقــط حقــوق زنــان نیســت، خواســت بشــر 
ــوق بشــری  ــوق بشــر اســت. خواســت حق و حق
ــی و  ــر موقع ــودک و...( ه ــرد، ک ــان )زن، م انس
در هــر ســطحی که مطــرح شــود، مهــم اســت و 

ــرد.  ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م بای

کیستی زن افغانستانی 
ــت  ــتی و هوی ــوز کیس ــن هن ــتان اصول زن افغانس
مســتقل خــود را پیــدا نکــرده اســت. منظــور 
ــخصی ای  ــس ش ــه نف ــاد ب ــتی اعتم ــن از کیس م
اســت که هــر انســان در جامعــه از خــود دارد. 
همــان بحــث دوبــوار اســت که می گویــد زن، 
ــا زن  ــا نیامــده اســت، بلکــه زن در دنی ــه دنی زن ب
ــه ایــن معنــا اســت که  شــده اســت. ایــن ســخن ب
جامعــه ی مردانــه می گویــد زن چگونــه بایــد 

ــد.  باش
ــرد را  ــک م ــم ی ــی بخواهی ــردان وقت ــا م م
ــن  ــتی. زن گفت ــم زن اس ــم می گویی ــن کنی توهی
ــار  ــو اختی ــت که ت ــا اس ــن معن ــه ای ــرد ب ــک م ی
ــل  ــداری، عق ــتقالل ن ــداری، اس ــداری، اراده ن ن
ــرد  ــه آن م ــر ب ــداری و... اگ ــرت ن ــداری، غی ن
بگویــی دزد اســتی، شــاید توهینــی کمتــر از 
ایــن باشــد کــه بگویــی زن اســتی. بنابرایــن؛ 

ــتی  ــد کیس ــت که زن بای ــاز اس نی
و هویــت خــود را پیــدا کنــد. 
کیســتی و هویــت، همــان تفــرد و 

فردیــت و واقعیــت خــود را پیــدا نکــرده اســت. 
ــد از  ــت نمی توان ــت و فردی ــه هوی ــت یافتن ب دس
طــرف مــرد یــا مــردان بــه زن و زنــان داده شــود. 
ــت  ــه فعالی ــد بناب ــان بای ــت را زن ــت و هوی فردی

ــد.  ــه دســت بیاورن خــود ب

نیـم رخ
 و سه سال فعالیت

هفته نامــه ی نیــم رخ ســه ســال پیــش 
تاریــخ  بــه  ایجــاد و  در 6ســنبله1396 
6 ســنبله ســال روان، سه ســاله  شــد. 
نیــم رخ پــس از ســه ســال فعالیــت امــروزه 
جایــگاه  کشــور  رســانه های  میــان  در 
ــژه ی  ــان وی ــرد و مخاطب ــه ف ــر ب منحص
ــال  ــه س ــت. س ــرده اس ــدا ک ــود را پی خ
ــان در  ــژه ی زن ــم وی ــدار آنه ــت دوام فعالی
ــت  ــگاه فرودس ــان جای ــه زن ــه ی ک جامع
داشــتند و هنــوز ایــن نــگاه ناپســند و 
نــاروا ادامــه دارد، کاری ســت دشــوار، 
ــکاری  ــخ و هم ــزم راس ــا اراده و ع ــا ب ام
ــوان  ــم رخ، بان ــروه کاری نی ــه ی گ متعهدان
فعــال و مــردان دیگراندیــش توانســتیم 
موفقانــه بدرخشــیم. بــاور مــا ایــن اســت 
ــرای آزادی  ــاش ب ــه ت ــس از دو ده ــه پ ک
و برابــری در بخش هــای مختلــف بــه 
ــوز در  ــان هن ــیتی، زن ــری جنس ــژه براب وی
وضعیــت ناگــواری بــه ســر می برنــد. 
میــزان تبعیــض جنســیتی در ســاختارهای 
ــط  ــا و رواب ــطح خانواده ه ــی، س حکومت
آمارهــای  باالســت.  هنــوز  فــردی 
بیــداد  کشــور  سراســر  در  خشــونت 
ــان  ــه زن ــه علی ــدی ک ــم و تع ــد. ظل می کن
دردآور  و  جــان کاه  می گیــرد  صــورت 

ــت. اس
ــترهای  ــی، بس ــاختارهای فرهنگ س
در  سیاســی  رویه هــای  و  اجتماعــی 
مردانــه  چنــان  هنــوز  مــا  جامعــه ی 
اســت کــه عرصــه ی حضــور معنــادار 
زنــان را بــا گذشــت هــر روز تنگ تــر 
تحــول  و  تــاش  دهــه  دو  می ســازد. 
ــی،  ــر اجتماع ــای براب ــت زمینه ه نتوانس
ــور  ــادی حض ــی و اقتص ــی، فرهنگ سیاس
ــر  ــژه قش ــه وی ــه ب ــف جامع ــار مختل اقش
زنــان را در جامعــه نهادینــه و ســاختارمند 
ــت  ــداده اس ــی رخ ن ــگار تحول ــازند. ان س
و اگــر تغییــر آمــده بــه همــان انــدازه 
فعال تــر  را  زنــان  مخالــف  گروه هــای 
هنــوز  اســت.  ســاخته  محرک تــر  و 
ــان  ــت  زن ــور و فعالی ــرای حض ــه ب عرص
ــان  ــت. زن ــاک اس ــگ و خطرن ــیار تن بس
ــرفت  ــد پش ــای می توانن ــا ج ــه ت در جامع
کننــد کــه بــا روحیــه حاکــم مردانــه 
ــاور و  ــا ب ــی ب ــان زن ــر زم ــد. ه گام بردارن
ــه ی خــود حضــور پیــدا کــرد  ــای زنان روی
بــا هجــوم از اتهــام و تهدیــد تحجرگرایــان 
قــرن مواجــه می شــود. ایــن یعنــی زن 
واقعــی  مفهــوم  و  معنــا  هنــوز  بــودن 
خــود را پیــدا نکــرده اســت. زن بــودن 
ــگاه  ــن ن ــه دارد و ای ــف مردان ــوز تعری هن
ــم رخ  ــه نی ــت ک ــه ی اس ــم در جامع حاک

می گیــرد. پــی   را  فعالیت هایــش 
آنچــه جریــان دارد اراده و عــزم مــا را 
ــه  ــت س ــا گذش ــازد. ب ــتحکم تر می س مس
ــداوم  ــرای ت ــا ب ــت، ارداه ی م ــال فعالی س
ــت.  ــر باپرجاس ــتر و جدی ت ــای بیش کاره
و  انســانی  برابــری حقــوق  بــرای  مــا 
تســاوی جنســیتی پــا بــه میــدان گذاشــتیم 
ــا  ــیر ب ــن مس ــم داد. در ای ــه خواهی و ادام
ــدیم،  ــه رو ش ــی روب ــای گوناگون چالش ه
ــز  ــی نی ــای فراوان ــم و پیچ ه ــم خ می دانی
ــه  ــیدن ب ــا رس ــا ت ــود؛ ام ــد ب در راه خواه
ــه در آن  ــه ی ک ــیتی و جامع ــری جنس براب
ــان  ــود، زن ــمرده نش ــس دوم ش ــان جن زن
در جایــگاه فرودســت قــرار نگیرنــد و 
جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا کننــد، 

ــم داد. ــه خواهی ادام
مــا در نیــم رخ توانســتیم روایت هــای 
ــادی از  ی ــان ز ــم. زن ــاب دهی ــه  را بازت زنان
ایــن روزنــه پیام هــای شــان را بیــرون 
از  حکایــت  کــه  پیام هــای  دادنــد. 
هم چنــان  و  تعــدی  ظلــم،  رنــج،  درد، 
آینده نگــری  و  پیــروزی  پیشــرفت،  از 
داشــت. ایــن روزنــه روشــنتر از قبــل ادامه 
دارد و مــا همچنــان بســتری خواهیــم بــود 
ــاب  ــادی را بازت ی ــان ز ــای زن ــا روایت ه ت
از  کوله بــار  افغانســتان  زنــان  دهیــم. 

اســتند. گوناگــون  روایت هــای 
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زهراگل پوپل، عضو اردوی ملی، زن شجاع افغانستان 
و قهرمان نشان زنی در دوره ی آموزش نظامی در هند.

ضرورت و زمینه های 
رشد صنعت گردشگری
 در افغانستان

بخش نخست
ــای  ــرم گفت وگوه ــان در گرماگ ــدادی از زن تع
ــت و  ــه فعالی ــد ک ــاز دیده ان ــان نی ــا طالب ــح ب صل
ــت  ــام »کارزار روای ــازی ای را به ن ــوان مج فراخ
زنانــه« بــه راه بیندازنــد. در شــرایطی که قــرار 
اســت طالبــان دو بــاره وارد مناســبات رســمی 
ــه  ــاز ب ــتر نی ــه بیش ــوند، هرچ ــام ش ــدرت و نظ ق
ایــن  فعالیت هایــی اســت.  چنیــن فراخــوان و 
ــان  ــدای زن ــه ص ــود ک ــب می ش ــا موج فعالیت ه
افغانســتان شــنیده شــود. زنــان افغانســتان تــا هنــوز 
زن )همســر(، خواهــر، مــادر، دختــر و ننــگ 
و نامــوس مــا مــردان افغانســتان بــوده اســت 
و همیشــه مــا مــردان از زنــان بــرای این کــه 
خواهــر، مــادر، همســر، دختــر و ننــگ و نامــوس 

مــا اســت، نمایندگــی کرده ایــم. 
ــک  ــه ی ــه ب ــرد در جامع ــک م ــه ی موقعی ک
زن بی احترامــی می کنــد، مــردان بــه آن مــرد 
و...  مــادر  و  خواهــر  خــود  »از  می گوینــد: 
نــداری؟« ایــن ســخن بــه ایــن معنــا اســت که بــه 
ــرا ایــن زن متعلــق  ایــن زن بی احترامــی نکــن زی
ــن زن  ــه ای ــی ب ــت. بی احترام ــرد اس ــک م ــه ی ب
ــن در  ــت. بنابرای ــرد اس ــک م ــه ی ــی ب بی احترام
جامعــه ی مردانــه ی مــا هنــوز زن به عنــوان زن 

جامعــه ی  در  زنــان  اســت که  درســت 
ایــن  امــا  اســتند،  آســیب پذیر  افغانســتان 
آســیب پذیری نبایــد موجــب ایــن شــود کــه 
ــی  ــه ی تنهای ــد گوش ــت نرس ــد »آف ــان بگوین زن
را« و در کنــج خانــه بنشــینند. بنابرایــن؛ فراخــوان 

Musawah )۵( در رساله ی زیر نام 
 »Who Provides? Who Cares?  
 Changing Dynmics in Muslim
Families
بــه پاســخ پرســش های مطروحــه ی بــاال پرداختــه 
مبحــث  در  مطــرح   موضــوع  اولیــن  اســت. 
ــای  ــد فقه ه ــواده از دی ــد خان ــم قواع ــی تنظی بررس
ــت«  ــت« و »والی ــوع »قیمومی ــیک، موض کاس

ــی  ــنتی، ط ــای س ــاس باوره ــر اس ــه ب ــت ک اس
قــرون متمــادی تســلط مــرد بــر زن را قانونــی 
جلــوه داده، مســؤولیت مــرد را محافظــت و تأمیــن 
نیازهــای مالــی زن، در مقابــل مســؤولیت زن را 
فرمانبــری و تمکیــن می  پندارنــد. بــا درنظرداشــت 
ــان  ــا پیم ــد ی ــنتی عق ــای س ــوع،  فقه ه ــن موض ای
مبادلــه «ای  یــا  تعویضــی  »عقــد  را  ازدواج 
و  »قیمومیــت«  تحــت  را  زن  کــه  می پندارنــد، 

