
از بهانه هایت قوی تر باش

ــک، باســن خوش ریخــت  چشــمان ســیاه، کمــر باری
ــل  ــری می ــی از خودبیانگ ــخن نوع ــن س و... دارد. ای
جنســی مردانــه در زبــان و فرهنــگ مردســاالر اســت. 
امــا از نظــر فرهنگــی در زبــان و فرهنگــی مردســاالر، 
خودبیانگــری کلــی زنــان و خودبیانگــری میل جنســی 
ــته  ــت دانس ــان آن زش ــده، بی ــو ش ــه تاب ــل ب ــان تبدی زن

می شــود.  
در  اســت که  ایــن  خودبیانگــری  از  منظــور 
ــود  ــن خ ــود«ی دارد. ای ــرد »خ ــر ف ــی، ه روان شناس
موجــب اعتمــاد بــه نفــس فــرد می شــود. فــرد موقــع 
ــه خــوِد »خــود« ارجــاع می دهــد  ســخن گفتن و... ب
و می گویــد »مــن« ایــن ســخن را می گویــم. مــردان در 
جامعــه ی مردســاالر ایــن خــود را دارنــد، امــا زنــان در 
جامعــه ی مردســاالر از نظــر روانــی و اعتمــاد بــه نفــس 
شــخصیتی و فرهنگــی »خــود« فــردی و حتــا جمعــی 
شــان را از دســت داده انــد و ایــن تصــور در ذهــن و روان 
زنــان تداعــی شــده اســت که زن ماننــد مــردان »خــود« 

ندارنــد. 
ــع  ــایی و منب ــع شناس ــت منب ــود« در حقیق »خ
ــرد دانســته می شــود. از آن جایی کــه  فاعــل نفســانی ف
خــود زنــان از نظــر فرهنگــی، زبانــی، روانــی و فــردی 
حــذف شــده اســت؛ در فرهنــگ مردســاالر ایــن گونــه 
تصــور می شــود کــه زنــان »خــود« شناســا و »خــود« 

ــن در  ــد. بنابرای ــانی ندارن ــل نفس فاع
فرهنــگ مردســاالر زنــان در عرصــه ی 
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گل جان سمر  برنده  ی جایزه زنان کارآفرین از امریکا

ــود. ب
دو میــز آن طرف تــر ســه تــا از خانم هــای 
ــد  ــی بودن ــد موسســات بین الملل کــه ظاهــرن کارمن
می تواننــد  چگونــه  اینکــه  مــورد  در  و  نشســته 
مهارت هــای شــان را بــاال ببرنــد تــا در بورســیه های 
ــرکت  ــود ش ــه می ش ــان ارای ــر ش ــرف دفت ــه از ط ک
ــرون از  ــد بی ــات برون ــه تحصی ــرای ادام ــد و ب کنن

افغانســتان، بحــث می کردنــد.
ــه آنهــا  ــر ب یکــی از دوســتان مــن کــه نزدیک ت

ــا، چیســتی و چگونگــی ســهم  ــن نگرانی ه جدی تری
فعــال و نمایندگــی درســت از زنــان در رونــد مصالحــه 
و بعــد از مصالحــه اســت. در پهلــوی زنان؛ شــهروندان 
دیگــر، جامعــه مدنــی؛ نهادهــا و شــخصیت های 
ارزش هــای  حفــظ  بــر  تأکیــد  مدنــی  مســتقل 
دموکراتیــک و انســانی چــون: حــق کار، حــق آموزش، 
ــات از  ــن موضوع ــت. ای ــان اس ــق رأی و آزادی زن ح
ــت.  ــدگان اس ــره کنن ــان مذاک ــی در می ــوارد اختاف م
طالبــان بــر حقــوق زنــان مطابــق به شــریعت اســامی 
اصــرار دارنــد. برداشــت طالبــان از شــریعت اســامی 
ســخت گیرانه، تندروانــه و قبیله محــور اســت کــه 

ــرد. ــده می گی ــا دی ــان را ن ــی زن ــوق اساس حق
ــزان  ــنبه، 16 می ــبت، چهارش ــن مناس ــه همی ب
1399، بــا ابتــکار و زحمــات دکتــور عزیــز احمــد بــارز 
و همــکاران شــان در لنــدن و اروپــا، بانــو زینــب همام، 
ــی  ــر آریای ــر و ظاه ــط آریانف ــتانی؛ باس ــدل بوس عب
)دومیــن نشســت مجــازی موفقانــه بــه اشــتراک 
ــس  ــر، ریی ــهرزاد اکب ــو ش ــک: بان ــر ی ــان ه مهمان
کمســیون مســتقل حقوق بشــر افغانســتان، بانو ناهید 
فریــد؛ عضــو مجلــس نماینــدگان و رییــس کمســیون 
ــس  ــی، آنلی ــورای مل ــر ش ــوق بش ــان و حق ــور زن ام
ــا،  ــه بریتانی ــایه مالی ــر س ــان و وزی ــو پارلم دادز، عض

شــهر  قونســل  آن.مکتــاگارت، 
ــان  ــین پارلم ــو پیش ــکو و عض گلس
ســکاتلند، آلیســون دویدیــان، معاون 

امــر خصوصــی تقلیــل یافتــه اســت. بنابرایــن؛ زبــان به 
ــل شــده اســت که از نظــر فرهنگــی  ــه تبدی ــزار مردان اب
ــان  ــر زن ــردان را ب ــی م ــق معرفت بیانگــر فرادســتی مطل
توجیــه کــرده اســت. ایــن توجیــِه فرهنگــی فرادســتی 
ــر  ــان از نظ ــت که زن ــده اس ــث ش ــان باع ــر زن ــردان ب م

شــخصیتی بــه متــاع مــردان مســخ شــوند. 
ــتفاده  ــاط اس ــرای ارتب ــط ب ــان فق ــان از زب انس
نمی کنــد، بــرای بیــان خــود )احســاس: میــل و نفرت( 
و بیــان اندیشــه )شــناخت و چیســتی چیزهــا، انســان 
ــرد  ــک م ــن ی ــد. مثل ــتفاده می کن ــز اس ــان( نی و جه
می گویــد: مــن از زنــی خوشــم می آیــد کــه مــوی ســیاه، 

ــار  ــن ب ــرای اولی ــت: ب ــب گف ــا تعج ــود ب ــته ب نشس
اســت کــه می بنــم خانم هــا در نشســت های دور 
همــی شــان در مــورد موقعیت هــای بــاالی تحصیلی 
ــاب،  ــور کت ــد و همین ط ــت می کنن ــغلی صحب و ش
ــا  ــن ت ــه معمول ــرد ک ــه ک ــفر و... او اضاف ــم، س فلی
ــاند،  ــا می رس ــر دارم و قصه ه ــن خب ــه م ــای ک ج
ــند  ــه باش ــطح ک ــر س ــا در ه ــای خانم ه مجلس ه
بیش تــر از دایــره ی روابــط خصوصــی شــان یــا 
ــردن  ــاوت ک ــردن و قض ــت ک ــمی ها و غیب هم چش

هم دیگــر شــان یــا لبــاس، نــوع آرایــش و... در مــورد 
ــد. ــرف نمی زنن ــری ح ــوع دیگ موض

می خواســتم اعتــراض کنــم و بگوبــم برداشــت 
تــو درســت نیســت. امــا منصــرف شــدم و کمــی فکر 
کــردم، گفتــم شــاید فضــا بــرای زنــان فراتــر از ایــن 
موضوعــات کــه خودت یــادآور شــدی فراهم نبــوده و 
یــا خودشــان نمی خواهنــد از فرصت هــای بــه وجــود 

ــد  ــه نفــع شــان اســتفاده کنن آمــده ب
یــا بــرای فراگیــری مهارت هــای 

در یکــی از روزهــای پاییــزی، همراه دو تا از دوســتانم 
کــه آقایــان بودنــد در یکی از کافه های شــهر نشســته 
بودیــم و در مــورد آخریــن کتاب هــای را کــه مطالعــه 

کــرده بودیــم حــرف می زدیــم.
روی  کــه  تــازه  گل هــای  آرام،  موســیقی 
گلدان هــای ســفالی جــا خــوش کــرده بودنــد، 
کاپوچینــو و طعــم کیــک شــکاتی فضــای صمیمی 
و خوش آینــد کافــه را زیبایــی بیش تــر بخشــیده 

ــح،  ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــو و دپلوماس گفت وگ
مشــترک  ایســتگاه  عقانی تریــن  و  فرجامیــن 
طرف هــای منازعــه و درگیری هــا ویرانگــر مســلحانه 
در تاریــخ بشــریت اســت. در تاریــخ جنگ هــای 
ــه  ــره ب ــز مذاک ــای روی می ــه ی جنگ ه ــان؛ هم جه
نتیجــه رســیده اســت نــه در میدان هــای نبــرد ســفره ی 
صلــح، ســفره ی تقســیم لقمه هــای رویایــی بــه منظور 
رســیدن یــا شــراکت در قــدرت سیاســی اســت. 
ــودن و  ــه ب ــر عادالن ــد ب ــا، بای ــه طرف ه ــفرهای ک س
حفــظ دســت آوردهای ملــی بــه بــاور مشــترک رســیده 
باشــند. قســمت مشــکل بحــث مصالحــه بــا طالبــان 
ــمت  ــا قس ــان ب ــروه طالب ــه گ ــت ک ــه اس ــن نقط همی
ــیده  ــترک نرس ــه درک مش ــه ب ــت جامع ــزرگ واقعی ب

ــت. اس
در کشــورهای توســعه نیافته یــا در حــال توســعه 
ــی و  ــهم نمایندگ ــتان، س ــون افغانس ــاالر چ و مردس
مشــارکت زنــان در ایــن چانه زنی هــا همــواره یــا انــکار 
ــاز  ــود. از آغ ــه می ش ــتکم گرفت ــا دس ــود ی شده/می ش
رونــد گفت وگوهــای صلــح افغانســتان، یکــی از 

زبان هــا پــس از شــکل گیری فرهنــگ مردســاالر، 
پشــتوانه ی فرهنگــی و معرفتــی مردســاالرانه پیــدا 
ــی  ــای اجتماع ــان در نقش ه ــه زن ــد. طوری ک کرده ان
ــده اند،  ــی ش ــت اجتماع ــای فرودس ــار موقعیت ه دچ
جایــگاِه زنــان در زبــان نیــز دچــار فرودســتی معرفتــی و 

فرهنگــی شــده اســت.
 زنــان جایــگاه خــود را از نظــر فرهنگــی و معرفتی 
ــا این کــه حضــور فعــال و  ــد ت ــان از دســت داده ان در زب
معنــادار زنــان در مناســبات معنــادار زبانــی حذف شــده 
اســت. هرچه کــه بــه زنــان تعلــق می گرفتــه، شــامل تابو 
در زبــان شــده اســت. زنــان و موضــوع زنــان در زبــان به 
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فرزندان سالم مهم تر از
داشتن فرزندان زیاد است