»محافظــت« شــوهر قــرار می  دهــد. براســاس 
ایــن  ُمــدِل عقــد  ازدواج کــه فقه هــای ســنتی 
ــه  ــد خاصــی اســت ک ــد، ازدواج عق شــکل داده ان
بــا ایجــاب و قبــول و بــه رضایــت دو طــرف منعقــد 
ــر آن اســتمتاع جنســی-بدون هــر  ــده و باالث گردی

نــوع مانع-حــال می گــردد. 
ایــن الگــوی روابــط همســری درعقــد ازدواج 

ــب را  ــک سلســله حقــوق و وجای ی

حقــوق و وجایــب زن و شــوهر در فقــه)۴( 
کالســیک  و قوانیــن مقاصــر

چــرا از آغــاز تــا هــم اکنــون زنــان در جوامــع 
برخورداربــوده،  فرودســت  موقــف  از  اســامی 
مــردان صاحیــِت »قیمومیــت« و »والیــت« را در 
ــدرت  ــع ق ــند و در توزی ــواده دارا می باش ــام خان نظ
در خانــواده، چــرا متابعــت و تمکیــن وجیبــه زن و 

ــود؟  ــته می ش ــرد دانس ــوق م ــت از حق ریاس

 به مناسبت کارزار روایت زنانه

ما به عنوان نهاد مسؤول در تالش هستیم تا روند بازسازی آبدات 
تاریخی را ادامه دهیم و ساختارهای حقوقی را کامل بسازیم. 
ما تالش داریم تا برای سهم گیری سکتور خصوصی در انکشاف 
پارک های ملی و سرمایه گذاری روی صنعت گردشگری سهولت 

خلق کنیم. امیدواریم سکتور خصوصی افغانستان هم روی این 
صنعت سرمایه گذاری نموده در خودکفایی اقتصادی و رونق بازار 

در افغانستان سهم فعال بگیرند.
صفحه 2
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مصطفــوی: بــرای رســیدن بــه اهــداف تعیین شــده، 
ــزم و  ــی توری ــاختارهای اساس ــت س ــش تقوی ــک بخ ی
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــود ک ــه آن ب ــوط ب ــن مرب قوانی
گاهــای عامــه اســت تــا فرهنــگ پذیــرش  بخــش دیگــر آ
شــهروندان  بــه  را  خارجــی  و  داخلــی  گردشــگران 
افغانســتان  کتــاب   کنیــم.  گاهی دهــی  آ افغانســتان 
آلبــوم  افغانســتان 34،  فلــم  بروشــور،  تصاویــر،  در 
ــی دی های  ــی، س ــپات های تلویزیون ــتان 34، اس افغانس
ــا  ــان م ــا هم وطن ــم ت ــاده کردی ــی آم ــی و معلومات آموزش
در مــورد صنعــت گردشــگری، راه هــای کســب درآمــد از 

ــد. ــد آن بدانن ــت و فوای ــن صنع ای
ــز بخشــی از  ــزاری محفل هــای گردشــگری نی برگ
برنامه هــای مــا اســت. دو ســال اســت کــه در همــکاری 
ــکی  ــابقات اس ــی و ورزش مس ــت بدن ــت تربی ــا ریاس ب
می کنیــم.  برگــزار  بامیــان  والیــت  در  را  بــرف  روی 
ســال گذشــته جشــنواره زمســتانی گردشــگری را در 
ــعر؛  ــب ش ــه در آن ش ــم ک ــزار کردی ــان برگ ــت بامی والی
موســیقی؛ نمایشــگاه های لبــاس، عکــس، صنایــع 
ــگ روی  ــی و کارولین ــابقات بزکش ــذا؛ مس ــتی و غ دس
ــکاران  ــن ورزش ــنواره ضم ــن جش ــتیم. در ای ــخ را داش ی
داخلــی و خارجــی مــا ده هــا گردشــگر خارجــی و هزاران 
ــگری  ــنواره های گردش ــتیم. جش ــی داش ــگر داخل گردش

ــزار  ــز برگ ــروان، پنجشــیر، ننگرهــار و بدخشــان نی در پ
کردیــم. بــرای نخســتین بــار در تاریــخ کشــور جشــنواره 
ــی  ــه مناســبت روز جهان ــه ای را ب گردشــگری یــک هفت
گردشــگری در بدخشــان برگــزار کردیــم کــه برنامه هــای 
متنــوع هنــری و فرهنگــی آن گردشــگران داخلــی و 

ــود. ــرده ب ــذب ک ــی را ج خارج
ــادی  ی ــمار ز ــای ش ــه زودی پ ــم ب ــا نتوانی ــاید م ش
از گردشــگران خارجــی را بــه افغانســتان بکشــانیم، امــا 
ــی  ــاخت های حقوق ــردن زیرس ــت ک ــا درس ــم ب می توانی
گاهــی عامــه صنعــت گردشــگری را در داخــل کشــور  و آ
رونــق دهیــم. افــراد ثروتمنــدی کــه از افغانســتان بــرای 
ســیاحت بــه دبــی و ترکیــه و دیگــر کشــورها ســفر 
ــان در  ــگری ش ــی گردش گاه ــه  و آ ــر زمین ــد، اگ می کنن
داخــل کشــور فراهــم شــود، از یکســو از خــروج مبلــغ 
ــر  ــوی دیگ ــود و از س ــری می ش ــول جلوگی ــت پ هنگف
ــار مــردم در داخــل کشــور  صنعــت گردشــگری و کاروب
ــب  ــته در ش ــال گذش ــن س ــت. مثل ــد یاف ــق خواه رون
ــای  ــر والیت ه ــگر از دیگ ــزار گردش ــدود ده ه ــد ح عی
ــا  ــن ب ــراد طبع ــن اف ــد. ای ــده بودن ــان آم ــه بامی ــور ب کش
خــود مبلغــی پــول می آورنــد و ایــن پــول بــه بامیــان بــه 
ــردم  ــی م ــت زند گ ــود کیفی ــر بهب ــد و ب ــرف می رس مص
ــه  ــت ب ــرار اس ــال ق ــتقیم دارد. امس ــر مس ــان تأثی بامی

مناســبت روز جهانــی گردشــگری همزمــان در چندیــن 
ــود. ــزار ش ــگری برگ ــنواره گردش ــت جش والی

برگــزاری  ضمــن  آینــده  ســال های  بــرای 
بامیــان،  در  زمســتانی  گردشــگری  جشــنواره های 
بدخشــان، پنجشــیر و پــروان؛ می خواهیــم در ایــن 
ســاخته  نیــز  تلی کابیــن  و  تلی اســکی  والیت هــای 
ــی  ــگران تفریح ــذب گردش ــرای ج ــن ب ــه قطع ــود ک ش

بســیار مؤثــر خواهــد بــود.
ــوزش  ــا آم ــوب م ــای خ ــر از برنامه ه ــی دیگ یک
کــه  تفاهم نامــه ای  براســاس  اســت.  گردشــگری 
بــا معینیــت تعلیمــات تخنیکــی و مســلکی داریــم، 
ــان  ــم و محص ــاد کردی ــگری را ایج ــتیتوت گردش انس
را  دو ســاله  و  ماهــه  دوره هــای شــش  ایــن رشــته 
انســتیتوت دو رشــته  ی  ایــن  آمــوزش می بیننــد. در 
توریــزم و هوتــل داری آمــوزش داده می شــود کــه طریقــه 
ــت.  ــور اس ــان کانک ــق امتح ــل از طری ــرش محص پذی
البتــه در والیــت بامیــان از ســال های گذشــته و در 
ــگری  ــکده های گردش ــدن دانش ــان جدی ــت بدخش والی
موضــوع  یــک  داریــم.  اکادمیــک  صــورت  بــه  را 
دیگــر هــم این کــه مــا براســاس طرزالعمــل جدیــد 
ــونل  ــرای پرس ــل داری را ب ــوزش هوت ــا آم مهمان خانه ه
ــق  ــد تطبی ــه زودی رون ــاخته ایم و ب ــاری س ــا اجب آن ه

ــد. ــد ش ــاز خواه ــز آغ ــه نی ــن برنام ای
نیــم رخ: آیــا برنامــه ای مشــخصی بــرای اینکــه زنــان از 

صنعــت گردشــگری مســتفید شــوند هــم داریــد؟
ــت  ــان در تقوی ــه زن ــرای اینک ــا ب ــه، م ــوی: البت مصطف
صنعــت گردشــگری نقــش داشــته باشــند تــاش کردیــم 
ــل  ــدا در کاب ــان را ابت ــتی زن ــه توریس ــرح بازارچ ــا ط ت
و ســپس در والیت  هــا آمــاده کنیــم. ایــن بازارچــه 
مرکــز خریــد و فــروش و نمایشــگاه دایمــی صنایــع 
دســتی و آثــار هنــری زنــان خواهــد بــود. قصــد مــا ایــن 
ــاخته های  ــازار دست س ــن ب ــام کاالی ای ــه تم ــت ک اس
ــا  ــاالنه ده ه ــا س ــن، م ــد. در ضم ــتان باش ــان افغانس زن
و  داخــل  در  مختلــف  مناســبت های  در  نمایشــگاه 
برگــزار  زنــان  خودکفایــی  بــرای  کشــور  از  خــارج 
می کنیــم. تاهنــوز نمایشــگاه های مــا مــورد توجــه 
ــا در  ــگاه های م ــژه نمایش ــه وی ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ق
هنــد، تهران-ایــران، مشــهد-ایران، ازبکســتان و... 
ــان روســتایی  نتیجــه ی خوبــی داشــت و هنــر دســت زن

ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــتان م افغانس
ــت  ــد صنع ــراروی رش ــای ف ــع و چالش ه ــم رخ: موان نی
گردشــگری در افغانســتان چــه اســت و ســاالنه تعــداد 

گردشــگران خارجــی بــه چــه میــزان اســت؟
صنعــت  رشــد  مانــع  عمده تریــن  مصطفــوی: 

گردشــگری در افغانســتان ناامنــی اســت. تهدیــدات 
ــی  ــگران خارج ــه گردش ــت ک ــده اس ــبب ش ــی س امنیت
ــه  ــه ب ــد ک ــرأت نتوانن ــا ج ــاد ام ی ــل ز ــود تمای ــا وج ب
افغانســتان بیاینــد. فعلــن تــا حــدود 300 تــن گردشــگر 
ــان و  ــای بامی ــه والیت ه ــتر ب ــه بیش ــم ک ی ــی دار خارج
ــول  ــل قب ــن قاب ــت اصل ــن وضعی ــد. ای بدخشــان می آین
نیســت. بــا توجــه بــه اینکــه کشــور همســایه مــا، 
ــذب  ــانه های ج ــتان نش ــدازه افغانس ــه ان ــتان ب تاجکس
ــر از  ــار 500 میلیــون دال گردشــگری نــدارد، امــا ســال پ

ــت. ــد داش ــگری عای ــت گردش صنع
بــا  مــردم  برخــورد  و  پذیرایــی  فرهنــگ  نیــم رخ: 
گردشــگران داخلــی و خارجــی بــر صنعــت گردشــگری 
چــه تأثیــری دارد؟ آیــا می شــود ضعــف در فرهنــگ 
ــور  ــت در کش ــن صنع ــد ای ــع رش ــگرپذیری را مان گردش

ــت؟ دانس
ــم  ی ــان دار ــه زم ــاز ب ــم نی ــر می کن ــن فک ــوی: م مصطف
و مــا نیــز بایــد بیشــتر کار کنیــم تــا هم وطنــان مــا 
ــع درآمــد  ــوان یــک صنعــت و منب ــه عن گردشــگری را ب
گاهی دهــی  مالــی بــرای شــان تلقــی کننــد. در برنامــه ی آ
ــه  ــور نمون ــه ط ــم. ب ی ــی را دار ــن برنامه های ــود چنی خ
ــه  ــتیم ک ــش گذاش ــه نمای ــا ب ــر م ــک تیات ــب ی در قال
ــا  ــت و ب ــت اس ــده ی مثب ــک پدی ــه ی ــگری چگون گردش

ــه عنــوان یــک منبــع درآمــد مالــی مثبــت برخــورد  آن ب
کننــد. چــون فرهنــگ جنــگ و خشــونت ارزش هــای ما 
را وارونــه ســاخته و مــردم از مزایــای گردشــگری فــارغ 

شــده اند.
نیــم رخ: در مــورد پارک هــای ملــی بگوییــد کــه چقــدر 
ــاف  ــرای انکش ــود و ب ــگری می ش ــذب گردش ــل ج عام

ــد؟ ــن ســاحه ها چــه برنامــه داری ای
مصطفــوی: دولــت افغانســتان بنــد امیــر بامیــان، 
واخــان بدخشــان و نورســتان را بــه عنــوان پــارک ملــی 
اعــام نمــوده اســت. امــا امکاناتــی کــه فعلــن در اختیــار 
دولــت قــرار دارد محــدود اســت و نمی توانیــم روی 
ــدوار  ــم. امی ــتر کار کنی ــی بیش ــای مل ــاف پارک ه انکش
ــکاری  ــه هم ــن عرص ــی در ای ــکتور خصوص ــتیم س هس
کننــد. ســرمایه گذاری روی صنعــت گردشــگری درآمــد 

ــی دارد. ــیار باالی بس
ــکتور  ــهم گیری س ــرای س ــهولت ها ب ــر س ــم رخ: اگ نی
ــا  ــور؟ ت ــود چط ــتر ش ــه بیش ــن عرص ــی در ای خصوص
ــرمایه گذاری  ــی س ــای مل ــی در پارک ه ــش خصوص بخ

ــد. کنن
مصطفــوی: در اداره امــور ریاســت جمهــوری روی 
ایــن مــورد کار می شــود تــا چگونــه نقــش ســکتور 
خصوصــی در صنعــت گردشــگری افزایــش یابــد و ایــن 

ــرود.  ــش ب ــه پی ــده ب ــت ش ــد و مدیری ــد قانون من رون
مثلــن مــا رســتورانت کابل-ســرینا، میــدان گلــف قرغه، 
ــار،  ــپین غر در ننگره ــل س ــپوژمی، هوت ــتورانت س رس
دیگــری  جایــداد  چندیــن  و  پــروان  کارتــه  هوتــل 
ــده  ــاخته ش ــگری س ــذب گردش ــرای ج ــه ب ــت ک اس
ــد  ــت و درآم ــده اس ــپرده ش ــی س ــش خصوص ــه بخ و ب
ــم،  ــه کن ــم مبالغ ــت دارد. نمی خواه ــرای دول ــی ب خوب
ــرف  ــی برط ــای امنیت ــر چالش ه ــم اگ ــر می کن ــا فک ام
گــردد و صلــح تأمیــن شــود، گردشــگری یکــی از منابــع 
ــتان را  ــه افغانس ــود ک ــد ب ــتان خواه ــی افغانس ــم مال مه
بــرای خودکفاشــدن از کمک هــای خارجــی بی نیــاز 
ــرمایه گذاری  ــد س ــت نیازمن ــن صنع ــه ای ــازد. البت می س

ــت. ــی اس ــکتور خصوص ــت و س ــترک دول مش
نیــم رخ: در مــورد رونــد بازســازی آبــدات تاریخــی 
باســتانی  آثــار  و  تاریخــی  آبــدات  چــون  بگوییــد؟ 
افغانســتان نقــش مهمــی در صنعــت گردشــگری در 

دارد. کشــور 
ــی از  ــده تاریخ ــا 40 آب ــن 30 ت ــاالنه بی ــوی: س مصطف
طریــق وزارت اطاعــات و فرهنــگ و نهادهــای همــکار 
مــا بازســازی می شــود. تعــداد آبده هــای مــا زیــاد 
ــازی  ــس از بازس ــا پ ــداری آنه ــات نگه ــت و امکان اس
ــاوه ی  ــال برع ــم امس ــا آن ه ــت. ب ــدود اس ــوز مح هن
ــان شــده، حکــم مرمــت و بازســازی 27  پروژه هــای پ
پــروژه آبداتــی را از ســوی رییــس جمهــور نیــز گرفتیــم 
کــه هرکــدام منبــع عایداتــی خوبــی بــرای دولــت خواهــد 

بــود.
ــا و  ــه حــوزه کاری م ــط ب ــم رخ: و پرسشــی کــه مرتب نی
ــن  ــای اماک ــود؛ فض ــما می ش ــت ش ــه معینی ــوط ب مرب
ــور  ــای کش ــز و والیت ه ــگری در مرک ــی و گردش تفریح

ــه اســت؟ ــان چگون ــرای زن ب
مصطفــوی: البتــه فضــای مراکــز تفریحی و گردشــگری 
ــا  ــی جاه ــی در بعض ــت. یعن ــاوت اس ــان متف ــرای زن ب
بســیار خــوب اســت و در بعضــی مناطــق محدودیت هــا 
ــز  ــی از مراک ــه یک ــریف ک ــهر مزارش ــود دارد. در ش وج
ــورت  ــی ص ــت، ابتکارهای ــگر اس ــذب گردش ــم ج مه
گرفتــه تــا فضــای قابــل اعتمــاد و مصــؤون بــرای زنــان 
ســاخته شــود. طــی ده ســالی کــه در وزارت امــور زنــان 
بــه عنــوان رییــس، معیــن و سرپرســت وزارت کار 
ــای  ــا فضاه ــتیم ت ــی داش ــی برنامه های ــا بعض ــردم م ک
ــن مــدت  ــان بســازیم. در ای ــرای زن تفریحــی مصــؤون ب
20 پــارک زنانــه ســاختیم. امــا در هــرات و بلــخ ضمــن 
پارک هــای ویــژه ی زنــان، پارک هــای فامیلــی نیــز 
یــادی دارنــد. امــا بحــث  ســاخته شــده کــه مشــتریان ز
مصؤونیــت زنــان در ایــن فضاهــا از فرهنــگ اجتماعــی 
ــان  ــان زن ــت بامی ــن در والی ــت. مثل ــر اس ــم تأثیرپذی ه
در هــر عرصــه ای کار می کننــد و در کنــار جاده هــا 
چــون  دارنــد.  و...  دســتی  صنایــع  فروشــگاه های 
ــه  ــد ک ــی پذیرفته ان ــگ اجتماع ــاظ فرهن ــان از لح بامی
ــا را  ــام عرصه ه ــهم گیری در تم ــی س ــق و توانای ــان ح زن
دارنــد هیــچ مشــکلی ندارنــد؛ نــه از لحــاظ اینکــه یــک 
ــه  ــه عنــوان گردشــگر حضــور داشــته باشــد و ن ــم ب خان
ــان گردشــگران اســتند.  ــه عنــوان میزب خانم هایــی کــه ب
ــان محــدود  ــرای زن ــا فضــا ب ــا در بعضــی از والیت ه ام
ــا  ــاش دارد ت ــان و کار و ت ــه زم ــاز ب ــن نی ــت و ای اس

ــود. ــج ش ــگران رای ــی از گردش ــگ  پذیرای فرهن
ــرد  ــروز ک ــرن ب ــه اخی ــی ک ــی از نگرانی های ــم رخ: یک نی
و در رســانه ها زیــاد مطــرح شــد فعالیــت گروه هــا 
ــاد  ــت ایج ــون ممانع ــاف قان ــه خ ــد ک ــرادی بودن و اف
کــه  دادنــد  گــزارش  رســانه ها  مثلــن  می کردنــد. 
ورود  از  کــه  هســتند  افــرادی  پنجشــیر  والیــت  در 
ــیقی  ــزار موس ــل اب ــراه و حم ــدون هم ــگران زن ب گردش
ــای  ــا اداره ه ــورد ب ــن م ــا در ای ــد. آی ــت می کنن ممانع

داریــد؟ محلــی هم آهنگــی 
پیــش  مشــکل  ها  ایــن  از  گاهــی  اســت  ممکــن 
بیایــد، امــا معینیــت گردشــگری وزارت اطاعــات 
و فرهنــگ بــه عنــوان مســؤول ایــن بخــش فــوری 
ــت.  ــده اس ــع ش ــکل رف ــن مش ــدیم و ای ــاس ش در تم
فعالیت هــای غیرقانونــی ویــا حرکت هایــی کــه بــه 
ــل  ــد قاب ــیب بزن ــت آس ــک والی ــگری ی ــت گردش صنع
قبــول نیســت و طبعــن نهادهــای مســؤول بــه موضــوع 
ــود و  ــی نب ــکل بزرگ ــن مش ــا ای ــد. ام ــید گی می کن رس
ایــن حرکت هــا مانــع ورود گردشــگران بــه والیــت 

نمی شــود. پنجشــیر  زیبــای 
و در آخر اگر حرف و پیامی دارید، بفرمایید.

ــه  ــن اســت کــه ب ــز ای ــان عزی ــه هموطن ــا ب ــام م پی
ــت  ــده مثب ــک پدی ــوان ی ــه عن ــگری ب ــت گردش صنع
نگریســته روی آن ســرمایه گذاری کننــد؛ بــه ویــژه 
ــؤول در  ــاد مس ــوان نه ــه عن ــا ب ــی. م ــکتور خصوص س
ــی  ــدات تاریخ ــازی آب ــد بازس ــا رون ــتیم ت ــاش هس ت
کامــل  را  حقوقــی  ســاختارهای  و  دهیــم  ادامــه  را 
بــرای ســهم گیری  تــا  داریــم  تــاش  مــا  بســازیم. 
ســکتور خصوصــی در انکشــاف پارک هــای ملــی و 
ســهولت  گردشــگری  صنعــت  روی  ســرمایه گذاری 
یــم ســکتور خصوصــی افغانســتان  خلــق کنیــم. امیدوار
در  نمــوده  ســرمایه گذاری  صنعــت  ایــن  روی  هــم 
خودکفایــی اقتصــادی و رونــق بــازار در افغانســتان 

ــد. ــال بگیرن ــهم فع س

نیــم رخ: خانــم مصطفــوی! تشــکر از این کــه بــرای 
ــن  ــم رخ ضم ــتید. نی ــت گذاش ــم رخ وق ــا نی ــو ب گفت وگ
و  برنامه هــا  فعالیت هــا،  برنامه هایــش،  دیگــر 
دســت آوردهای اداره هایــی را پوشــش می دهــد کــه 
ــه  ــن برنام ــدف از ای ــد. ه ــرار دارن ــان در رأس آن ق زن
نشــان دادن توانایــی زنــان بــرای ایجــاد تغییــر مثبــت در 
امــور مملکــت اســت. چطــور اســت در مــورد نخســتین 
ــل  ــال قب ــه س ــدود س ــما ح ــه ش ــد ک ــی بگویی روزهای
و  اطاعــات  وزارت  در  گردشــگری  معیــن  منحیــث 
فرهنــگ مقــرر شــدید؛ وضعیــت توریــزم در افغانســتان 