نشست مجازی، گفت وگوهای صلح 
خودبیانگری و زبان زنانهافغانستان و حقوق زنان

درد بی پایــان، حســرت بــه دل مانــده، 
بغــض در گلــو گیرکــرده و اشــک در 
ــا  ــت. اینه ــکیده اس ــخ خش ــمان تاری چش
کــه گفتــم کــم اســت و شــاید، منصفانــه 
نباشــد کــه ادعــا کنیــم جریــان خشــم و 
خشــونت در جاده هــای کابــل و دیگــر 
شــهرهای افغانســتان را علیــه زنــان بیــان 
نماییــم. چقــدر دشــوار اســت کــه گــذرگاه 
انســان ها بــرای یــک طبقــه و قشــر 
ــی و  ــج، تلخ کام ــذرگاه درد، رن ــاص، گ خ
رقــم خــوردن بدتریــن لحظه هــای زندگــی 

باشــد.
سال هاســت کــه از ایــن خشــم و 
ــل و  ــای کاب ــاری در جاده ه ــونت ج خش
کالن شــهرهای دیگــر کشــور می نویســند، 
شــکایت می کننــد و خاطره هــای تلخــی را 
روایــت می کننــد کــه خاطــر هــر انســانی 
را مــی آزارد، امــا انــگار ایــن راه جهنمــی را 
پایانــی نیســت. ایــن جریــان جنایت هــای 
ــت و  ــی نیســت و حکوم شــرم آور را انجام
نظامــی هــم نیســت کــه مانــع ایــن همــه 

ــود. ــن بش ــونت های ننگی خش
متأســفانه در روزهــا و ماه هــای پســین 
آمــار خشــونت علیــه زنــان افزایــش یافتــه 
ــن  ــا ام ــرای همــه ن ــل ب اســت. شــهر کاب
ــزی  ــان چی ــرای زن ــا ب ــت، ام ــده اس ش
نیســت.  جهنــم  گــذرگاه  از  بیش تــر 
جهنمــی ســاخته شــده از تفکــر و رویــه و 
ــگار قســم خورده انــد  رفتــار آنهــای کــه ان
تــا دســت از شــرم آورترین رفتــار بــر 
ــا  ــان و ام ــورت انس ــای در ص ــد. آنه ندارن
ــار  ــت کن ــت راس ــگ آور راس ــت نن ماهی
ــی در  ــه گاه ــا ک ــد. آنه ــاده راه می رون ج
قشــنگ ترین موترهــا نشســته اند، امــا 
تهــی  از اخــالق و بــاور انســانی. آنهــای کــه 

ــود  ــاری نمی ش ــچ معی ــا هی ب
فهمیــد.  را  آنــان  رفتــار 

زن و جاده ی
 خشم و خشونت

در بخش خدمات عام که تفاوتی وجود ندارد. در بخش 
صحت مادران، مرگ و میر از هر ده هزار زایمان 1600 نفر 

بود که حاال به 660 نفر کاهش یافته است. بازهم در جنوب 
آسیا و کل جهان حالت اسفناک داریم. چند سال قبل که در 

شفاخانه ماللی کار می کردم از والیت های مختلف مریضان 
نسایی والدی زیاد مراجعه می کردند، ولی حاال مراجعه 
نمی کنند. چون دولت تاحدودی توانسته در والیت ها و 

سطح روستاها مراکز صحی ایجاد کند. یعنی دسترسی 
مردم به خدمات صحی بیشتر شده و وضعیت صحت 

مادران نیز نسبت به گذشته بهبود یافته است. 



ــود،  ــال می ش ــتانی ارس ــه و دادس ــه محکم ــد ب ش
امــا بخــش تخلفــات طبــی در شــورای طبی بررســی 
ــلکی  ــث مس ــک بح ــی ی ــات طب ــود. تخلف می ش
اســت و ما در شــورا کمیتــه ای از متخصصــان را برای 
ــر  ــک داکت ــون ی ــم. چ ــا داری ــن پرونده ه ــی ای بررس
می فهمــد کــه یــک قضیــه طبــی جــرم اســت یــا نــه، 
ــده  ــا در 63 پرون ــک دادســتان نمی فهمــد. م ــی ی ول
شــکایت، شــماری از داکتــران را تعلییــق وظیفه کردیم 
و شــماری هــم هشــدار دریافــت کرده  انــد. امــا اگــر 
روزی یــک شــکایت علیــه داکتر صــورت می گیــرد و 
ایــن داکتــر اعتبارنامــه شــورای طبی را داشــته باشــد، 
ــه  ــا ک ــن معن ــم. بدی ــاع می کنی ــوق او دف ــا از حق م
اگــر شــکایت نامه حــاوی اســناد معتبــر و مدلــل بــر 

ــرد. ــت می گی ــر برائ ــی نباشــد داکت تخلفــات طب

    نیــم رخ ویــژه زنــان اســت. بنابرایــن؛ 
می خواهــم بپرســم وضعیــت زنانــی کــه در 
ســکتور صحــت کار می کننــد چگونــه اســت؟

اول از دفتــر خودمــان بگویــم، 35 درصــد کارمنــدان 
 Code of Conduct .مــا را زنــان تشــکیل می دهنــد
عــدم  تعهدنامــه  ویــا   for anti-harassment
خشــونت، یــک ســندی اســت کــه هــر عضــو 
ــه  ــد. هیچ گون ــا کن ــد آن را امض ــی بای ــورای طب ش
ــی  ــای طب ــیتی در اداره ه ــونت جنس ــض و خش تبعی
قابــل قبــول نیســت. امــا شــاهد بودیــم کــه تخلفاتی 
ســر زد و بی درنــگ متخلفــان را از شــورا اخــراج 
کردیــم. چــون مســؤولیت اصلــی مــا ایــن هــم اســت 
ــی در  ــان مصــؤون بســازیم. ول ــرای زن ــه فضــا را ب ک
ســکتور صحــت هیچ گونــه تفکیــک جنســیتی نیــاز 
نیســت. چــون مــرد و زن در تمامی بخش هــای طبــی 
کشــور وجــود دارد. مــا نمی توانیــم بــرای هیــچ کــدام 
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ــک  ــا ی ــل م ــد روز قب ــن چن ــم. همی ــو کنی گفت وگ
ســمپوزیم طبــی داشــتیم. هــدف ســمپوزیم ایــن بــود 
کــه چــرا توریــزم طبــی در کشــور زیاد اســت. ســاالنه 
ــداوی  ــرای ت ــه خــارج از کشــور ب ــض ب هــزاران مری
ســفر می کننــد. ایــن ســمپوزیم به همــکاری شــورای 
طبــی، وزارت صحــت عامــه، وزارت تحصیــات 
عالــی، ســکتور خصوصــی و جامعــه ی مدنــی برگزار 
شــد. مــا خواســتیم حقیقت سیســتم تحصیلــی طبی 
ــری  ــی را بازنگ ــات صح ــه ی خدم ــتم عرض و سیس
ــال راه حــل باشــیم. خواســتیم  ــه دنب ــد ب ــم و بع کنی
پــس از دریافــت راه حــل، پیشــنهادهای خــود را بــه 
ــدون  ــم، چــون ب ریاســت جمهــوری پیشــکش کنی
ــه پیــش  ــم کار خــود را ب ــت سیاســی نمی توانی حمای
ــا حضــور رهبــران دولــت  ــم. ســمپوزیم طبــی ب ببری
موفقانــه برگــزار شــد و رییــس جمهــور تمامــی 
ــول کــرد و قــرار شــد تحــت   پیشــنهادهای مــا را قب
ریاســت معــاون اول ریاســت جمهــوری یــک 
کمیتــه  ی مشــترک از نهادهــای برگــزار کننــده ی 

ســمپوزیم، بــرای ستندردســازی تحصیــات طبــی، 
ــت  ــی و مصؤونی ــات صح ــت خدم ــردن کیفی بلندب
مریــض در مراکــز صحــی یــک پــان عمــل ده ســاله 

ســاخته شــود.

مــا از آغــاز فعالیــت تا اکنــون بیــش از نه هــزار داکتر را 
از سراســر کشــور در شــورای طبی ثبــت و اعتباردهی 
ــر  ــر از ناداکت ــه داکت ــوده ک ــن ب ــدف ای ــم. ه کرده ای
تفکیک شــود. فعلن هرکســی دســت به طبابــت زده، 
امــا مــا براســاس معیارهــای طبــی تعییــن می کنیــم 
کــه چــه کســی اعتبــار کار کــردن در ســکتور صحــت 
را دارد. رونــد ثبــت داکتــران را آغــاز کردیــم تــا بفهمیم 
کــه بــه چــه تعــداد داکتــر در کشــور وجــود دارد. چون 
تــا اکنــون تعــداد داکتران در کشــور مشــخص نیســت 
و هیــچ وزارتــی احصاییــه دقیــق داکتــران را نــدارد. ما 
ــا داکتــران  ــد ثبــت داکتــران را آنایــن ســاختیم ت رون
ــد.  ــام کنن ــد خــود را ثبــت ن از سراســر کشــور بتوانن
ایــن برنامــه در ســمپوزیم طبــی هفتــه گذشــته در ارگ 

ریاســت جمهــوری، گشــایش یافــت.

شــورای طبــی یــک برنامــه توزیع الیســنس طبــی ویا 
اعتبارنامه دهــی دارد. پــس از ســال 1400 خورشــیدی 
ــته  ــی را نداش ــورای طب ــه ش ــه اعتبارنام ــری ک داکت
باشــد اجــازه ی فعالیــت در مراکــز صحــی هــم دولتی 
و هــم خصوصــی را نخواهــد داشــت. فقــط کســانی 
ایــن اعتبارنامــه را از شــورای طبــی کســب خواهنــد 
کــرد کــه معیارهای تعییــن شــده را دارا باشــد. این کار 
بــرای مصؤونیــت مریــض یــک پروســه بســیار خوب 
اســت. جهــت ایجــاد ســهولت بــرای داکتــران، ایــن 

رونــد را نیــز آنایــن ســاخته ایم.

مــا در شــورای طبــی جهــت بهبــود تحصیــات طبی 
ــی،  ــان پارس ــه زب ــه س ــت را ب ــاق طباب ــاب اخ کت
پشــتو و انگلیســی چــاپ کردیــم. 250 ترینــر اخــاق 
طبابــت از سراســر کشــور تربیه شــده و 920 تــن دیگر 
لکچرهــای اخــاق طبابــت را گرفته  انــد. ایــن یــک 
برنامــه خوبــی بــرای مســلکی ســازی داکتران اســت، 
چــون در رونــد توزیــع اعتبارنامه، اخــاق طبابت یک 
رکــن مهــم اســت. داکتــران می تواننــد ایــن کتــاب را 
از وبســایت شــورای طبــی دریافــت و مطالعــه کنند. 
 World Medical Education امتحــان  اگــر 
Aline شــیکاگو را ســپری کننــد بــرای داکتــران مــا 

ــرای  ــه ب ــون از اینک ــل، ممن ــم اوریاخی     خان
ــا در  ــتید. م ــت گذاش ــم رخ وق ــا نی ــو ب گفت وگ
برنامه هــا،  کارکردهــا،  نیــم رخ  هفته نامــه ی 
دســت آوردها و چالش هــای اداره هایــی را کــه 
ــاب  ــز بازت ــوند نی ــری می ش ــان رهب ــوی زن از س
می دهیــم. ســه ســال پیــش زمانــی کــه شــورای 
ــتین  ــوان نخس ــه عن ــما ب ــد، ش ــاد ش ــی ایج طب
رییــس ایــن اداره انتخــاب شــدید، در مــورد 

ــد. ــی بگویی ــورای طب ش
تشــکر از شــما. شــورای طبــی افغانســتان ســه ســال 
قبــل ایجــاد شــد. در ایــن مــدت کــه مــن مســؤولیت 
رهبــری ایــن نهــاد را بــه عهــده دارم، چنــد هــدف را 
ــز  ــض در مراک ــت مری ــم: مصؤونی ــری می کنی پیگ
ــاع  ــی و دف ــات طب ــازی تحصی ــی، ستندردس صح
از حقــوق داکتــران. تاهنــوز فعالیــت مــا در پایتخــت 
کشــور بــوده و بــه زودی شــعبه های دولتــی شــورا نیز 
فعــال خواهــد شــد تــا عیــن خدمــات را در سراســر 

کشــور داشــته باشــیم.

تــان چــه  و دســت آوردهای  برنامه هــا      
اســت؟

می خواهــم از آخریــن برنامــه شــورا بگویــم و ســپس 
روی برنامه هایــی کــه در گذشــته تطبیــق شــده 

صلــح  گفت وگوهــای  ســرابی؛  خانــم      
چگونــه بــه پیــش مــی رود؟ از آخریــن تحــوالت 

بگوییــد! گفت وگوهــا  در 
از یــک هفتــه بدینســو در رونــد گفت وگوهــای صلــح 
تحــوالت جــدی رخ نــداده اســت. رونــد بــه کنــدی 
پیــش مــی رود. بــه ایــن دلیــل کــه پیشــنهادهای ارایــه 
ــت  ــده ی دول ــو کنن ــأت گفت وگ ــب هی ــده از جان ش
از ســوی گــروه طالبــان پاســخ مثبــت نگرفتــه اســت. 
امــا نشســت های مشــترک گروه هــای تمــاس هــردو 
هیــأت ادامــه دارد و نفــس دوام تاش هــا بــرای 

ــت. ــده اس ــدوار کنن ــا امی گفت وگوه

    دلیــل اینکــه تاهنــوز روی طرزالعمــل 
ــت؟  ــه چیس ــورت نگرفت ــق ص ــو تواف گفت وگ
طــرف  دو  اختالفــی  نــکات  مشــخصًا 

؟ ســت م ها کدا
فعلــن مــورد اختافــی عمــده توافق نامــه دوحه اســت 
کــه میــان گــروه طالبــان و ایــاالت متحــده امریــکا بــه 

امضــا رســیده بود. 

    در دور نخست گفت وگوها بحث 

ســرتیفکت خواهــد داد، مــا رابطــه مســتقیم بــا ایــن 
ســازمان داریــم.

    نظــارت از عرضــه ی خدمــات صحــی نیــز 
ــت؟ ــای کاری شماس ــی از برنامه ه بخش

البتــه، مــا نظارت شــفاخانه ها و سیســتم صحــی را به 
عهــده داریم. پس از شــیوع ویــروس کرونا، ســه دوره 
شــفاخانه های مخصــوص تجریــد و تــداوی مریضان 
کرونــا و همچنــان دیگــر شــفاخانه ها را نظــارت 
کردیــم. ایــن نظــارت مســتقیم و بی طرفانــه بــود و بــه 
ریاســت جمهــوری گــزارش دادیــم. تغییراتی پــس از 

ایــن نظــارت بــه وجــود آمــد.

ــه  ــی ک ــی طب ــالت عال ــش تحصی     در بخ
بنیادگــذار کیفیــت سیســتم صحــی اســت، چــه 
ــان را  ــاص خودت ــا خ ــترک وی ــای مش برنامه ه

ــد؟ داری

ســه  مــا  طبــی  عالــی  تحصیــات  بخــش  در 
دیپارتمنــت داریــم. یکــی دیپارتمنــت آزمــون پایانــی 
دیپارتمنــت  دیگــری  اســت.   Exit Exam یــا 
ــا  ســتندردها اســت. و دیپارتمنــت اعتبارســنجی وی

اســت.  Accreditation

دیپارتمنــت نخســت مــا از داکترانــی کــه تحصیــات 
طبــی را بــه پایــان می رســانند یــک آزمــون می گیــرد. 
تــا اکنــون از حــدود نــه هــزار نفر امتحــان گرفته شــده 
و افــرادی کــه کامیــاب شــده اعتبارنامــه فعالیت طبی 
دریافــت کرده  انــد. تــا اکنــون ایــن امتحــان فقــط بــه 
شــکل نظــری و بــرای هــر فــرد بــه یکــی از زبان هــای 
ملــی بــوده، امــا از ســال 1400 خورشــیدی بــه بعــد به 
شــکل نظــری و عملــی با ســه زبان پارســی، پشــتو و 
انگلیســی اخــذ خواهــد شــد. این قیــودات صــرف به 
خاطــر ستندردســازی خدمــات صحــی و مصؤونیت 
ــز  ــرای مراک ــی ب ــود. اعتبارده ــام می ش ــض انج مری
ــی  ــورای طب ــف ش ــی از وظای ــی یک ــی طب تحصیل
اســت. قــرار اســت بــه زودی بــا وزارت صحــت عامه 
و وزارت تحصیــات عالــی تفاهم نامه هایــی را امضــا 
ــن  ــا تعیی ــرای آنه ــی ب ــتندردهای آموزش ــم و س کنی
ــرای معیاری ســازی  ــن یــک روندی ســت ب شــود. ای
تحصیــات طبــی در کشــور تــا نهادهــای تحصیلــی 
طبــی خــود را بــا معیارهــای مــورد نیــاز و معیارهــای 

مســلکی طبابت امــروز آمــاده بســازند.

    تخلفــات طبــی نیــز یــک امــر انکارناپذیــر 
اســت، آیــا شــورای طبــی صالحیــت رســیدگی 
ــض و  ــوق مری ــا از حق ــایل را دارد ت ــن مس ــه ای ب
اگــر شــکایت ناحــق باشــد از حقــوق داکتــر دفاع 

کنــد؟
ــت.  ــکایت ها اس ــی ش ــا بررس ــش کاری م ــک بخ ی
ــه  ــد مســتقیم ب ــی بای ــن شــکایت های طب ــس از ای پ
شــورای طبــی درج شــود. مــا طی ســه ســال گذشــته 
63 قضیــه شــکایت طبــی را بررســی کرده ایــم. 
ــا  ــورا ب ــه رسمی ش ــاس تفاهم نام ــا براس ــن کار م ای
دادســتانی کل و وزارت صحــت عامــه صــورت 
ــا  ــر وی ــض از داکت ــر مری ــن رو، اگ ــرد. از همی می گی
رونــد خدمــات صحــی شــکایت داشــته باشــد بایــد 
مســتقیم بــه شــورای طبــی شــکایت نامه درج کنــد. 
ــی  ــی و قضای ــث عدل ــکایت ها بح ــن ش ــر در ای اگ

امتیــاز مثبــت بدهیــم. در سیســتم ثبــت و طی مراحل 
شــورای طبــی کــه بــه کمــک USAID ایجــاد 
شــده بــود یــک امتیــاز مثبــت در نظــر گرفتــه بودیــم 
کــه زنــان زودتــر مراحــل ثبــت را ســپری کننــد ولــی 
ــن  ــران، ای ــتر داکت ــتم راجس ــدن سیس ــن ش ــا آنای ب
امتیــاز جنســیتی هــم از بیــن رفــت. آنچــه فعلــن بــه 
عنــوان یــک امتیــاز بــرای زنــان در نظــر گرفته ایــم در 
برنامه هــای ارتقــای ظرفیــت اســت. بــه طــور نمونــه 
ــران کــه از ســوی  در برنامه هــای ظرفیت ســازی داکت
ــد  ــاد درص ــا هفت ــن ت ــود، ممک ــزار می ش ــورا برگ ش
ــاز  ــن امتی ــان باشــند. ای مستفیدشــوندگان برنامــه زن
علمــی را بــه ایــن دلیــل بــرای زنــان در نظــر گرفتیــم 
کــه زنــان از فرصت هــای کمتــری برخــوردار بودنــد و 
ســال ها محرومیــت کشــیدند، هــدف ایــن اســت کــه 
ــوازن  ــران یــک ت در فرصت هــا و ظرفیت ســازی داکت

جنســیتی بــه وجــود آیــد. 

    یکــی از مســؤولیت ها و صالحیت هــای 
شــورای طبــی نظــارت از عرضــه خدمــات 
صحــی اســت، طبــق بررســی های شــما عرضــه 

ــت؟ ــه اس ــان چگون ــرای زن ــی ب ــات صح خدم
در بخــش خدمــات عــام کــه تفاوتــی وجــود نــدارد. 
ــر ده  ــر از ه ــرگ و می ــادران، م ــت م ــش صح در بخ
هــزار زایمــان 1600 نفــر بــود کــه حــاال بــه 660 نفــر 
کاهــش یافتــه اســت. بازهــم در جنــوب آســیا و کل 
جهــان حالــت اســفناک داریــم. چنــد ســال قبــل که 
در شــفاخانه مالــی کار می کــردم از والیت هــای 
مختلــف مریضــان نســایی والدی زیــاد مراجعــه 
ــون  ــد. چ ــه نمی کنن ــاال مراجع ــی ح ــد، ول می کردن
ــطح  ــا و س ــته در والیت ه ــدودی توانس ــت تاح دول
روســتاها مراکــز صحــی ایجاد کنــد. یعنی دسترســی 
مــردم بــه خدمــات صحــی بیشــتر شــده و وضعیــت 
صحــت مــادران نیــز نســبت بــه گذشــته بهبــود یافتــه 
اســت. امــا شــورای طبــی هنوزهــم نگــران کیفیــت 
خدمــات صحــی اســت. تعــداد پرســونل صحــی در 
ــن  ــت کار ای ــا کیفی ــده، ام ــاد ش ــور زی ــطح کش س
ــی  ــای نگران ــی ج ــز صح ــات مراک ــران و امکان داکت
اســت. بــه همیــن خاطــر، ســمپوزیم طبــی کــه هفته 
ــی  ــات صح ــت خدم ــر کیفی ــد ب ــزار ش ــته برگ گذش
متمرکــز بــود. مــا شــفاخانه های دولتــی و خصوصــی 
ــفاخانه های  ــه ش ــا ب ــض م ــم مری ــی بازه ــم ول داری
ــون  ــرا؟ چ ــد؛ چ ــه می کن ــور مراجع ــارج از کش خ

کیفیــت خدمــات صحــی پاییــن اســت.