ــود؟ ــه ب چگون
پردرآمدتریــن  از  یکــی  گردشــکری  مصطفــوی: 
ــورهای  ــی از کش ــت. در بعض ــان اس ــای جه صنعت ه
ــه  ــرده ک ــد ک ــدی رش ــا ح ــت ت ــن صنع ــز ای ــیایی نی آس
ســریانکا  و  ســنگاپور  تایلنــد،  مثــل:  کشــورهای 
ــد  ــان را عوای ــی ش ــص مل ــد ناخال ــف درآم ــدود نص ح
ــگری در  ــخ گردش ــد. تاری ــکیل می ده ــگری تش گردش
افغانســتان بــه هشــتاد ســال می رســد. بســیاری از 
کشــورهایی کــه خواســته اند گردشــگری منحیــث یــک 
منبــع مهــم درآمــد ملــی شــان باشــد، بــرای گردشــگری 
ــون  ــا اکن ــا در افغانســتان ت ــد. ام ــی ایجــاد کرده ان وزارت
ــرار  ــی ق ــای دولت ــر نهاده ــی از دیگ ــوان بخش ــه عن ب
ــؤولیت  ــه مس ــی ک ــتین روزهای ــت. در نخس ــته اس داش
معینیــت گردشــگری را بــه عهــده گرفتــم، تــاش کردیــم 
روی زیربناهــای حقوقــی و اســناد تقنینــی گردشــگری 
ــگری  ــه گردش ــوط ب ــن مرب ــناد و قوانی ــم. اس کار کنی
ــود  ــرا ب ــه مرعی االج ــم ک ــی ه ــت و قانون ــود نداش وج
ــتان  ــگری افغانس ــون گردش ــود. قان ــی ب ــیار قدیم بس
ــود.  ــان ب ــردارد داودخ ــت س ــه دوره ی حکوم ــوط ب مرب
ــه  ــوط ب ــی مرب ــروز می شــد و مقررات ــد ب ــون بای ــن قان ای

شــبکه های آنایــن و انترنــت نیــز شــامل می شــد.
ــگری  ــی گردش ــی مل ــار پالیس ــتین ب ــرای نخس ب
ــرای چهــارده  ــن پالیســی ب ــم. ای ــزم( را تهیــه کردی )توری
نهــاد دولتــی همــکار در بخــش گردشــگری اســت کــه 
بایــد در تطبیــق آن همــکار باشــند. ایــن پالیســی مــورد 
تأییــد شــورای عالــی فرهنــگ و هنــر و شــورای عالــی 
ــنهاد  ــاس پیش ــت. براس ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــش فق کاه
مــا، ریاســت جمهــوری ایجــاد بــورد عالــی گردشــگری 
را تأییــد نمــوده کــه از ســوی وزیــر اطاعــات و فرهنــگ 
ــتقل  ــان مس ــن و رییس ــیزده معی ــود. س ــری می ش رهب
از نهادهــای مختلــف دولتــی تحــت ریاســت وزیــر 
ــن  ــو ای ــگری عض ــن گردش ــگ و معی ــات و فرهن اطاع

ــورد هســتند. ب
شــرکت های  طرزالعمــل  مــا  مــدت  ایــن  در 
ــتان  ــم. از افغانس ــاده کردی ــز آم ــیاحتی-زراعتی را نی س
ســاالنه حــدود 60 هــزار زایــر بــه کربا-عــراق می رونــد 
و پروســه نظــارت بــر عمل کــرد ایــن شــرکت ها را آغــاز 
کردیــم کــه همــه ســاله هیــأت نظارتــی از فعالیــت آنهــا 
نظــارت می کنــد. ســال پــار حــدود 100 شــرکت را 
ــدادی  ــه تع ــا ب ــود وی ــده ب ــل ش ــان تکمی ــواز ش ــه ج ک
بــه صــورت غیرقانونــی کار می کردنــد ویــا زایــران 
ــا  ــات ره ــه خدم ــدون ارای ــرده ب ــراق ب ــور ع را در کش
می کردنــد، مســدود ســاختیم. فعلــن 1300 شــرکت 
ســیاحتی زیارتــی، صحــی و تفریحــی در معینیــت 
گردشــگری ثبــت اســت و فعالیــت دارنــد. اکثریــت ایــن 
ــد.  ــی کار می کنن ــیاحت زیارت ــش س ــرکت ها در بخ ش
ــی  ــگری مذهب ــتر گردش ــتان بیش ــگری در افغانس گردش
اســت. ســاالنه حــدود 60 هــزار زایــر بــه حــج و حــدود 

ــد. ــا می رون ــه کرب ــر ب ــر دیگ ــزار نف 60 ه
مقــررات،  قوانیــن،  روی  می گوییــد  نیــم رخ: شــما 
عمل کــرد  بــر  نظــارت  پروســه  و  طرزالعمل هــا 
آیــا  شــرکت های خدمــات گردشــگری کار کردیــد، 
ــد  ــگران و درآم ــزان گردش ــری در می ــدت تغیی ــن م در ای

ناشــی از ایــن صنعــت بــه وجــود آمده اســت؟
مصطفــوی: در سنجشــی کــه ســال گذشــته مــا از میزان 
عوایــد شــرکت های ســیاحتی، شــرکت های هوایــی، 
ــک  ــدود ی ــتیم، ح ــا داش ــتورانت ها و مهمان خانه ه رس
درصــد عوایــد ناخالــص ملــی افغانســتان را درآمــد 
توریســتی تشــکیل می دهــد. امســال متأســفانه بــا 
ــه شــدت  ــا صنعــت گردشــگری ب ــروس کرون شــیوع وی
متأثــر شــده و حتــا برخــی از این هــا عوایــد شــان صفــر 
ــزان  ــخصی از می ــار مش ــوز آم ــا تاهن ــت. ام ــوده اس ب
گردشــگری  عوایــد  کاهــش  و  گردشــگران  کاهــش 
ــا یــک مشــکل موقــت  جمــع آوری نشــده اســت. کرون
اســت و وضعیــت مــا بهبــود خواهــد یافــت. مــا بــرای 
ــتمی  ــه سیس ــتیم ک ــی هس ــی راهکارهای ــدت در پ درازم
ــکتورهای  ــور و س ــگری در کش ــا گردش ــم ت ــاد کنی ایج
دخیــل در ایــن صنعــت از هرلحــاظ حمایــت و تقویــت 

ــود. ش
ــزم در کشــور دقیقــن  نیــم رخ: برنامه هــای تقویــت توری

چــه اســت؟

 گفت وگوی هفته نامه نیم رخ با خانم 
مژگان مصطفوی، معین مالی اداری و 
گردشگری وزارت اطالعات و فرهنگ

حسین احمدی

گفت وگو
ضرورت و زمینه های 

رشد صنعت گردشگری در افغانستان
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ــدوی و  ــت ب ــان برداش ــا از زن ــه ی م ــت هم برداش
غریــزی اســت. بــه زنــان بــه عنــوان متــاع جنســی 
غیــرت،  می کنیــم.  نــگاه  جنســی  لقمه هــای  و 
مردانگــی و نرینگــی مــا در ایــن اســت که چگونــه 
بتوانیــم زنــان را بــه عنــوان متــاع جنســی خــود در 

تصــرف داشــته باشــیم. 
مردانــه ی  جامعــه ی  در  زنــان  روایــت 
ــت  ــزاع( روای ــال ن ــر درح ــای ن ــتان )گله ه افغانس
بــدوی و غریــزی اســت. اگــر بخواهیــم کــه 
ــان درک شــود و جامعــه ی افغانســتان  واقعیــت زن
ــکل  ــدرن ش ــری م ــه ی بش ــک جامع ــوان ی ــه عن ب
نــزاع،  درحــال  نــر  گله هــای  بایــد  بگیــرد، 
ــزی  ــدوی و غری ــت ب ــا روای ــوند ت ــر ش جامعه پذی
از زنــان در ذهنیــت مــا مــردان اصــالح شــود. 

روایت طالبان از زنان 
آخریــن ســخنی که از ســخنگو طالبــان در بــاره ی 
زنــان شــنیدم ایــن بــود کــه »زنــان طبــق چارچــوب 
زندگــی  می تواننــد  اســالم  قانــون  و  شــریعت 
ــش  ــه خوان ــد ک ــش می آی ــث پی ــن بح ــد«. ای کنن
ــا و  ــا خوانش ه ــروز م ــت؟ ام ــالم چیس ــا از اس م
تاویل هــای معرفتــی و سیاســی متفاوتــی از اســالم 
بخصــوص دربــاره ی زنــان داریــم. خانــواده ی 
آل ســعود خوانــش سیاســی خــود را از اســالم 
دربــاره ی حضــور زنــان در جامعــه دارد. اردوغــان 
ــود را از  ــی خ ــش سیاس ــه خوان ــت ترکی و حکوم
ــه دارد.  ــان در جامع ــور زن ــاره ی حض ــالم در ب اس
جمهــوری اســالمی ایــران خوانــش سیاســی خــود 
ــه  ــان در جامع ــور زن ــاره ی حض ــالم درب را از اس
دارد. داعــش خوانــش سیاســی خــود را از اســالم 
ــان  ــه دارد. طالب ــان در جامع ــور زن ــاره ی حض درب
خوانــش سیاســی خــود را از اســالم دربــاره ی 

ــه دارد.  ــان در جامع ــور زن حض
کــه  کــرد  مشــخص  نمی تــوان  بنابرایــن 

چارچــوب  طبــق  »زنــان  گــزاره ی  از  منظــور 
زندگــی  می تواننــد  اســالم  قانــون  و  شــریعت 
بایــد  ایــن گــزاره  از  کننــد« چیســت. منظــور 
ــح داده  ــه توضی ــود. درصورتی ک ــح داده ش توضی
ــد  ــزاره نمی توان ــن گ ــده ی ای ــت گوین ــود؛ نی نش
ــان و  ــان از زن ــت طالب ــا روای ــد. ام ــخص باش مش
برداشــت و خوانــش طالبــان از اســالم سیاســی 
مشــخص اســت. مــردم افغانســتان امــارت طالبــان 
را یــک دوره تجربــه کــرده  اســت. امــارت طالبــان 
یــک حکومــت مذهبــی و مردســاالر مطلــق بــود. 
زنــان در امــارت طالبــان متــاع جنســی مــردان 
ــرآورده  ــردان را ب ــی م ــاز جنس ــد نی ــه بای ــود ک ب
می کردنــد و بــرای مــردان فرزنــد می زایدنــد، 
آنهــم بایــد فرزنــد پســر. زنــان در امــارت طالبــان 
محــرم  بــدون  را  از خانــه  رفتــن  بیــرون  حــق 
ــان  ــان حــق کار و شــغل نداشــتند. زن نداشــتند. زن
حــق آمــوزش نداشــتند. بــه ایــن معنــا کــه زنــان در 
امــارت طالبــان طبــق چارچــوب قانــون و شــریعت 

اســالم هیچ گونــه حــق بشــری ای نداشــتند. 
و  قانــون  چارچــوب  از  طالبــان  برداشــت 
شــریعت اســالم دربــاره ی زنــان مشــخص و قابــل 
ــه و  ــچ اعالمی ــان در هی ــوز طالب ــت. هن درک اس
بیانیــه ای نگفته انــد کــه برداشــت مــا و موضــع 
ــن  ــر کــرده اســت. بنابرای ــان تغیی ــاره ی زن ــا درب م
ــق  ــان طب ــه زن ــزاره ی این ک ــان از گ ــع طالب موض
چارچــوب قانــون و شــریعت اســالم حــق زندگــی 
دارنــد، مشــخص و ســر جــای خــود اســت. بهتــر 
ــاره ی ایــن گــزاره وضاحــت خواســته  اســت در ب
شــود و ایــن گــزاره توضیــح داده شــود. اگــر 
ــر  ــان و ه ــود، طالب ــح داده نش ــزاره توضی ــن گ ای
گروهــی می تواننــد ایــن گــزاره را بنابــه خواســت 

ــد. ــادره کنن ــود مص ــع خ و نف
***

دلبســتگی، مســایل جنســی و رضایــت جنســی 
در زندگــی مشــترک بــا مشــکل روبــه رو باشــید. 
بهتــر اســت بــا یــک روان شناســی کــه در 
ــه  ــن زمین ــد و در ای ــا کار می کن ــوزه ی تروم ح
ــه  ــا ب ــد. ت ــت کنی ــت صحب ــده اس ــوزش دی آم
ــده ی  ــل نش ــای ح ــه تروم ــب ب ــیوه ای مناس ش

ــود. ــه ش ــن پرداخت ــی ام ــما در محیط ش

ــی  ــه تازگ ــا ب ــالی و ی ــر در دوران برزگس اگ
ــت: ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــما ای ــرای ش ب

ــه  ــن ب ــرد ام ــک ف ــا ی ــما ب ــردن ش ــت ک صحب
ــده  ــژه روان شــناس و متخصــص آمــوزش دی وی
کــه بتوانیــد ارتبــاط حرفــه ای امنــی بــا او برقــرار 
یــادی وجــود دارد  کنیــد مهــم اســت. احتمــال ز
ــود و  ــه خ ــم ب ــرم، خش ــاه، ش ــاس گن ــه احس ک
خشــم بــه فــرد متجــاوز، اجــازه  ندهــد زندگــی و 
روابــط خــود را بــه درســتی مدیریــت کنیــد. در 
واقــع پنهــان کــردن ایــن موضــوع فقــط باعــث 
می شــود وزن احســاس گنــاه را در خــود بیشــتر 
کنیــد بــاری کــه همیشــه همــراه شــما می مانــد.
ــا اطرافیــان  ــه عنــوان شــنونده ی آنچــه مــا ب

ــد بدانیــم: ــی بای فــرد قربان
نخســت؛ فــرد آســیب دیــده از تجــاوز هــر 
چقــدر کــه پــس از حادثــه حمایــت انــدک 
شــود بــار فشــار روانــی بــر او بیشــتر می شــود. 
زمانــی کــه اطرافیــان و افــراد نزدیــک فــرد درک 
ــت مناســب از او داشــته باشــد شــرایط  و حمای
و  گذاشــتن  پشــت ســر  بــرای  مناســب تری 
فراهــم  واقعــه  از  پــس  بازســازی خویــش، 
ــرد  ــار ف ــی کن ــوان حام ــه عن ــس ب ــود. پ می ش

ــیم. ــده باش ــیب دی آس
قربانــی  فــرد  اســت  بهتــر  بلــه  دوم؛ 
ــرف  ــرد ح ــه می ب ــی ک ــه و رنج ــاره ی واقع درب
بزنــد، امــا ذکــر چنــد نکتــه مهــم اســت: بهتــر 
اســت فــردی را انتخــاب کــرد کــه راز نگــه دار، 
ــه  ــت. ب ــن اس ــاد و ایم ــل اعتم ــات و قاب ــا ثب ب
ــرام  ــن احت ــم و مرزهــای شــخصی او قوی تصمی
بگذاریــم. هیــچ کــس اجــازه نــدارد بــدون 
خواســت و تصمیمــش و زمانــی کــه هنــوز 
آمادگــی ایــن موضــوع را نــدارد دربــاره ی او 

افشــاگری کنــد. همچنــان او نیازمنــد دریافــت 
ــر  ــت. بهت ــب اس ــناختی مناس ــان روان ش درم
اســت بــرای ایجــاد چنیــن فرصتــی بــه او کمــک 

ــم. کنی
اســت  رســیده  وقتــش  شــاید  ســوم؛ 
تصــور واقع بینانه تــری نســبت بــه موقعیتــی 
ــدا  ــد پی ــاق بیفت ــاوز اتف ــد تج ــه در آن می توان ک
ــاوز  ــراد متج ــج، اف ــور رای ــاف تص ــم. برخ کنی
ــه  ــناس و غریب ــراد ناش ــن اف ــتفاده گر لزوم و اس
نیســتند و آنهــا را نمی تــوان از روی ظاهــر و 
ــخیص  ــان تش ــی ش ــت اجتماع ــاس و موقعی لب
ــاف  ــن و خ ــه خش ــاوز همیش ــراد متج داد. اف
بــا  افــرادی  می تواننــد  آنهــا  نیســتند.  کار 
ــی باشــند. دوســت اجتماعــی،  ظاهــری معمول
ــل،  ــواده و فامی ــک خان ــای نزدی ــکار، اعض هم

ــند. ــر باش ــا همس ــر ی ــت پس دوس
ــی  ــا قربان ــی ب ــارت همدل ــر؛ مه ــخن آخ س
ــن  ــه جــای نکوهــش و ســرزنش او تمری را ب

ــم.  کنی
همــان طــور کــه گفتــه شــد افــراد قربانــی 
ــوند  ــرزنش می ش ــران س ــط دیگ ــن توس معمول
ــه  ــی دارد از جمل ــل مختلف ــأله، دالی ــن مس و ای
ــه تبعــات مخــرب و  گاه نبــودن افــراد نســبت ب آ

ــی. ــردن قربان ــرزنش ک ــان س ــیب رس آس
ــودش  ــر خ ــه: اگ ــد اینک ــی مانن عبارت های
لبــاس  اگــر  می کــرد،  بیش تــری  احتیــاط 
مناســبی داشــت یــا اگــر مخالفــت می کــرد 
می توانســت مانــع از تجــاوز شــود برخــی از 
افــکار کلیشــه ای و رایجــی اســت کــه بــه ذهــن 
افــراد از جملــه فــرد قربانــی می رســد در حالــی 
ــد،  ــان می ده ــاوز نش ــوابق تج ــه س ــه مطالع ک
افــرادی کــه مــورد تجــاوز قــرار می گیرنــد، 
ــا  ــد ی ــری نکرده ان ــاوز دلب ــرای متج ــن ب لزوم
ــته اند.  ــن نداش ــر ت ــده ب ــای تحریک کنن لباس ه
ــا  ــرد ی ــترس ترین ف ــاوز در دس ــرد متج ــه ف بلک
آســیب پذیرترین افــراد را شناســایی می کنــد. 
ــد  ــاوز می توان ــی تج ــت قربان ــی مام ــه عبارت ب
ــردن  ــگ ک ــاوز و کمرن ــا متج ــی ب ــا همراه همان
ــه  ــه ب ــردی ک ــانی ف ــه و غیرانس ــش مجرمان نق

ــد. ــت باش ــیب زده اس ــی آس قربان

فردیــت مســتقل زن اســت. 
ــگ  ــان نن ــه، زن ــر جامع ــی از پیک ــان نیم زن
ــر،  ــان خواه ــتان و زن ــه ی افغانس ــوس جامع و نام
زن  هــر  نیســتند،  افغانســتان  مــردان  و...  مــادر 
یــک واقعیــت انســانی اســت که بایــد واقعیــت 
انســانی اش بــه عنــوان یــک فــرد شــناخته و درک 
شــود. فعالیــت زنــان افغانســتان بایــد بــا ایــن 
چشــم انداز و هــدف صــورت بگیــرد کــه کیســتی 
ــتان  ــان افغانس ــن زن ــد. فعل ــرف کنن ــود را تص خ
متــاع مــردان افغانســتان اســتند و طبــق منفعــت 
ــادره  ــه و مص ــان معامل ــری زن ــوق بش ــردان، حق م

می شــود. 

روایت جامعه ی افغانستان از زن
ــه  ــتفاده ی جامع ــدرن، اس ــر م ــه تعبی ــن بناب اصول
ــه  ــت. جامع ــت نیس ــتان درس ــردم افغانس ــرای م ب
بــه افــرادی گفتــه می توانیــم کــه ایــن افــراد رأی، 
اســتقالل و هویــت خــود را داشــته باشــند و تنــوع 
و تفــاوت هویت هــا در بیــن افــراد قابــل درک 
ــی  ــارکت جمع ــک مش ــراد در ی ــن اف ــد. چنی باش
ــد.  ــکل بدهن ــدرن را ش ــای م ــد جامعه ه می توانن
تنــوع و تفاوت هــای  نه تنهــا  افغانســتان  امــا در 
هویتــی حتــا زنــان کــه محوری تریــن واقعیــت 
زندگــی بشــری اســتند، حضــور و واقعیــت شــان 
نادیــده گرفتــه می شــود و ســرکوب می شــود. 
بنابرایــن چگونــه می تــوان از مــردم افغانســتان 
ــردم افغانســتان را  ــن م ــاد کــرد. م ــه ی ــام جامع به ن
ــال  ــه درح ــم ک ــری می دان ــای ن ــا و گله ه گروه ه
جنــگ و درگیــری غریــزی بــا یک دیگــر اســتند. 
ــر زن،  ــر س ــر ب ــا یک دیگ ــان ب ــزاع ش ــگ و ن جن
قلمــرو، غیرت هــای مردانــه و... )ننــگ و نامــوس( 
اســت. یعنــی مــا مــردان افغانســتان گله هــای نــری 
از  مــا  درک  اســتیم.  نامــوس  و  ننــگ  دارای 
مناســبات زندگــی اجتماعــی و فرهنگــی درک 
ننــگ  را  همــه چــه  اســت.  ناموســی  و  ننــگ 
مــا  بیــن  زنــان در  نامــوس خــود می دانیــم.  و 
ــی دارد و  ــگ و ناموس ــگاه نن ــر، جای ــای ن گله ه
ــتند.  ــوس اس ــگ و نام ــوم و ارزش نن ــوِر مفه مح
مردانــه ی  جامعــه ی  روایــت  بنابرایــن 
از  نــزاع(  درحــال  نــر  )گله هــای  افغانســتان 
زنــان، روایــت ننــگ و ناموســی اســت. زنــان 
روایتــی فراتــر از ننــگ و نامــوس در برداشــت 
مــا گله هــای نــر درحــال نــزاع نــدارد. فرقــی 
را  خــود  افغانســتان  مــردان  مــا  کــه  نمی کنــد 
متدیــن، ســکوالر، دموکــرات و... می گوییــم. 

رویا طاها
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ــاق را  ــات و ط ــدد زوج ــزه و تع ــه زن ناش ــل تنبی مث
ــق  ــل، زن ح ــد. درمقاب ــاص می ده ــود اختص ــه خ ب
ــد  ــا می توان ــوده و تنه ــر را دارا ب ــه وَمه ــت نفق دریاف
ــد،  ــودش باش ــخصی خ ــرمایه ش ــر و س ــک مه مال
ــه مالــک ســرمایه مشــترک زناشــوهری؛ هم چنــان  ن
ایــن ُمــدل، منتــج بــه دسترســی محــدود زن بــه حــق 
انحــال عقــد ازدواج و حــق آزادی عمــل زن توســط 
و  مناســبات  کــه  این جاســت  می گــردد.  شــوهر 
قواعــد در خانوده هــای جوامــع اســامی بــه شــمول 
ــر و  ــب نابراب ــوق و وجای ــاس حق ــر اس ــتان ب افغانس
ــده و در  ــم ش ــیتی تنظی ــه ای جنس ــای کلیش نقش ه

قوانیــن معاصــر بازتــاب می یابــد.