ــی های  ــر بررس ــاد ناظ ــک نه ــوان ی ــه عن     ب
شــما از رونــد عرضــه خدمــات صحــی در 

ســکتور خصوصــی چگونــه اســت؟
ســکتور خصوصــی در بخــش صحت پیشــرفت های 
بســیار خــوب دارد؛ پیونــد کلیــه و عملیــات بــاز قلب 
را انجــام می دهنــد. امــا ســکتور خصوصــی بــه یــک 
ــا نظام منــد شــود. نظــام  ــاز دارد ت ســری معیارهــا نی
فعلــی مراکــز صحــی خصوصی قابــل قبول نیســت؛ 
اعــم از میــزان پولــی کــه از مریــض دریافــت می کنند، 
عرضــه خدمــات و همــه امــور شــان. بنابرایــن از نظر 
ــا  ــوند. ت ــد ش ــد نظام من ــن بای ــر قوانی ــی و از نظ کیف
فعلــن ســکتور خصوصــی از دل خودشــان قوانیــن و 
قیمت هــا را وضــع می کننــد و مــردم بــه خاطــر نیــاز 

بــه تــداوی دارنــد، بایــد قبــول کننــد.

    پــس قوانیــن و معیارهایــی را کــه ســکتور 
ــد  ــی بای ــه کس ــوند، چ ــد ش ــی نطام من خصوص

بســازد؟
ایــن قوانیــن و دســتورالعمل ها از ســوی وزارت 
صحــت عامــه و شــورای طبــی بــه صــورت مشــترک 
آمــاده خواهــد شــد. امــا ایــن مســؤولیت مســتقیمن 
برمی گــردد بــه وزارت صحــت عامــه؛ چــون رهبــری 
سیســتم صحــی بــه دوش وزارت صحــت عامــه 
اســت، مســؤولیت مــا نظــارت و معیاری ســازی 

ــت. اس

ــرای  ــا ب ــد راهکاره ــر بگویی ــر اگ     و در آخ
می شــوند،  مــادر  کــه  زنانــی  صحتمنــدی 

چیســت؟
منحیــث یــک داکتــر نســایی والدی می خواهــم 
ــه  ــک برنام ــدآوری ی ــه در فرزن ــم ک ــوان بخواه از بان
درســت داشــته باشــند. فاصله دهــی میــان والدت هــا 
ــؤولیت  ــاد مس ــدآوری زی ــت. فرزن ــم اس ــیار مه بس
ــه خــرج  ــد بیشــتر در زندگــی، ب بیشــتری دارد. فرزن
تحصیــل و مصــارف صحــی بیشــتری نیــاز دارد. در 
وضعیــت فعلــی جامعــه افغانســتان کــه بیــش از 60 
ــد  ــی می کنن ــر زندگ ــط فق ــر خ ــه زی ــد جامع درص
ــت.  ــختی اس ــاد کار س ــدان زی ــه فرزن ــیدگی ب رس
کاهــش در تعــداد فرزنــد و فاصله دهــی حداقــل ســه 
ــامتی  ــن س ــد ضام ــا می توان ــان والدت ه ــال می س
مــادر و بهبــود وضــع زندگــی خانــواده باشــد. بــزرگ 
ــوزش  ــه آم ــیدگی ب ــالم تر و رس ــای س ــردن فرزنده ک
ــت. ــد اس ــاد فرزن ــداد زی ــتن تع ــر از داش ــان مهم ت آن

از آغاز فعالیت تا اکنون بیش از 
نه هزار داکتر را از سراسر کشور 
در شورای طبی ثبت و اعتباردهی 
کرده ایم. هدف این بوده که داکتر 

از ناداکتر تفکیک شود. فعلن 
هرکسی دست به طبابت زده، اما 

ما براساس معیارهای طبی تعیین 
می کنیم که چه کسی اعتبار کار 
کردن در سکتور صحت را دارد. 
روند ثبت داکتران را آغاز کردیم 

تا بفهمیم که به چه تعداد داکتر در 
کشور وجود دارد. چون تا اکنون 
تعداد داکتران در کشور مشخص 
نیست و هیچ وزارتی احصاییه 
دقیق داکتران را ندارد. ما روند 

ثبت داکتران را آنالین ساختیم تا 
داکتران از سراسر کشور بتوانند 

خود را ثبت نام کنند. این برنامه در 
سمپوزیم طبی هفته گذشته در ارگ 

ریاست جمهوری، گشایش یافت.

     گفت وگو با داکتر نسرین اوریاخیل، 
رییس شورای طبی افغانستان

حسین احمدی

گفت وگو

ــن همــه خشــم و خشــونت  ــم ای نمی دان
از کجــا ناشــی می شــود؟ از بســتر خشــن 
از فضــای حاکــم فکــری  اجتماعــی، 
مردســاالر کــه هیچ بــاوری انســانی در آن 
ســبز نکــرد، نروید، جوانــه نــزد و هیچ گاه 

ــت. ــت نیاراس قام
در  زنــان  جهنمــی  چنیــن  در 
می کننــد.  گــذر  زندگــی  جاده هــای 
روزانــه خاطــر بــی آزار صدهــا زن در 
روح  و  می یابــد  آزار  کابــل  جاده هــای 
می شــود.  کوبیــده  آنــان  خســته ی 
هــر لحظــه ی کــه ســپری می شــود، 
جاده هــای کابــل تلخ تریــن خاطره هــا 
را ثبــت خاطــرات آزاردهنــده ی زنــان 
کوله بــار جنایت هــای  بــر  و  می کنــد 
مردانــه می افزایــد. هــر ثانیــه ی کــه 
ــن شــهر،  ــی در گوشــه ی ای می گــذرد زن
طعمــه ی خشــم و خشــونت مــردی 

می شــود.
ــن ســنت  ــن فرهنــگ زشــت و ای ای
شــرم آور تنهــا بــه جاده هــا خالصــه 
ــا،  ــت خانواده ه ــای اکثری ــود. فض نمی ش
فضــای کار، محمــل آمــوزش و تحصیــل، 
محــل ورزش و هرجــای کــه زنــی وجــود 
دارد، خشــونتی جاری ســت. خشــونت 
کــه از رگ و ریشــه ی ایــن فرهنــگ 
ــی  ــای اجتماع ــد و در فض ــه می زن جوان
آن اجــرا و انجــام می شــود. خشــونت 
ــد محکــوم شــود، خشــونت کــه  ــه بای ک
بایــد حکومتیــان را بــه نابــودی آن وادارد، 
ــا چنیــن نیســت. کــدام نظــام، کــدام  ام
حکومــت! انــگار حکومــت خــود در پشــت 
ــگار  ــش دارد. ان ــاری نق ــم ج ــن جرای ای
ــت  ــرای زیس ــدی ب ــه ی امی ــچ روزن هی

ــود. ــوده نمی ش ــانی گش انس
ــان دارد  ــی جری ــه در حال ــن هم ای
کــه قــرار اســت جوخــه ی مــرگ و 
ــز  ــان( نی ــان )طالب دشــمنان تاریخــی زن
و  خشــونت آفرین  ســاختار  ایــن  وارد 
ــان  ــتند آن ــا پیوس ــوند. ب ــت زا بش جنای
خشــونت  و  خشــم  جاده هــای  ایــن 
ــد.  ــد ش ــدل خواه ــی ب ــم واقع ــه جهن ب
ــدرت  ــوت و ق ــا ق ــان ب ــن کــه زن مگــر ای
ــوق و  ــه از حق ــتند، متحدان ــام بی ایس تم
آزادی هــای خــود دفاع کنند و در راســتای 
رفــع چالش هــا، خشــونت ها و بدرفتــاری 
علیــه شــان، مبــارزه ی پی گیــر و هدفمند 
نماینــد. ایــن وضعیــت بــه ســادگی تغییر 
نمی کنــد. ایــن وضعیــت انســانی نیســت. 
بــرای زنــان خفقــان آور و جــان کاه اســت. 
ــد  ــت. بای ــود اس ــر و بهب ــد تغیی نیازمن
زنــان مســؤوالن را وادار کننــد تــا بــه ایــن 

ــند. ــان بخش ــوار پای ــت دش وضعی

فرزندان سالم مهم تر از
داشتن فرزندان زیاد است

ادامه رویکرد نیم رخ



رســانده ایم؟
زنــی  هــر  کــه  اســت  پرســش های  ایــن 
برعملکردهــای  کــه  تغییرخــواه  و  دیگراندیــش 
جامعــه ی مردانــه و ســنتی اعتــراض دارنــد و خواهــان 
ــود  ــد از خ ــت بای ــر اس ــای براب ــدن فرصت ه فراهم ش
داشــته باشــند و بــرای دســت یافتن بــه آن تــاش 

شــبانه روزی کننــد.
از آنجــای کــه خــودم یــک خانــم هســتم 
افغانســتان  پــد ســاالر  و  در جامعــه ی ســنتی  و 
ــه  ــه تجرب ــراوان را ب ــای ف ــا و چالش ه محدودیت ه
نشســته ام و بــا پوســت و اســتخوان بــه  خاطر جنســیتم 
محدودیت هــا، نادیــده گرفتــه شــدن ها، توهیــن، 
ــرده ام. ــس ک ــراوان را ح ــای ف ــر و مزاحمت ه تحقی
ذهنیــت واهــی و محــدود کننــده ای کــه بــر روند 
ــر  ــم دیگ ــزاران خان ــن و ه ــای م ــی و انتخاب ه زندگ
ــت.  ــان اس ــوده و همچن ــم ب ــرزمین حاک ــن س در ای
ــان را در  فرهنــگ و رســم رواج هــای نادرســت کــه زن
چهــار دیــواری خانــه محبــوس کــرده و فرصت هــای 
فــراوان را از آنــان گرفتــه، باورهــای مذهبــی را کــه مانع 
حضــور و بالندگــی زنــان در عرصه هــای مختلــف 
ــی  ــای اصل ــوان چالش ه ــه عن ــوان ب ــود، می ت می ش
ــود  ــان می ش ــرفت ش ــور و پیش ــع حض ــه مان ــان ک زن

عنــوان کــرد.
امــا، مــا نبایــد بهانــه تراشــی کنیــم و خــود مانــع 
ــان  ــرفت م ــیار در راه پیش ــدهای بس ــدن س ــاد ش ایج
شــویم. اگــر منتظــر بمانیــم کــه جامعــه انســانی شــود 
ــدون  ــور و ب ــن، عدالت مح ــای ام ــان در فض ــا زن و م
ــر  ــرز فک ــن ط ــم، ای ــی کنی ــی زندگ ــه تبعیض هیچ گون

ــال. ــت و خی ــواب و اس خ
ــن  ــا آنجــای کــه مــن متوجــه شــده ام بیش تری ت
وقــت مــا زنــان شــاغل و ظاهــرن خواهــان تغییــر در 
ــاده،  ــا افت ــش پ ــات پی ــی، موضوع ــای منف رقابت ه
بی مــورد  بهانه گیری هــای  و  شــکایت  و  گایــه 
می گــذرد. ایــن رونــد نــه تنهــا کمکــی بــرای پیشــرفت 
زنــان نمی کنــد، بلکــه باعــث انعــکاس چهــره ی 
ــیب های  ــرور آس ــه م ــه ب ــود ک ــان می ش ــف زن ضعی
می کنــد. وارد  زنــان  جامعــه ی  بــر  را   جــدی 
ــان  ــذار زن ــر و تأثیرگ ــور موث ــرای حض ــن راه ب بهتری
ــت از  ــه دس ــت ک ــن اس ــف ای ــای مختل در عرصه ه
شــکایت و گایــه بــر دارنــد، بــر اســاس یــک برنامه ای 
هدفمنــد کــه منافــع همــه ی زنــان در آن تعریــف شــده 
باشــد، وارد عمــل شــوند و بــا جــان و دل مبــارزه کنند 
ــر  و هیچــگاه دســت از اهــداف و برنامه هــای شــان ب
ندارنــد، تســلیم شــرایط نــا مســاعد جامعــه نشــوند.
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ضــروری در پیش بــرد موفقانــه مســؤولیت شــان اقــدام 
کننــد.

گفت وگــوی دوســتانه ای مــان پایــان یافــت. 
ــر  ــه فک ــرا ب ــث؛ م ــده در بح ــات پیش آم ــا موضوع ام
فــرو بــرد و تمــام مســیر راه تــا خانــه را درگیــر آن بــودم 
ــور  ــات مح ــد موضوع ــر می کنن ــا فک ــرا مرده ــه چ ک
ــک  ــای کوچ ــر از درگیری ه ــان فرات ــای زن گفت وگوه
روز مــره شــان نمــی رود. بــا خــودم کلنجــار می رفتــم 
و تــاش می کــردم پاســخ قانــع کننــده ای بــرای خــودم 

بیابــم. 
ــه ی  ــک جامع ــه در ی ــن نتیجــه رســیدم ک ــه ای ب
ــه  ــواد ک ــرن بی س ــی و اکث ــاالر، مذهب ــته، مردس بس
ــوده  ــتار ب ــگ و کش ــر جن ــادی را درگی ــال های متم س
و مــردان خودشــان را مالــک زنــان پنداشــته و قلمــرو 
ــه محــدود  ــواری خان ــه آشــپزخانه و چهــار دی ــان ب زن
ــاس،  ــوع لب ــان  ن ــرای ش ــأله ب ــن مس ــده و مهم تری  ش
آشــپزی و راضــی نگهداشــتن مردهــای خانــواده، 
ــع  ــتی توق ــت. بایس ــوده اس ــان ب ــه ش ــارب و جامع اق

ــی رود. ــا نم ــر از آنه بیش ت
زمینــه تعلیــم و تحصیــل، کار و حضــور در 
ــرای  ــد ب ــا بتوانن ــوده ت ــرای شــان فراهــم نب اجتمــاع ب

خودشــان کار و کاســبی راه انــدازی کنند، اســتقالیت 
مالــی کســب کننــد، کتــاب بخرنــد و بــا جهــان بیرون 
ــال  ــان را ب ــن ش ــر و ذه ــد و فک ــرار کنن ــر ق ــاط ب ارتب
ــا در  ــند ت ــری برس ــتقالیت فک ــه اس ــد و ب ــر بده و پ
نشســت های دور همــی و دوســتانه ی شــان در مــورد 
مســایل مهــم دنیــای سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ و 
ــن  ــدن در ای ــرای سهیم ش ــد و ب ــرف بزنن ــاع ح اجتم
ــا  ــد ی ــزی کنن ــه ری ــنجند و برنام ــا راه کار بس بخش ه
ــه  ــای ک ــد، فلیم ه ــه خوانده ان ــای ک ــورد کتاب ه در م

دیده انــد، ســفرهای کــه رفته انــد و...
امــا بحــث اساســی و قابــل تأمــل ایــن اســت که 
مــا زنــان بــرای بیــرون رفــت از ایــن موانــع دســت و پــا 
ــل  ــان را در قبای ــم؟ مســؤولیت م ــر چــه کار کرده ای گی
ــم؟  ــام داده ای ــه انج ــان چگون ــی م ــت جمع ــر نوش س
ــاش  ــت ت ــن وضعی ــت از ای ــرون رف ــرای بی ــدر ب چق
مــان  راه  از ســر  را  موانــع و چالش هــا  کرده ایــم، 
ــه  ــجاعت ب ــارت و ش ــل جس ــد اق ــا ح ــته ایم ی برداش
ــوی  ــدر اراده ی ق ــم. چق ــارزه کرده ای ــرج داده و مب خ
بــرای تثبیــت جایــگاه انســانی مــان داشــته ایم و چقدر 
کاری  مســؤولیت های  بوده ایــم؟  مســؤولیت پذیر 
کــه بــه مــا ســپرده شــده را چقــدر موفقانــه بــه پایــان 

ابــزار عمومــی و ســطحی ای بــرای ارتبــاط اســت. اما 
ــا  ــه، زبانــی نمادیــن ب ــه و زنان ــه معنــای مردان ــان ب زب
شناســه های هویــت جنســی، عاطفــی و احساســی 
اســت. در واقــع گوینــده بــا اســتفاده از چنیــن زبانــی، 
هویــت احساســی و عاطفــی خــود را بیــان می کنــد. 
بــا وصــِف عمومیــت زبان بیــن انســان، امــا زنان 
ــی و  ــا ظرافت هــای متفــاوت کنای ــان را ب ــردان زب و م
ــرا شــیوه ی اندیشــه و  ــد. زی ــه کار می برن اســتعاری ب
مناســبات عاطفــی زنــان و مــردان از چیزهــا، جهــان 
ــاوت  ــن تف ــه ای ــاوت دارد. بناب ــبتن تف ــی نس و زندگ
هستی شناســانه ی فکــری و عاطفــی، معنــاداری زبان 
زنــان و مــردان تفــاوت می کنــد. در جامعــه و فرهنــگ 
ــه  ــان گرفت ــه از زن ــان ورزی زنان مردســاالر فرصــت زب
ــتفاده  ــام اس ــای ع ــه معن ــان ب ــان از زب ــود. زن می ش
می کننــد. ایــن زبــان عــام در فرهنــگ مردســاالر زبان 

مردانــه اســت. 
فرهنــگ  در  عــام  زبــان  اســت که  درســت 

ــل و  ــل در کاب ــازمان مل ــر UN/Women س دفت
آریانــا ســعید، آوازخــوان  و فعــال حقوق زنــان برگزار 

ــد. گردی
موضــوع  خــود  نوبــه ی  بــه  ســخنران ها 
حقــوق  و  افغانســتان  صلــح  »گفت وگوهــای 
زنــان« را بــه بحــث گرفتنــد. برنامــه بــا ســخنرانی 
ــتقل  ــیون مس ــس کمس ــر ریی ــهرزاد اکب ــو ش بان
حقــوق بشــر آغــاز شــد. خانــم اکبــر بــا تأکیــد بــه 
ــر  ــح و نقــش موث ــودن پروســه ی صل همه شــمول ب
ــن گفت وگوهــا  ــزود: طرفی ــن پروســه اف ــان در ای زن
بایــد متعهــد بر شــفافیت پروســه ی صلــح و تقویت 
ــوب  ــزم و چارچ ــند، مکانی ــی باش ــه ی مدن جامع
همه پذیــر و موثــری را روی دســت گیرنــد تــا همــه  ی 
جوانــب مــورد منازعــه و مناقشــه را تبیین و بــرای آن 

ــد. ــی پیشــکش نمای راه حل
ناهیــد فریــد، عضــو شــورای ملــی و رییــس 
کمســیون امــور زنــان و حقــوق بشــر مجلــس 
نماینــدگان، گفــت: افغانســتان گــواه یکــی از 
مهم تریــن برهــه ی تاریخــی خــود اســت و توســعه و 
پیشــرفت های کــه در چندیــن ســال غیبــت طالبــان 
ــه ویــژه در بخــش زنــان صورفــت گرفتــه اســت،  ب
قابــل معاملــه و انــکار نیســت. طالبــان نمی تواننــد 
واقعیت هــای امــروزی جامعــه ی افغانســتان را 

ــا نادیــده بگیرنــد. دســتکم ی
خانــم فریــد افــزود: بــر زنان اســت تــا در تبانی 
و هماهنگــی مــدون و مســتمر از موقــف و موقعیت 
دولتی کــه  در  افغانســتان،  آینــده ی  در  خویــش 
ــد. آزدی  ــاع کنن ــند، دف ــی از آن باش ــان بخش طالب
بیــان، حقــوق بشــر، حقــوق اقلیت هــا و مــواردی 
از ایــن دســت از جملــه ی مهم تریــن مســایلی قابــل 
ــتند.  ــح اس ــای صل ــاع در گفت وگوه ــث و دف بح
ــق سیاســی و  ــه تواف ــد اســت ک ــد معتق ــم فری خان
صلحــی کــه در آن مردم ســاالری، حقــوق و نقــش 
زنــان اغمــاض و انــکار شــود، .پایــدار نخواهــد بود.
آن.مکتــاگارت گفــت: زنــان بایــد نقــش مهــم 
در رونــد صلــح و هــر روندی دیگری داشــته باشــند. 
آنــان نیمــه ی مهــم جامعــه اســتند. زنــان می تواننــد 
خانواده هــا و جامعــه را انســجام بخشــند و بــه 
پایــداری صلــح کمــک نماینــد. زنــان ظرفیت هــای 
ــد و  ــح دارن ــای صل ــرد گفت وگوه ــی در پیش ب باالی
بایــد تــاش شــود تــا از ایــن ظرفیت هــا در مذاکرات 

اســتفاده شــود.