ــه  ــوط ب ــایل مرب ــان،  درمس ــتان همچن افغانس
ــا  ــه ب ــه نگرفت ــیک فاصل ــای کاس ــواده از فقه ه خان
ــواده را در  ــه خان ــوط ب ــوارد مرب ــابه م ــات مش نظری
قانــون مدنــی، قانــون احــوال شــخصیه اهــل تشــیع 
ــوده  ــم نم ــف و تنظی ــواده  تعری ــون خان ــوده قان و مس

ــت.  اس
بنابــر نبــود امــکان تحلیــل ســایر اســناد تقنینــی 
یادشــده ی فــوق،  تنهــا بــه بررســی قانــون مدنــی در 
خصــوص ازدواج و حقــوق طرفیــن عقــد ازدواج 

یــم.  می پرداز
قانــون مدنــی افغانســتان در مــاده۶۰ خــود، 
ازدواج را چنیــن تعریــف می نمایــد: »ازدواج عقــدی 

ــد  ــه مقص ــرد را ب ــن زن و م ــرت بی ــه معاش ــت ک اس
تشــکیل فامیــل مشــروع گردانیــده حقــوق و واجبات 
طرفیــن را بــه وجــود مــی آورد.« بــه ایــن اســاس بــه 
مجــرد نــکاح صحیــح و نافــذ ســه نــوع آثارحقوقــی 
ــر  ــه وجــود آمــده کــه حقــوق و وجایــب زن در براب ب
ــر زن و یــک سلســله حقــوق  شــوهر، شــوهر در براب
مشــترک را احتــوا می کنــد. در مــاده ۹۰ ایــن قانــون 
ــذ،  ــح  و ناف ــکاح صحی ــورت ن ــت، در ص ــده اس آم
تمــام آثــار آن از قبیــل، نفقــه زوجــه، حقــوق میــراث، 
ثبــوت نســب و حرمــت مصاحــره بــر زوجیــن مرتــب 
می گــردد. بــه ایــن اســاس بــا عقــد نــکاح صحیــح، 
ایــن قانــون شــوهر را ملــزم بــه تأمیــن نفقــه زن 

ــه  ــه خان ــن ب ــه زن از رفت ــرطی ک ــه ش ــد، ب می نمای
ــن  ــورد چنی ــاده ۱۱۷ در م ــورزد. م ــاع ن ــوهر امتن ش
ــذ  ــح و ناف ــکاح صحی ــد ن ــا عق ــت دارد: »ب صراح
ــن  ــه از رفت ــر زوج ــردد. اگ ــر زوج الزم می گ ــه ب نفق
بــه مســکن زوج بــدون حــق امتنــاع ورزد، نفقــه وی 
ــن  ــاده ۱۲۲ ای ــق م ــردد.« و مطاب ــر زوج الزم نمی گ ب
قانــون، زمانــی نفقــه زن از شــوهر ســاقط می گــردد 
کــه زن بــدون اجــازه شــوهر از مســکن خــارج شــده 

ــد. ــت از شــوهر اطاعــت ننمای ــور زوجی و در ام
مدنــی  قانــون  شــد،  دیــده  کــه  طــوری 
افغانســتان طبــق نظریــه »قیمومیــت« فقه هــای 
ــی  ــد، یک ــاره گردی ــه آن اش ــاال ب ــه در ب ــیک ک کاس
از حقــوق و امتیــازات شــوهر در برابــر زن را تفویــض 
ــواده  ــرد در خان ــت م ــتی و ریاس ــت سرپرس صاحی
بــه  می پنــدارد.  شــوهر  اوامــر  از  زن  اطاعــت  و 
ــتحق  ــی مس ــون زن زمان ــن قان ــق ای ــاره ی، مطاب عب
ــن  ــر شــوهر تمکی نفقــه دانســته می شــود کــه در براب
داشــته، در امــور زناشــوهری از وی ســرپیچی ننمــوده 
پوهنــوال  نگــردد.  خــارج  شــوهر  خانــه  ای  از  و 
عبدالقــادر عدالت خــواه، عضــو شــورای عالــی 
ــوق  ــی حق ــاب درس ــه، در کت ــتره محکم ــای س قض
ــت« در  ــه ی »قیمومی ــه نظری ــتناد ب ــا اس ــل ب فامی
روایت هــای متعــدد و پرداختــن بــه مســایل مختلــف، 
ــته،  ــاراتی داش ــر زن اش ــرد ب ــری م ــوع برت ــر موض ب
ــر زن  ــوهر دربراب ــق ش ــوان ح ــه عن ــق را ب ــار ح چه
ــت زن  ــواده،  اطاع ــت خان ــمارد: ریاس ــن برمی ش ذیل
از اوامــر شــوهر،  ســکونت زن در منــزل انتخابــی 
شــوهر و توجــه و مراقبــت از خانــه، می باشــد. 
ــومین  ــریح س ــد« در تش ــرد واژه ی »بای ــا کارب وی ب
وجیبــه زن در برابــر شــوهر کــه »ســکونت در منــزل 
ــن  ــه زن در ای ــاری ب ــت، اختی ــوهر« اس ــی ش انتخاب
خصــوص قایــل نشــده چنیــن می نویســد: »او )زن( 
ــرده  ــاب ک ــوهرش انتخ ــه ش ــی ک ــد« در منزل »بای
ــکونت  ــورت س ــرا در ص ی ــد. ز ــکونت نمای ــت س اس
زوجــه در منــزل شــوهر، عمدتــن اهــداف و مقاصــد 
زوجیــت از قبیــل مباشــرت جنســی و تربیــت اطفــال 
ــوهر  ــر ش ــردد. اگ ــرآورده می گ ــر ب ــکل بهت ــه ش ب
چندیــن مراتــب منــزل مســکونی را تغییــر دهــد، 

ــد.«  ــت نمای ــد« زن از آن اطاع »بای

ادامه دارد...

بــرای جانبیــن عقــد پدیــد مــی آورد. کــه در نتیجــه، 
شــوهر مســؤولیت پرداخــت مهــر و تأمیــن نیاز هــای 
مالــی )نفقــه( زن را عهــده دار بــوده و در ازای آن 
ــوهر  ــر ش ــت« در براب ــه »تمکین/اطاع ــف ب زن مکل
می باشــد- بــه شــمول اطاعــت از هــر نــوع خواســت  
ونیــاز جنســی شــوهر. تمکیــن؛ حــق مــرد و مکلفیت 
ــق  ــه؛ ح ــن نفق ــل، تأمی ــده و در مقاب ــته ش زن پنداش
زن و وجیبــه مــرد تبییــن می شــود. زن پــس از عقــد 
ــزه  ــود. زن ناش ــته می ش ــه دانس ــتحق نفق ازدواج مس
ــه  ــود را ب ــی خ ــًا آمادگ ــا عم ــًا ی ــه، لفظ ــا زمانی ک ت
تمکیــن اعــام نکنــد و زوج امــکان وصــول بــه او را 
ــن،  ــردد. تمکی ــه نمی گ ــتحق نفق ــد، مس نداشته باش
آمادگــی زن بــرای تمتعــات جنســی شــوهر و بیــرون 
ــدم  ــد و ع ــدون اذن زوج می باش ــزل ب ــن از من نرفت
ــر  ــل ب ــرف زن دلی ــا از ط ــک از آن ه ــر ی ــت ه رعای

نشــوز اســت. 
بــر عــاوه، شــوهر حــق مطلــق و یــک جانبــه 
ــاری  ــط ج ــد ازدواج را توس ــال عق ــر انح ــی ب مبن
ــر  ــی،  در ه ــر دلیل ــه ه ــاق«- ب ــظ »ط ــاختن لف س
زمــان ومکانــی و بــدون در نظرداشــت رضایــت زن- 
دارا می باشــد. در مقابــل زن؛ فقــط  در صــورت 
داشــتن رضایــت شــوهر و اســناد کافــی بــرای اثبــات 
ــد  ــه می توان ــه محکم ــا مداخل ــش و ب ــای خوی ادع
ــت  ــان، برداش ــازد. هم چن ــل س ــد ازدواج را منح عق
ــردان دارای  ــه م ــده ک ــبب ش ــت س ــنتی از قیمومی س
ــراث هــم ســهم  حــق تعــدد زوجــات باشــد و در می
کم تــری نســبت بــه مــردان بــرای آن هــا در نظــر 

ــود.  ــه ش گرفت
ــه الگــوی  ــوان گفــت ک ــه طــور خاصــه می ت ب
کاســیک توزیــع قــدرت در خانــوده را کــه فقه هــای 
ارایــه  قیمومیــت  نظریــه  اســاس  بــر  کاســیک 
می نماینــد، شــوهر بــا نقــش ریاســت و زن بــا 
ــه  ــا ب ــی را ذی ــواده، نتایج ــت در خان ــش مادونی نق
بــار مــی آورد: شــوهر در خانــواده یگانــه مالــک 
ــوده  ــوهری ب ــترک زناش ــرمایه مش ــی و س ــع مال مناب
بــوده،  دارا  را  زن  نظــارت  و  کنتــرل  و صاحیــت 
ــازه از  ــذ اج ــه اخ ــور ب ــه زن مجب ــا جایی ک ــا ت حت
ــن  ــارب، رفت ــتان و اق ــا دوس ــات ب ــوهربرای ماق ش
بــه ســفر و اشــتغال می باشــد. برعــاوه، شــوهر 
حــق کنتــرول بــدن زن را بــرای رفــع نیازهــای 
ــوق  ــایر حق ــت و س ــوع ممانع ــدون هرن ــی، ب جنس

خانواده های مسلمان در بحبوحه ی سنت و...
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 حسین رهیاب بلخی

بــا خوانــش گذشــته و تحلیــل دقیــق زمــان حــال می تــوان مســیر درســت 
ــخ دردآور  ــان در تاری ــت زن ــه ی سرگذش ــت. مطالع ــش گرف ــده را در پی آین
ــرای  ــن آموزندگــی ب ــده و ســودمند باشــد. ای ــد آموزن ــا می توان اســت و ام
ــرای  ــه ب ــان و مردانی ک ــه زن ــوص ب ــه و بخص ــف جامع ــای مختل بخش ه
تحقــِق حقــوق انســانی و قانونــی زنــان مبــارزه می نماینــد بیشــتر و 

حیاتی تــر اســت.
ــت،  ــر اس ــان انکارناپذی ــی زن ــت کنون ــر وضعی ــته ب ــرات گذش تأثی
ــر  ــان حــال را ب ــت و جهت گیری هــای زم ــر وضعی ــوان تأثی چنانچــه نمی ت
یــرا ایــن یــک قاعــده کلــی اســت  وضعیــت آینــده زنــان نادیــده گرفــت، ز
کــه گذشــته، در ســاختن زمــان حــال تأثیــر دارد، زمــان حــال ســازنده ای 
آینــده اســت و کســی کــه گذشــته را خــوب می دانــد، بــه خوبــی می توانــد 
ــل  ــوب تحلی ــال را خ ــان ح ــه زم ــی ک ــد و کس ــل کن ــال را تحلی ــان ح زم
ــت  ــا در آن دخال ــت و حت ــی، مدیری ــش بین ــده را پی ــد آین ــد، می توان کن
نمایــد و حتــا جریــان وضعیــت را آن طــوری کــه خــود می پســندد، تغییــر 