آریانــا ســعید نیــز در ایــن برنامــه گفــت: زنــان 
در چنــد ســال گذشــته پیشــرفت های زیــادی 
داشــته اند و طالبــان ایــن توانایــی را ندارنــد کــه مانند 
ــد. وقــت آن رســیده  ــان را ســرکوب کنن گذشــته آن
اســت که تمــام زنــان در تبانــی و  هماهنگی مســتمر 
و هدفمنــد، از دســت آوردهای دو دهــه ی اخیــر 
حفاظــت کننــد. او بــا اســتناد بــه شــرایط زنــان در 
ــرزمین  ــام در س ــی اس ــش اعتدال ــعودی و خوان س
ظهــور و طلــوع ایــن دیــن، گفت: تفســیر طالبــان از 
اســام، بســیار ســخت گیرانه و افراطــی اســت. بانــو 
ســعید افــزود: اســام عربســتان تــا حــد زیــادی بــا 
حقــوق زنــان، ســرگرمی و آوازخوانــی و مســایلی از 
ایــن دســت مشــکلی نــدارد. از خانــم آریانــا ســعید 
ــرود و  ــه قطــر ب پرســیده شــد کــه حاضــر اســت ب
بــا طالبــان روبــه رو شــود و یــا بــرای آنهــا کنســرت 
اجــرا کنــد؟ پاســخ داد: از روبــه رو شــنیدن بــا طالبان 
ــوق  ــال حق ــد و فع ــث هنرمن ــدارد. بحی ــراس ن ه
زنــان، حاضــر اســت بــه قطــر بــرود؛ در صــورت که 
طالبــان آمــاده پذیــرش باشــند کنســرت اجــرا کنــد.
خانــم دویدیــان گفــت: توافــق احتمالــی صلح 
افغانســتان باید تابوشــکنانه باشــد و حقوق زنــان در 
آن بــه روشــنی تعریــف و تســجیل شــود. وی بیــان 
کــرد کــه بخــش زنــان ســازمان ملــل تــاش می کند 
تــا جامعــه ی مدنــی و فعــاالن حقــوق زنــان را در این 
رونــد ترغیــب و یــاری نمایــد. او افــزود: نــه تنهــا در 
گفت وگوهــای صلــح، بلکــه موضــوع حقــوق زنــان 
بایــد در نشســت جهانــی ژنیــو نیــز مطــرح شــود. 
اگــر طالبــان در آینــده بخشــی از حکومــت باشــند، 
بایــد معیارهــای جهانــی را بپذیرنــد و حقــوق زنــان 

را لحــاظ کننــد.
ــی  ــده و حام ــزار کنن ــارز برگ ــد ب ــز احم عزی
برنامــه بــا تشــکر از ســخنرانان، اشــتراک کننــدگان 
ــهم  ــه س ــن برنام ــش ای ــه در پوش ــانه های ک و رس
ــو  ــدن، رادی ــتي لن ــون هس ــون: تلویزی ــد، چ گرفتن
ــتراتیژیك  ــات اس ــر معالع ــه دفت ــوط ب ــوروز مرب ن
افغانســتان_هرات، رادیــو و تلویزیــون خــاور کابــل 
ــاي  ــر و رادیوه ــون پامی ــدز، تلوی ــبنم کن ــو ش و رادی
ــو  ــاه ن ــوي م ــان و رادی ــان بدخش ــوان و درخش بان
تخــار کــه برنامــه را بــه طــور زنــده نشــر کردنــد نیــز 
ــه  ــه ب ــی برنام ــمت پایان ــرد. قس ــپاس گزاری ک س
ــان  ــه پای ــان ب ــان از مهمان پرســش و پاســخ مخاطب

ــید. رس

ــوان  ــاس می ت ــن اس ــه ای ــت. ب ــری اس و خودبیانگ
ــان  ــاالر زب ــگ مردس ــه و فرهن ــان در جامع ــت زن گف
ندارنــد. شــاید بگوییــد یســنا دانســته اشــتباه می کند، 
زنــان زبــان دارنــد، صحبــت می کننــد. درســت 
ــد،  ــان دارن ــاط زب ــزار ارتب ــوان اب ــه عن ــان ب ــت زن اس
ــه خــود را کــه بیانگــر هویــت،  ــان مختــص ب امــا زب
ــه  ــا و اندیشــه ی زنان ــل، احســاس، عواطــف، تمن می
ــد.  ــاالر ندارن ــه ی مردس ــگ و جامع ــد در فرهن باش
ــرای  ــان در فرهنــگ و جامعــه ی مردســاالر حتــا ب زن
بیــان حقــوق خــود حــق اســتفاده از زبــان را ندارنــد، 
زیــرا حقــوق زنــان متعلــق بــه مردانــی می شــود کــه آن 

ــان اســتند. ــدر زن ــرادر و پ ــردان همســر، ب م
تعبیرهــای  اندیشــه و فرهنــگ معاصــر  در 
متفاوتــی از زبــان وجــود دارد: زبــان بــه معنــای عــام، 
زبــان بــه معنــای مردانــه و زنانــه و زبــان ادبــی. زبــان 
ادبــی نیــز بــه زبــان ادبــی ای دارای ویژگی هــای مردانــه 
و زنانــه دســته بندی می شــود. زبــان بــه معنــای عــام، 

شــناخت و معرفــت جایــگاه ندارنــد و ســخنان زنــان 
فاقــد شــناخت و معرفــت دانســته می شــود؛ حتــا در 
دیــن شــهادت دو زن برابــر یــک مــرد در نظــر گرفتــه 
ــود  ــداد الزم وج ــه تع ــرد ب ــاهد م ــر ش ــود. اگ می ش
ــه می شــود،  ــده گرفت داشــته باشــد، شــاهدان زن نادی
زیــرا موقعی کــه شــاهد مــرد باشــد بــه شــهادت زنــان 

نیــاز نیســت. 
ــود«  ــان »خ ــاالر زن ــگ مردس ــه در فرهن این ک
ندارنــد، در عرصــه ی خصوصــی و جنســی نیــز زنــان 
ــس  ــه نف ــوند. زنی ک ــته نمی ش ــانی دانس ــل نفس فاع
جنســی داشــته باشــد، آن زن شــرور دانســته می شــود 
ــرد  ــت. م ــرده اس ــه ک ــیطان خان ــش ش ــه در درون ک
فاعــل نفســانی اســت، زن بایــد فعل پذیــر مرد باشــد. 
یعنــی زن فاعــل میــل جنســی نــه بلکــه ابــزار لــذت 
جنســی مــرد تصــور می شــود. موقعی کــه زن »خــود« 
نــدارد، خودبیانگری زن معنــا نــدارد. خودبیانگری زن 
در فرهنــگ مردســاالر فعــل و رفتــار شــیطانی تلقــی 

ــود.  ــوم می ش ــده، محک ش
زنــان در جامعــه و فرهنــگ مردســاالر ناگزیــر به 
پنهان کــردن احساســات، میــل و خودبیانگــری خــود 
می شــوند. ایــن کتمــان و پنهــان کاری متــداوم موجــب 
می شــود کــه ســرانجام زنــان در فرهنــگ مردســاالر به 
ایــن تصــور برســند کــه آنهــا منبــع شــرارت شــیطانی 
ــده  ــه ش ــاالر گفت ــگ مردس ــرا در فرهن ــتند؛ زی اس
ــان  ــری زن ــل و خودبیانگ ــات، می ــت که احساس اس
ــه  ــان نســبت ب ــن زن خاســتگاه شــیطانی دارد. بنابرای
واقعیــت و خویشــتن خویــش نفــرت پیــدا می کننــد. 
ــلط  ــود را تس ــل خ ــات و می ــه احساس ــرای این ک ب
گرایــش و نیروهــای شــیطانی در وجــود خویــش 

ــد.  ــور می کنن تص
موقعی کــه خــود شناســا و خــود فاعــل نفســانی 
انســان نفــی و ســرکوب می شــود، انســان دیگــر چــه 
ــری  ــرای خودبیانگ ــزی ب ــد؟ چی ــان کن ــزی را بی چی
نــدارد، زیــرا »خــود« او شــیطانی دانسته شــده، 
نفــی و ســرکوب شــده اســت. ایــن انســان ناگزیــر بــه 
کتمــان احساســات، عواطــف و میــل خویش اســت. 
ــف  ــاس، عواط ــان احس ــه کتم ــر ب ــانی که ناگزی انس
ــز  ــان نی ــان زب ــن انس ــود، ای ــش می ش ــل خوی و می
نــدارد، زیــرا احســاس، میــل و عواطــف منبــع زبــان 

ــردان در درون  ــا م ــت، ام ــه اس ــان مردان ــاالر زب مردس
ایــن زبــان عــام عرصه هــای زبــان ورزی معنــادار 
ــای  ــردان توصیف ه ــن م ــد. مثل ــز دارن ــی نی متفاوت
مردانــه از زنــان، چیزهــا، زندگــی و جهــان دارنــد کــه 
موجــب زیبایی شناســی مردانــه در زبــان، هنــر و 
ــص  ــای مخت ــان توصیف ه ــا زن ــود. ام ــات می ش ادبی
بــه احســاس و عواطــف خــود را در توصیــف مــردان، 
چیزهــا، زندگــی و جهــان در فرهنــگ مردســاالر 

ــد.  ندارن
زبــان ورزی فراتــر از زبــان عــام )که فقــط ابزاری 
بــرای ارتبــاط اســت( می باشــد  کــه بــه خلــق و ایجــاد 
ــاالر  ــگ مردس ــردان در فرهن ــد. م ــات می انجام ادبی
ــی  ــادار و متعال ــی معن ــات خیل ــد؛ ادبی ــات دارن ادبی
ــت.  ــاالر اس ــات مردس ــی ادبی ــات فارس ــد. ادبی دارن
ــاه نامه ی  ــام، ش ــای خی ــات رباعی ه ــن ادبی ــا در ای ام
فردوســی، دیــوان شــمس موالنــا، بوســتان ســعدی، 
دیــوان حافــظ و... را داریــم که بخشــی از ایــن ادبیات 

مردســاالر فارســی، جایــگاه و شــهرت جهانــی دارد، 
شــامل ادبیاتــی شــده اند کــه از نظــر اعتبــار، متعلــق 

بــه ادبیــات ملــل و جهــان اســت. 
ــی  ــده و جهان ــات شناخته ش ــن ادبی ــا در ای ام
ادبیــات فارســی، زنــان بــه عنــوان شــاعر و نویســنده 
ــگ  ــه در فرهن ــرای این ک ــرا؟ ب ــد. چ ــور ندارن حض
مردســاالر، زن زبانــی مختــص بــه خــود و حــق 
زبــان ورزی را نــدارد. بنابرایــن زنــان در چنیــن ادبیــات 
و زبانــی حضــور ادبــی ندارنــد. چنــد زنی کــه در تاریــخ 
هزارســاله ی ادبیــات فارســی شــعر ســروده اند، از نظــر 
ــف(  ــل و عواط ــاس، می ــان احس ــی )بی زیبایی شناس
ــه  ــق ب ــه متعل ــد ک ــی اســتفاده کرده ان ــان و ادبیات از زب

ــت.  ــردان اس ــات م ــان ورزی و ادبی زب
اگــر نــام مخفــی بدخشــی را از شــعرهای مخفی 
حــذف کنیم، بــا خوانــدن شــعرها احســاس نمی کنیم 
کــه شــعرها ســروده ی یــک زن باشــد. زیرا در شــعرها 
از زیبایی شناســی زبانــی و ادبــی اســتفاده شــده 
ــان احســاس و  ــه اســت. شــاعر در بی اســت که مردان
عواطــف خــود و در بیــان خودبیانگــری خــود، مردانــه 
ــان در  ــه زن ــرای این ک ــرا؟ ب ــت. چ ــرده اس ــل ک عم
ــاداری  ــان معن ــاالر، زب ــه ی مردس ــگ و جامع فرهن
مختــص بــه خــود را ندارنــد تــا بــا ایــن زبــان بتواننــد 
ــه و خودبیانگــری  ــه، ادبیــات زنان زیبایی شناســی زنان
ــت  ــه فرص ــی درصورتی ک ــد. زن ــان بده ــه را نش زنان
جامعــه ی  و  فرهنــگ  درون  در  می کنــد  پیــدا 
مردســاالر شــعر بگویــد، ناگزیــر بــه اســتفاده از زبــان 

ــت.  ــه اس ــانه ی مردان و زیبایی شناس
ــه و  ــان زنان ــه، بی ــان زنان ــه زب ــان ب ــیدن زن رس
ادبیــات زنانــه در فرهنــگ و جامعــه ی مردســاالر بــه 
ــی  ــر فرهنگ ــرا از نظ ــرد، زی ــورت نمی گی ــانی ص آس
ــدرن  ــی م ــت فرهنگ ــاد معرف ــد و ایج ــه تولی ــاز ب نی
ادبیــات  و کثرت گــرا در درون فرهنــگ، زبــان و 
جامعــه ی مردســاالر اســت. زبــان و ادبیــات فارســی 
از نظــر فرهنگــی هنــوز در رده ی زبــان و ادبیات هــای 
مردســاالر قــرار دارد کــه زنــان در ایــن زبــان و ادبیــات 
از نظــر فرهنگــی چنــدان فرصــت اســتفاده از زبــان، 
زیبایی شناســی و خودبیانگــری زنانه را نــدارد. بنابراین 
نیــاز اســت زبــان و ادبیــات فارســی از نظــر فرهنگــی 
مــورد انتقــاد قــرار بگیرد کــه از نظــر اندیشــه، ادبیات و 
هنــر امــکاِن پذیــرای تحــوِل مدرنیــت فرهنگــی و ادبی 

را پیــدا کنــد.
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حسین رهیاب بلخی

واقعیــت امــر ایــن اســت کــه زنــان در افغانســتان، آنچــه 
خودشــان  دســت  از  آن  بــزرگ  بخــش  می کشــند، 
اســت. نــه جامعــه کلــن مقصــر اســت و نــه هــم مــردان 
ــتانی  ــردان افغانس ــه م ــت ک ــح اس ــر واض ــن پ ــوب. ای خ
کســانی اســتند کــه در یــک جامعــه ی ســنتی و مذهبــی 
ــان  ــن ش ــن در ذه ــدند و فطرت ــزرگ ش ــدند، ب ــد ش تول
ــودن از  ــس اول ب ــان و جن ــه زن ــبت ب ــی نس برتری خواه
بــدوی تولــد شــان تداعــی می شــود. تغییــر ایــن رویکــرد 
ــت  ــز ثاب ــم نی ــود. عل ــد ب ــر نخواه ــادگی امکان پذی ــه س ب
ســاخته اســت کــه مســایل فطــری شــاید در فرایندهــای 
زمانــی مایــم شــود، امــا تغییــر آن یــا غیــر ممکــن اســت 
و یــا هــم اگــر ممکــن باشــد بــه یکبارگــی اتفــاق نمی افتد.
زنــان افغانســتان نیــز درچنیــن جامعــه ای قــد علــم 
کــرده  و بــزرگ شــده اند تــا قبــل از فراهــم شــدن شــرایط 
برابرســازی زن و مــرد در جامعــه، بــه همــان خواســته های 
ــقوط  ــا س ــد. ب ــک گفتن ــد و لبی ــن دادن ــردان ت ــی م اول
حکومــت طالبــان و حضــور جامعــه ی جهانــی در 
افغانســتان، بــه یکبارگــی معادلــه تغییــر می کنــد. 
ــای  ــود، بخش ه ــاد می ش ــر ایج ــوق بش ــیون حق کمیس
ــریع  ــی س ــور خیل ــه ط ــتان ب ــان در افغانس ــت از زن حمای
فعــال شــدند و بــا روی کارآمــدن حامدکــرزی بــه عنــوان 
نخســتین رییــس جمهــور، بعــد از رژیــم طالبــان و اعــام 
دموکراســی زنــان حــق کار، تحصیــل و فعالیت سیاســی را 
بــه دســت آوردنــد و میلیون هــا دختــر شــامل مکتب هــا و 

دانشــگاه ها شــدند.
زنــان حــق دادن رأی و نامــزد شــدن در انتخابــات  را 
ــان  ــی های پارلم ــد از کرس ــد و ۲۷ درص ــت آوردن ــه دس ب
بــه آنــان اختصــاص داده  شــد. چنــد زن از جملــه ســیما 
ــوان  ــه عن ــق، ب ــهیا صدی ــال و س ــعوده ج ــمر، مس س
ــان را  ــاش ش ــام ت ــر تم ــان دیگ ــدند و زن ــرر ش ــر مق وزی
ــا از وضعیــت پیش آمــده اســتفاده زیــاد بکننــد،  کردنــد ت
امــا متأســفانه هیجانــی شــدند و بــه مســیر را آنگونــه کــه 
ــن مســیر خــوردن شــان هــم  ــد. ای ــد نرفتن ــد می رفتن بای
ــماری از  ــوده، ش ــان نب ــی خودش ــز زیاده خواه ــز ج چی
زنــان کــه تــا آن روز دورتریــن مــکان تفریــح شــان خانــه 
ــه  ــرطی ب ــد و ش ــچ قی ــدون هی ــاال ب ــود، ح ــایه ب همس
ســفرهای خارجــی می رفتنــد. بــدون اینکــه از همســران 
خــود اجــازه بگیرنــد و امــا جامعــه ی جهانــی کــه بــرای 
پیشــرفت و تحقــق حقــوق و آزادی هــای  زنــان افغانســتان 
ــت  ــا رضای ــده ب ــت پیش آم ــتند از وضعی ــا داش برنامه ه
ــدن  ــرای بهترش ــرایط را ب ــد، ش ــتقبال می کردن ــل اس کام
ــتان  ــان افغانس ــاختند و زن ــهل تر می س ــت س ــن وضعی ای
فرصــت تبــارز استعدادهای شــان را یافتنــد. فکــر کــردن تا 
چــه وقــت بایــد این گونــه گوشه نشــین باشــند و بــا تغییــر 
ــی ســریع در  ــی، خیل رویکــرد جامعــه و حکومــت محل
بدنــه ی حکومــت و نهادهــای خصوصــی جابجا شــدند.
ــد و  ــاز کردن ــای ب ــان ج ــرای خودش ــانه ها ب در رس
ــر از  ــل بیش ت ــن در اوای ــاور م ــه ب ــدند. ب ــان ش وارد پارلم
حــال مفیــد بودنــد و راه را بــه درســتی می پیمودنــد و آنهای 
ــی  ــای بین الملل ــت و نهاده ــل وارد سیاس ــه در آن اوای ک
شــدند تــا حــدی توانســتند کــه هــم حمایــت خانــواده و 

هــم حمایــت مــردم را بــا خــود داشــته باشــند.
امــا در دورهــای دوم و ســوم حکومــت پســا طالبــان، 
نســلی کــه در ایــن دوره بــه دوران رســید، مســیر حرکــت 
ــد. ایــن جماعــت نســبت  ــان را تغییــر دادن ــه ی زن موفقان
بــه نســلی قبلــی خویــش خیلــی عجوالنــه خواســتند که 
جامــه بــدل کننــد و از جامعــه و فکــر ســنتی اجتماعــی 
گــذار کننــد و دهــه ی دموکراســی واقعــی را رقــم بزننــد. 

ــد. آنچــه کــه در افغانســتان دشــوار می نمای
ــی  ــا اســتفاده جوان حکومت ــر ســبب شــد ت ــن ام ای
چشــم آز تیــز کننــد و از اعتمــاد بــه نفــس خلق شــده میان 
ــد. آوازه ی  ــتفاده کنن ــیده، اس ــه دوران رس ــازه ب ــران ت دخت
اســتفاده های جنســی و اســتخدام های حکومتــی کــه پــر 
از گمانه هــای بــد و بــی راه اســت، کــم نیســت. امــا اگــر 
ایــن را نادیــده بگیریــم، آیــا زنــان بــه جایــگاه اســتند کــه 
بایــد می بودنــد؟ از نظــر مــن متأســفانه ایــن پاســخ منفــی 
ــن عوامــل  ــده گرفت ــای نادی ــه معن ــم ب اســت. آنچــه گفت
دیگــری کــه زنــان را در شــمار طبقه ی فرودســت قــرار داده 

اســت، نیســت.
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بازتاب تمام رخ زنان