دهــد.
ــون  ــردان، پیرام ــان و م ــاله زن ــارزات 20 س ــه مب ــروز، نتیج ــر ام تغیی
ــت  ــن وضعی ــوس بی ــِی ملم ــت تاریخ ــه و گسس ــک رخن ــه ی ــوق زن ک حق
ــان  ــت زن ــد و سرنوش ــت، می باش ــده اس ــاد ش ــان ایج ــته زن ــال و گذش ح
امــروز شــبه سرنوشــت زنــان دیــروز نیســت و امــا بــا ایــن وجــود نمی تــوان 
ــده  ــان نادی ــی ش ــت کنون ــر وضعی ــان را ب ــی زن ــت تاریخ ــرات محرومی اث

ــت. گرف
خطــوط اساســی مســیر آینــده ی زنــان و حتــا سرنوشــت آنــان امــروز 
ســاخته می شــود. یعنــی دقــت و غفلــت کســانی که امــروز بــرای احقــاق 
حقــوق زنــان مبــارزه می نماینــد، روی شــکل دهــِی فــردا تأثیرگــذار خواهــد 
ــه نادرســت و  ــان، امــروز بگون ــود. اگــر وضعیــت حقوقــی و سیاســی زن ب
کاریکاتــوری شــکل بگیــرد، در آینــده نیــز چنیــن خواهــد بــود و اگــر نســل 
ــا  ــد و ام ــر بدهن ــد آن را تغیی ــند می توانن ــهامت باش ــا ش ــور و ب ــده جس آین

یــک بخــش بــزرگ تــوان شــان را مصــرف ایــن کار خواهــد کــرد.
تعییــن خطــوط  و  تحلیــل حــال  زنــان،  گذشــته ای  بازخوانــی 
اساســی آینــده الزم و حیاتــی می باشــد. اگــر مــا تاریکــِی تاریخــی و 
موجودیــت تــک ســاره های درخشــان را در حافظــه داشــته باشــیم، بهتــر 
ــال  ــت س ــی بیس ــم. وقت ــی نمایی ــر را بازخوان ــال اخی ــت س ــم بیس می توانی
ــی را  ــت و منف ــای مثب ــم گام ه ــود، می توانی ــه ش ــی نقادان ــر بازخوان اخی
ــاعد  ــه ای را مس ــد زمین ــن رون ــم و ای ــبه کنی ــر محاس ــته ایم بهت ــه برداش ک
ــد  ــه ح ــا را ب ــل و مثبت ه ــد اق ــه ح ــا را ب ــا منفی روی ه ــا م ــد ت می نمای

ــانیم. ــر برس اکث
شــکی وجــود نــدارد کــه مــا در طــول بیســت ســال گذشــته مســیری 
ــناد الزم  ــه اس ــود. ب ــده ب ــی نش ــال ط ــد س ــول ص ــه در ط ــم ک را پیمودی
االجــرای ملــی و بین المللــی دســت یافتیــم، نهادهــای مدافــع حقــوق زن 
ــد  ــا بی تردی ــم و ام ــت کردی ــوق زن را تربی ــان حق ــم ومدافع ــود آوردی به وج

ــادی را نیــز مرتکــب شــدیم. ی اشــتباهات ز
ــان  ــرای مدافع ــت ب ــتباه و درس ــای اش ــخیص راه ه ــک و تش تفکی
ــد،  ــته بیندازن ــه گذش ــی ب ــه نگاه ــر این ک ــت مگ ــن نیس ــوق زن ممک حق
ــد، در  ــی نماین ــاز اندیش ــده اند ب ــب ش ــه مرتک ــای را ک ــا و گفتاره رفتاره

ــت. ــد یاف ــه خواه ــت ادام ــیر نادرس ــا درمس ــر آن راه پیمایی ه غی
ــود دارد؛  ــان وج ــرا راه زن ــدی ف ــی ج ــد و نگران ــه تهدی ــروز س ام
ــد و  ــر کن ــی تغیی ــام سیاس ــورم نظ ــکل و ف ــت ش ــن اس ــه ممک اول اینک
ــرا دســت آوردها  ی ــود شــوند؛ ز دســت آوردهای بیســت ســاله یک شــبه ناب
ــوز  ــا هن ــد و ت ــی دارن ــت حباب ــوده و حال ــی ب ــام سیاس ــه نظ ــته ب وابس
ــع  ــت، قط ــی اول نیس ــر از نگران ــه کمت ــد دوم ک ــده اند. تهدی ــه نش نهادین
ــب از  ــوق زن اغل ــان حق ــد. مدافع ــی می باش ــای خارج ــدن کمک ه ش
کمک هــای خارجــی امــرار معــاش کــرده و می کننــد، بیــم آن وجــود دارد 
کــه در صــورت قطــع شــدن کمک هــا رونــد مبــارزه بــرای احقــاق حقــوق 
زنــان بــه رکــود مطلــق فــرو رود. زیــرا آن بخش هــای کــه از طریــق 
ــان، کمیســیون حقــوق بشــر و نهادهــای  دولــت ماننــد: ریاســت امــور زن
ــان وابســته  ــی مدافــع حقــوق زن ــد: نهادهــای مدن ــت مانن مســتقل از دول
بــه کمک هــای خارجــی هســتند و در صــورت قطــع شــدن حمایت هــای 
بیرونــی و ناتوانــی اقتصــادی و بی انگیزگــی دولــت، فروپاشــی تمــام 
ــوم  ــد س ــتند. و تهدی ــر هس ــاب ناپذی ــوق زن اجتن ــع حق ــای مداف نهاده
ایــن اســت کــه هنــوز حقــوق زن بــه یــک ارزش ملــی تبدیــل نشــده و در 
بخش هــای مختلــف کشــور هنــوز از حقــوق زن خبــری نیســت. نــه تنهــا 
ــه  ــد بلک ــرار دارن ــت ق ــان دول ــرو مخالف ــت قلم ــه در تح ــای ک آن بخش ه
در قلمــرو خــود حکومــت نیــز حقــوق زنــان بــه صــورت گســترده نقــض 
ــت. ــده اس ــا نگردی ــری رونم ــه تغیی ــت زن هیچ گون ــود و در سرنوش می ش
ــاش  ــال ت ــت س ــم بیس ــدی غلی رغ ــای ج ــن تهدیده ــت ای موجودی
ــای کان  ــه در بازی ه ــا چ ــه م ــت ک ــت اس ــن حقیق ــر ای ــارزه، بیانگ و مب
ــاق  ــان و احق ــه زن ــونت علی ــا خش ــارزه ب ــر مب ــم در ام ــه ه ــی و چ سیاس

ــم. ــتباه را پیموده ای ــت و اش ــیرهای نادرس ــان، مس ــوق آن حق

بازخوانی گذشته
 و     قطع جریان اشتباهات
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و یــا »تجــرد« و زندگــی »راهبانــه« در بیغولــه ای 
ــت  ــن جه ــه همی ــود. ب ــده می ش ــهر نامی ــه ش ک
زنــان حــق دارنــد از جهنمــی کــه در جهــان 
ــزان  ــت، گری ــده اس ــده ش ــی« نامی ــروز »زندگ ام
ــته  ــی« گذش ــه »زندگ ــه ب ــا توج ــرا ب ی ــند، ز باش
ــدرت  ــه از ق ــت: »هم ــرداب« اس ــک »گ ــن ی ای
بســیار زنــان در قبایــل ایروکــوازي، شــگفت زده و 
ــاي  ــتند زمین ه ــان مي توانس ــتند. زن ــوت هس مبه
ــت  ــوده اس ــاد و ازدواج ب ــه اتح ــه نتیج کان را ک
ــزل و  ــه ع ــدام ب ــود اق ــل خ ــه می ــند و ب بفروش

ــد...« ــي کنن ــور مال ــن ام ــب ماموری نص
بســیار  زن  مقــام  اجتماعــات  ایــن  »در 
شــامخ بــود کــه هنوزبــه همیــن قــرار باقــی مانــده 
ــور  ــد ام ــل و عق ــر در ح ــان پی ــوص زن و بخص
خانوادگــی نفــوذ و اختیــار بســیار داشــتند...« بــا 
ــان در دوره ی  ــده زن ــت آزار دهن ــه وضعی ــه ب توج
ــبت  ــا نس ــم ت ــق دهی ــا ح ــه آنه ــد ب ــدرن« بای »م
ــت  ــورده و آرزوی بازگش ــوس خ ــته افس ــه گذش ب
ــد.  ــه دوره ی »مادرشــاهی« را در ذهــن بپرورانن ب
آیــا زندگــی در چنیــن جامعــه ای رویایــی نیســت: 
ــده  ــر عه ــوال ب ــرت[ معم ــعایر ]درک ــرای ش »اج
زنــان کاهــن و گاهــی بــر عهــده کارگــزاران 
ــان  ــدرت زن ــان ق ــن س ــت.« »بدی ــت اس حکوم
در مصــر باســتان را مي تــوان تبییــن کــرد. قــدرت 
سیاســي ملکه هــاي بــزرگ مصــر همــراه بــا 
قــدرت زنــان اداره کننــده معابــد اســت کــه منابــع 

ــتند...« ــار داش ــي را در اختی محل
»در جزایــر پلــو ]در نواحــی جنوبــی آفریقــا[ 
ــه کار مهمــی دســت نمــی  ــه ب ــس قبیل ــز رئی هرگ
ــورای  ــر ش ــتر، نظ ــه پیش ــر آنک ــت، مگ زده اس
ــده  ــی ش ــکیل م ــر تش ــان پی ــه از زن ــی را ک خاص
جلــب کنــد.« »ســازمان اجتماعــی مصــر، نقــش 
پردامنــه و وظیفــه مهمــی را بــر عهــده زن گــذارده 

ــع کــرده اســت.« و تعــدد زوجــات را من

   مرضیه وفایی

تحلیل

دیدگاه

پژوهش

راهکارهای حمایتی به زنان قربانی تجاوز

تجــاوز جنســی قــرار داشــته و بعــد از ازدواج 
ــه  ــرار گرفت ــوهران ق ــم ش ــورد تهاج ــب م ــز مرت نی
ــاف  ــان برخ ــا زن ــد، ام ــی می بینن ــه بدن و صدم
ــت  ــته در وضعی ــروزی در گذش ــدرن ام ــان م جه
می کردنــد:  ازدواج  و  زندگــی  مناســبی  بســیار 
ــردی  ــرد ف ــته های دوره گ ــن دس ــک از ای ــر ی »ه
ــت  ــود به ریاس ــاز ب ــرد ممت ــزم و خ ــه ع ــه ب را ک
خــود انتخــاب می کــرد. به طــور کلــی تمایــل 
عمومــی بــر ایــن بــود کــه مقــام فــوق در خانــواده 
ــود. ازدواج  ــوب ش ــی محس ــق موروث ــی ح معین
به طــور عــادی در داخــل قبیلــه ولــی بیــرون 
می گرفــت.  صــورت  کوچــک  دســته های  از 

رســم عمومــی بــر اختیــار یــک زوجــه بــود ولــی 
بســیاری از مردانــی کــه وســع و توانایــی داشــتند 
ــاد  ی ــا چنــد نفــر از بیــوه زنــان و دیگــر زنــان »ز ت
ــوان زوجــات اضافــی تحــت  ــز به عن ــده« را نی مان
سرپرســتی و اختیــار خــود در می آوردنــد. عمــوم 
کــودکان هــم از طــرف پــدر و هــم از جانــب مــادر 

در حــوزه ی روابــط زن و مــرد اســت. ایــن موضوع 
عاوه براینکه ســامت و بهزیســتی روان شــناختی 
افــراد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. پــای قضاوت 
اخــاق، فرهنــگ، عــرف و مذهــب را نیــز بــه ایــن 
موضــوع بــاز می شــود. از ایــن رو افــراد در زمانــی 

کــه بــا موضــوع تجــاوز جنســی روبــه رو می شــوند 
در حقیقــت بــا ترومایــی روبــه رو هســتند کــه یــک 
ــت و  ــه هوی ــت، بلک ــه اس ــانه نرفت ــوع را نش موض

ــود. ــرده می ش ــوال ب ــر س ی ــرد ز ــی ف یکپارچگ
ــاوز و  ــوع تج ــه موض ــان ب ــگاه روان شناس ن

ــت؟ ــده چیس ــا دی ــرد تروم ف

ــدند.  ــناخته می ش ــواده ش ــمی خان ــدان رس فرزن
ــم  ــدر و ه ــب پ ــم از جان ــودکان ه ــه ک از آنجای ک
از جانــب مــادر نســبت می بردنــد طبعــن هــر 
فــرد در میــان عمــوم دســته های عضــو قبیلــه 

خویشــاوندانی داشــت...«
ــن  ــود را از والدی ــی خ ــام اجتماع ــان مق »زن
شــان بــه ارث می بردنــد و در نتیجــه بســیار اتفــاق 
می افتــاد کــه زنــی از شــوهر خــود عالــی مقام تــر 

ــود.« ــر ب و محترم ت
زنــان شــاغل عــاوه بــر جــان کنــدن و زجــر 
کشــیدن در محیط هــای کاری مردانــه، بعــد از 
ــد  ــخت، مجبورن ــاعات کاری س ــپری کردن س س

در منــزل بــه فرزنــدان و شــوهران خــود برســند و 
ــه  ــتی ب ــا دو دس ــز ی ــی از کار را نی ــوق دریافت حق
مــردان خــود تقدیــم کننــد و یــا بــا آن بــه مخــارج 
خانــه سروســامان دهنــد. بــه ایــن طریــق رویکــرد 
زنــان در جامعــه »مــدرن« فاجعــه ی می شــود 
ــه اســت  ــرار از خان ــا طــاق و ف ــت آن ی ــه نهای ک

ــراد  ــه اف ــی ک ــای رایج ــیاری از واکنش ه بس
ــد  ــان می دهن ــی نش ــاوز جنس ــده از تج ــیب دی آس
اگــر چــه بســیار دردنــاک، امــا بــه نوعــی طبیعــی 
ــونت  ــر خش ــع تأثی ــد. در واق ــاب می آی ــه حس ب
ــر از آســیب جســمی اســت. تجــاوز  جنســی فرات

ــی از  ــاس بیگانگ ــث احس ــد باع ــی می توان جنس
ــود  ــی ش ــرم و تنهای ــرس، ش ــاس ت ــود و احس خ
ــادآوری  ــا، ی ــه ی کابوس ه ــال آن تجرب ــه دنب و ب
ــه ی  خــودکار، ناخواســته و مکــرر و مکــرر صحن
یــادی را بــرای فــرد ترومــا دیــده   آســیب کــه رنــج ز

ــه همــراه مــی آورد.  ب

یکــی از مهم تریــن احســاس های همــراه 
ــرم،  ــم، ش ــاس خش ــاوز، احس ــان تج ــا قربانی ب
ــه  ــع تجرب ــاه اســت. در واق ــرس و احســاس گن ت
طیفــی از هیجانــات متناقضــی کــه ممکــن اســت 
پــردازش موضــوع و حــل شــدن ترومــا را دشــوار 

مــی کنــد.
احســاس شــرم و گنــاه غالبــن بــه 
موضــوع  ایــن  از  قربانــی  تصــور  دلیــل 
اســت کــه بــار واقعــه ی روی داده بــه دوش 
اوســت. بنابرایــن؛ مســإولیت رفتــار متجاوز 
ــود را  ــی خ ــه نوع ــت. او ب ــده اوس ــه عه ب
ــه  ــاید ب ــد. ش ــوع می دان ــن موض ــر ای مقص
همیــن دلیــل ترجیــح افــراد در ایــن موقعیت 
ــوع  ــن موض ــاره ی ای ــه درب ــت ک ایــن اس
ــر  ــن فک ــه ای ــا ب ــد و حت ــان کاری کنن پنه
ــر  ــر عم ــا آخ ــد رازی ت ــد آن را مانن می کنن
حفــظ کننــد. امــا ایــن ســکوت، کمکــی بــه 
ــورد  ــه در م ــی ک ــا زمان ــد و ت ــا نمی کن آنه
ــود  ــی وج ــال کم ــد احتم ــت نکنن آن صحب
ــراب،  ــد. اضط ــم کنن ــا را ک ــار تروم دارد ب
از  پــس  اســترس  اختــال  و  افســردگی 
ســانحه )PTSD( رایج تریــن پیامدهــای 
آســیب روانــی در بیــن قربانیــان تجــاوز 

ــت.  اس
را  تجــاوز  تجربــه  خــود  شــما  اگــر 
ــما  ــرای ش ــنهاد ب ــد پیش ــته اید چن داش

دارد: وجــود 
اگــر ایــن اتفــاق در ســال های دور یعنــی در دوران 
ــد  ــت می توان ــی روی داده اس ــا نوجوان ــی ی کودک
و  شــخصیت  بــر  عمیق تــری  و  پیچیــده   اثــر 
ــن  ــد. ممک ــته باش ــما گذاش ــی ش ــتی روان بهزیس

در  حاضــر  حــال  در  اســت 
ــت،  ــط و صمیمی ــای رواب حوزه ه

زنان و موقعیت اجتماعی

امــروزه در جهــان مــدرن اوضــاع اجتماعــی زنــان 
ــوان  ــواری می ت ــه دش ــه ب ــت ک ــفته اس ــان آش چن
ــاید  ــت. ش ــخن گف ــان س ــی آن ــوق اجتماع از حق
ــا،  ــود در دنی ــای موج ــراد آزادی ه ــیاری از اف بس
ــی،  ــات سیاس ــی از مقام ــه برخ ــان ب ــیدن زن رس
مراکــز  در  زنــان  حضــور  اجتماعــی،  و  اداری 
ــودن  ــامان ب ــای کاری را بس ــی و محیط ه آموزش
حقــوق اجتماعــی آنــان بپندارنــد، امــا افــراد 
ــتیابی  ــه از دس ــد ک ــی می دانن ــه خوب ــه دان ب نکت
ــا رســیدن بــه  بــه چنیــن موقعیت هــای محــدود ت
ــت  ــانی، راهی س ــب انس ــالم و متناس ــوق س حق
ــوق  ــه آن حق ــیدن ب ــه رس ــی ک ــخت و طوالن س
اگــر محــال نباشــد، دســتیابی بــه آن بســیار 
ــا  ــم ب ــن شــرایط را مقایســه کنی دشــوار اســت. ای
ــر دوره  ــان ]اواخ ــن زم ــم: »زن در ای ــای قدی دنی
عصــر حجــر[ مقامــی برتــر و بــس مهمتــر از مــرد 
یــر  ــه قــرار ز ــر مــرد ب داشــته و وجــوه امتیــاز او ب
محقــق و مشــخص شــده اســت: نگهبانــی آتــش، 
دارابــودن خصایــل مهــرورزی و صفــای باطــن که 
ــت،  ــاخته اس ــتی می س ــح و آش ــر صل او را مظه
تخصــص در ســاختن ظــروف گلــی و ابــزار آالت، 
ــور  ــؤولیت ام ــتن مس ــه عهده داش ــتی و ب سرپرس
ــه  ــت، گل ــتن در کار زراع ــت داش ــواده، دس خان

و...« داری 
ــان  »ســازمان اجتماعــی و خانوادگــی در می
ــی  ــت، ول ــده اس ــیار پیچی ــترالیایی بس ــل اس قبای
در موقعی کــه تجمــع عــده ای از ایــن دســته ها 
ــیم  ــوع تقس ــک ن ــد ی ــه ای را می ده ــکیل قبیل تش
ــه  ــد ک ــود می آی ــراد به وج ــان اف ــره ای در می دو تی
ــرد.  ــادری می ب ــجره م ــب از ش ــره آن نس ــک تی ی
قــاره ی  مرکــزی  قســمت  ســاکن  قبایــل  در 
ــادر  ــدر و م ــروه پ ــا گ ــره ی ــودکان به تی ــترالیا ک اس
خــود تعلــق نمی یابنــد، بلکــه وابســته به تیــره 

مــادر و مــادر بزرگشــان می شــوند...«
ــت  ــازمان بهداش ــای س ــاس آماره ــر اس ب
جهانــی، امــروزه در کشــورهای پیشــرفته نســبت 
ــان  ــرای زن ــی ب ــرایط زندگ ــر ش ــان دیگ ــه هرزم ب
ــی  ــر م ــه روز بدت ــاع روزب ــده و اوض ــوارتر ش دش
شــود. بــر اســاس ایــن آمارهــا، تمــام زنــان 
در طــول زندگــی خــود بــه کــرات در معــرض 

تازگــی کارزاری در شــبکه های اجتماعــی  بــه 
ــه  ــت ک ــاده اس ــه راه افت ــی ب ــان ایران ــان زن در می
بــه  آزار جنســی دســت  یــا  قربانیــان تجــاوز 
افشــاگری می زننــد. آنهــا نــام واقعــی یــا مســتعار 
افــرادی را کــه روزی بــه آنهــا تعــرض داشــته اند، 
امــا بــه دالیلــی در برابــر آن ســکوت کرده انــد 
ــد و در معــرض قضــاوت اجتماعــی  ــان می کنن بی

ــای  ــدن روایت ه ــد. خوان ــراد می گذارن اف
ــا را  ــان م ــنیدن صدای ش ــان و ش ــن زن ای
ترغیــب می کنــد بیشــتر در ایــن بــاره 
بیندیشــم و دربــاره اش صحبــت کنیــم. 
ــه  ــاره  ی آنچ ــعی دارد درب ــتار س ــن نوش ای
ــد،  ــاوز می آی ــک تج ــی ی ــر قربان ــر س ب
ــد  ــی می توان ــات حمایت ــه اقدام ــه چ اینک
ــخن  ــد س ــک کن ــاوز کم ــی تج ــه قربان ب

ــت. ــد گف خواه
قربانــی کیســت؟ مــا دربــاره ی فردی 
ــر،  ــه حامــل تصاوی ــم ک ســخن مــی گویی
ــت  ــی اس ــاس های پنهان ــرات، احس خاط
ــودش  ــرای خ ــا ب ــادآوری آن حت ــه از ی ک
زیــادی  تمایــل  او  می شــود،  شــکنجه 
هشــیار  بخــش  از  آن  واپس رانــی  بــه 
ایــن  از  موضوعــی  چــه  دارد.  ذهنــش 
ــد  ــاد بیای ــه ی ــه ای ب ــه واقع ــر ک دردناک ت
کــه در لحظه هایــی مالــک بــدن خــود 
نبــوده اســت و مرزهــای وجــودش توســط 
ــا  ــت و ب ــده اس ــته ش ــر شکس ــی دیگ کس
بدنــش رفتــاری شــده اســت کــه او ناتــوان 
ــی،  ــا آن. ناتوان ــه ب ــت از مقابل ــوده اس ب

ــاوز... ــر و تج تحقی
از تجــاوز  تعریــف رایجــی کــه می تــوان 
ــدون  جنســی داشــت برقــراری ارتبــاط جنســی ب
فــرد اســت.  آمادگــی  موافقــت و خواســت و 
از  یکــی  جنســی  رابطــه  و  جنســی  مســایل 
ــا  حســاس ترین موضوعــات در همــه ی فرهنگ ه

قسمت دهم
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