بــا ســپری شــدن دوره ی »مادرشــاهی« و 
ــاالری«،  ــا »پدرس ــاالری« ی ــاز دوره ی »مردس آغ
ــده شــد و در نتیجــه  ــه کلــی از اجتمــاع ران ــان ب زن
کارکردهــای قبلــی زنــان نیــز از آنــان گرفتــه شــد. 
ــه )کارهــای  ــه دو گــروه زنان ــا تقســیم مشــاغل ب ب
ــه(،  ــرون از خان ــور بی ــه )ام ــه( و مردان ــل خان داخ
مناســبات کاملــن تغییــر یافتــه و زنــان در خانه هــا، 
حــرم ســراها و شبســتان ها محبــوس شــدند تــا بــه 
وظایفــی زنانــه ی چــون: دوخــت و دوز، بچــه داری، 
پخــت و پــز، تمیــز کــردن خانــه، شســت و شــو و 
ــدن  ــور ش ــد: »محص ــردان بپردازن ــه م ــیدگی ب رس
ــت.  ــورت گرف ــه ص ــهرها در دو مرحل ــان در ش زن
در طــول نخســتین مرحلــه، آنهایــي کــه از مزایــاي 
مالکیــت خصوصــي...  برخــوردار بودنــد از راهبان 
ــان را از  ــه زن ــتند ک ــدد مي خواس ــان... م و نظامی
کارکردهــاي کهــن مذهبي و سیاســي شــان محروم 
ــهرها و  ــد ش ــه رش ــه دوم ک ــول مرحل ــد. در ط کنن
تجــارت ســبب پیدایــش طبقــه متوســط مي شــود، 
ــر  ــه ب ــود ک ــي ش ــکار م ــار آش ــخص طلبي تج تش
ایــن باورنــد کــه بــا دور نگهداشــتن همســران خــود 
از تولیــد شــهري یــا صناعــت و بــه دنبــال آن از هــر 
شــبکه ی ارتباطــي کــه بتوانــد بــراي آنهــا در شــهر 
قــدرت سیاســي فراهــم آورد، مي تواننــد در سلســله 

مراتــب اجتماعــي ارتقــاء مقــام بیابنــد.«

دیدگاه

پژوهش

تعدیــل مي شــد... نمونــه خــاص قــدرت زنــان در 
قبایــل کوچ شــباني توســط »ســیت ها« کــه از قرن 
پنجــم قبــل از میــاد تــا آغــاز عصرما، اســتپ هاي 
آســیاي میانــه را در نوردیده انــد ارایــه شــده اســت... 
زندگــي کــوچ نشــیني زنــان را از محــدود و محصور 

ــته...« ــون مي داش ــودن... مص ب
یکجانشــینی نــه فقــط خواســته ی مــردان کــه 
بیــش از آن خواســته زنانــه بــود و ایــن زنــان بودنــد 

خشــونت های  کرونــا،  از  ناشــی  بیــکاری 
و  روانــی  و  روحــی  خانوادگــی،  اقتصــادی، 
والســوالی های  از  فزیکی انــد.  خشــونت های 
ــیار  ــفانه بس ــدی متأس ــت دایکن ــت والی دور دس
کــم قضیــه داریــم چــون زنــان دور دســت والیــت 
ــت بعضــی رســم و  ــه  خاطــر موجودی دایکنــدی ب
رواج هــای ناپســند هنــوز هــم در برابــر خشــونت 
پیــدا و  اعتراضــی نمی کننــد و خشــونت های 
ــد. ــی می مانن ــه مخف ــان همیش ــه آن ــان علی پنه

کــه بــرای اولیــن بــار بــا ایجــاد محلــی کــه امــروز 
ــش  ــه یکجانشــینی گرای ــده می شــود، ب ــه نامی خان
نشــان دادنــد و در طــی قــرون و اعصــار خانه هــای 
اولیــه تبدیــل بــه روســتاهای کوچــک شــد و از قرار 
گرفتــن چنــد روســتا در کنــار هــم، شــهر بــه وجــود 
آمــد. در طــی همیــن مراحــل کــه ســالیان مدیــد به 
ــر  ــان تســلط خــود را ب ــده اســت، زن طــول انجامی

همــه چیــز از دســت دادنــد.

والســوالی  از  ســاله  خانــم 38  یــک  نظیــره 
شهرســتان اســت. جهــت دادخواهــی بــه ریاســت 
امــور زنــان والیــت دایکنــدی مراجعــه کــرده 
ــول  ــود پ ــکار ب ــوهرم بی ــد: »ش ــت. او می گوی اس
ــدا نتوانســت، از این کــه نتوانســت  نداشــت کار پی
کار پیــدا کنــد. مــرا بــه لــت و کــوب گرفــت 
درحــدی کــه یــک دســتم شکســته اســت و 
ــدم  ــوب ش ــت و ک ــاه ل ــه بی گن ــرای اینک ــاال ب ح
و از ناحیــه یــک دســتم آســیب دیــدم بــه ریاســت 

ــودم و  ــه ب ــان آور خان ــا ن ــدم. تنه ــان آم ــور زن ام
شــش طفــل دارم از دهقانــی و چوپانــی نــان پیــدا 

می کــردم.«
پدیــده ی خشــونت علیــه زنــان بــا جوامــع ســنتی 
همــواره همــراه بــوده اســت. از آنجایی کــه والیــت 
دایکنــدی نیــز یکــی از والیــات محــروم، دور 
افتــاده و کاملــن ســنتی اســت، پدیــده ی خشــونت 
نیــز بــه گونــه ی پیــدا و پنهــان در آن وجــود دارد و 

ــاالی آن  ــز ب ــی نی ــوار کرونای ــرایط دش ــال ش امس
ســایه افگنــده اســت. زنــان زیــادی زیــر ســایه ی 
ــد.  ــرار گرفته ان ــونت ق ــورد خش ــرایط م ــن ش ای
ــده ی  ــا پدی ــارزه ب ــکار مب ــا راه ــان تنه کارشناس
گاهــی از قوانین و  خشــونت را بلنــد بــردن ســطح آ

ــد. ــونت می دانن ــن خش ــازات مرتکبی مج
ناگفتــه نمانــد کــه ســال گذشــته والیــت دایکندی 
بــه لحــاظ افزایــش خشــونت علیــه زنــان در رده ی 

ســوم قــرار داشــت.

2- عامل یکجانشینی
شــکارورزی و کوچ نشــینی جوامــع بدوی، همیشــه 
ــا  ــل نیروه ــا تعدی ــت و ب ــوده اس ــان ب ــع زن ــه نف ب
مانــع قدرت یابــی برخــی از افــراد شــده و زمینــه ی 
ــرده.  ــن می ب ــه را از بی ــواده و قبیل ــارض در خان تع
بــه ایــن طریــق مــردان نمی توانســتند عــرض انــدام 
کــرده و زنــان را در گوشــه ی زندانــی کننــد، چنانچــه 
بررســی زندگــی مردمــان کوچ نشــین عصــر حاضــر  
نیــز نشــان می دهــد کــه زنــان در میــان ایــن اقــوام 
دارای موقعیــت باالیــی می باشــند و بیش تــر دارایــی 
و خصوصــن چــادر متعلــق بــه زنــان بــوده و آنــان در 

ــده ی داشــتند. تصمیم گیــری نقــش ارزن
ــه زندگــی کشــاورزی،  ــا روی آوری انســان ب ب
ــزه  ــرمایه، انگی ــت س ــی و انباش ــاز غذای ــع نی رف
قبایــل بــرای کــوچ، کاملــن از بیــن رفــت و زمینه ی 
گاهی مــردان از نقش  یکجانشــینی فراهــم آمد و بــا آ
جنســیتی، دو عامــل ذکــر شــده در کنــار یگدیگــر 
قــرار گرفــت و مرحلــه به مرحلــه مــردان را به صحنه 
آورد، زنــان را بــه حاشــیه رانــد و در نهایــت آنهــا را به 
بردگانــی بــرای بازی هــای شــیطانی مــردان تبدیــل 
ــدون شــك  ــرد: »شــیوه ی زندگــي کوچ شــباني ب ک
گاه کــرد. اما  مــردان را از نقــش شــان در تولیــد مثل آ
گاهــي بافاصلــه به منظــور تحقیــر و محدود  ایــن آ
کــردن زنــان بــه کار گرفتــه نشــد... پــدر ســاالري 
ــرار  ــت ق ــورد مخالف ــتقیمن م ــا مس ــور ی ــو ظه ن
ــان  ــه وســیله قــدرت گســترده زن ــا ب مي گرفــت و ی

زنــان والیــت دایکنــدی کــه همــواره درقید شــرایط 
دشــوار اقتصــادی و جغرافیای خشــن قــرار دارند. 
امســال درکنــار ایــن شــرایط، ویــروس کرونــا نیــز 
ــت و  ــده اس ــی افگن ــایه ی تاریک ــان س ــاالی آن ب

خشــونت علیــه زنــان افزایــش یافتــه اســت. 
ــای  ــان و نهاده ــور زن ــت ام ــؤوالن در ریاس مس
عدلــی و قضایــی در دایکنــدی می گوینــد کــه 
ــه  ــبت ب ــال نس ــان امس ــه زن ــونت علی ــار خش آم

ــت. ــه اس ــش یافت ــته افزای ــال گذش س
ــت  ــان والی ــور زن ــس ام ــری ریی ــر جعف بی نظی
ــم رخ  ــه ی نی ــا هفته نام ــی ب ــدی در گفتگوی دایکن
می گویــد: در شــش مــاه امســال 128 مــورد 
ــت  ــه ثب ــن ریاســت ب ــان در ای ــه زن خشــونت علی
ــونت  ــای خش ــی قضای ــه تمام ــت ک ــیده اس رس
پیگیــری و بــه نهادهــای عدلــی و قضایی فرســتاده 

ــت. ــده اس ش
»امســال متأســفانه آمــار خشــونت علیــه زنــان در 
دایکنــدی افزایــش یافتــه اســت تنهــا در شــش ماه 
ــان در  ــه زن ــونت علی ــه خش ــال روان 128 قضی س
ریاســت امــور زنــان ثبــت شــده و مــا ایــن قضایــا 
را بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی راجــع کردیــم.«
ــا ایــن آمــار  ــه ایــن پرســش کــه آی وی در پاســخ ب
واقعــی خشــونت علیــه زنــان اســت؟  گفــت کــه 
ــان در البــای زندگــی هــر زن  ــه زن خشــونت علی

ــود دارد. ــدی وج دایکن
متأســفانه  دســت  دور  والســوالی های  »در 
واحدهــای ســومی ریاســت امــور زنــان را نداریــم 
و ایــن آمــار فقــط نشــان دهنــده خشــونت علیــه 
ــی  ــت دسترس ــز والی ــه مرک ــه ب ــت ک ــانی اس کس
مراجعــه  مــا  بــه  دادخواهــی  بــرای  و  دارنــد 

می کننــد.«
ــن  ــار ممک ــن آم ــه ای ــد ک ــه می افزای وی در ادام
ــن  ــه ای ــه ب ــواردی ک ــد، م ــر باش ــت دو براب اس
ــر  ــه  خاط ــر ب ــد بیش ت ــه می کنن ــت مراجع ریاس

قسمت شانزدهم

سایه ی تاریک کرونا باالی زنان و افزایش 
خشونت علیه زنان در دایکندی

آیا زنان در جای استند
 که باید می بودند!

 لطیفه سادات موسوی

گزارش

بی نظیر جعفری رییس امور زنان والیت دایکندی 
در گفتگویی با هفته نامه ی نیم رخ می گوید: در 

شش ماه امسال 128 مورد خشونت علیه زنان در این 
ریاست به ثبت رسیده است که تمامی قضایای خشونت 

پیگیری و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است.


