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گونــه ی مســتمر و دوامــدار فعــال بــوده و عالقه منــدان 
بیشــتری را بــه خــود جــذب کــرده اســت. ایــن گــروه 
ابتــدا فعالیت هــای  خویــش را بــا خوانــش رمان هــای 
ــات فارســی و جهــان آغــاز کــرد و در  برجســته ی ادبی
ســال های اخیــر بــا رویکــرد موضوعــی بــه خوانــش و 
کاوش متــون  می پــردازد. از جملــه موضوعــات خیلــی 

مهــم کــه قــاف قصــه وقــت بیشــتری را صــرف مطالعه 
و بررســی آن کــرد، مطالعــات زنــان و فمینیســم بــود که  
خوانــش کتاب هــای مهــم فمینیســم از جملــه جنــس 
دوم اثــر ســیمون دوبــوار، روان شناســی زنــان اثــر کارن 

ــون  ــر لئ ــواده اث ــان و خان ــای، زن هورن
تروتســکی، جامعه شناســی جنسیت 
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پنهــان کاری اذیــت جنســی را از خانواده هــای خــود، 
کم بــاوری آنــان بــه خــود شــان می داننــد و می گوینــد 
خانواده هــا بــه ایــن باورنــد کــه منشــاء اصلــی و دلیــل 

آزار جنســی بــه خــود فرزنــدان شــان بــر می گــردد.
ــی  ــت جنس ــداری اذی ــان نگه ــل پنه ــا دلی آی

؟ ســت همین ا
»نمی توانستم به خانواده ام بگویم«

ــه ای اســت کــه در مــورد بســیاری از  ــن جمل ای

بــاز هــم تظاهــر بــه ارضــا شــدن نمایــم چــه؟ بــا ده هــا 
ــن  ــه بدتری ــن سکســم ب ــاق شــدم و اولی ــرس وارد ات ت

تجربــه مبــدل شــد.
متأســفانه مــن هــم از آن جملــه زنانــی بــودم کــه 
ــکس  ــن س ــد و در اولی ــی دارن ــکارت ارتجاع ــرده ب پ
بــکارت دختــر بــه اثبــات نمی رســد. خــوب، بــه هــر 
صــورت بــا خــون دســت خــودم تکــه را خون پــر 
ســاخته تحویــل مــادر شــوهر )خشــو( نمــودم. تــا دو 

هفتــه از درد نشســته نمی توانســتم؛ چــون هــر بــار بــه 
قســم یــک حیــوان بــا مــن برخــورد 
می کــرد و مــرا بــه عنــوان یــک بــرده 
جنســی و کســی کــه تــن فــروش بوده 

ســنتی مانند افغانســتان بــا طردشــده گی و واکنش های 
تنــد و زننــده از ســوی زنــان و مــردان بی شــماری روبه رو 
گردیــد و رونــد پذیــرش آن بــا کنــدی مواجــه شــد. امــا 
در  دیدگاه هــا  پســین  ســال های  در  خوش بختانــه 
رابطــه بــه فمیســنیم و زنان تغییــر کــرده اســت و جوانان 
بی شــماری از ایــن جنبــش برابری خــواه اســتقبال 

ــی  ــای کتاب خوان ــود حلقه ه ــه وج ــه البت ــد ک کرده ان
در فهــم درســت از فمینیســم در میــان جوانــان بی تأثیــر 

نبــوده اســت .
گــروه کتــاب خوانــی »قــاف قصــه« نیــز یکــی از 
مؤثر  تریــن و فعال تریــن گروه هــای کتاب خوانــی در 
ــه  ــل اســت کــه از شــش ســال بدین ســو ب ســطح کاب

ــان  ــه آن ــداق دارد؛ چون ک ــی مص ــد گان جنس آزاردی
ــأله  ــن مس ــاختن ای ــریک س ــی از ش ــه ی تلخ تجرب
ــا  ــول از تمن ــل ق ــه نق ــد. ب ــان دارن ــا خانوادهای ش ب
حیــدری دانشــجوی دانشــکده ی ژورنالیــزم دانشــگاه 
کابــل کــه می گفــت: »ُخــرد بــودم از راهــی مکتــب تــا 
خانــه پیــاده می رفتــم، یــک بچــه  که شــاگرد مســتری 
ــه مــه  ــگان وقــت ب ــا ی ــود همیشــه آزارم مــی داد  حت ب
ــره  ــیدم باالخ ــیار می ترس ــد. از او بس ــک می ش نزدی
بــه مــادرم گفتــم، مــادرم ســرم قهــر شــد گفــت: هــزار 

ــد تمــام آنهــا را  ــه خــود می رون ــر از مکتــب خان دخت
ــو حتمــن  ــا مســتری آزار میتــه؟ ت بچه هــای کوچــه ی
ــی  ــت می کن ــزاق همــرای صنفی های ــده و م در راه خن
یــا چــادرت در ســرت نمی باشــه کــه او بچــه پشــتت 
ــرأت  ــر ج ــوع  دیگ ــن موض ــد از همی ــه... بع را گرفت
ــا فامیــل در  ــی را ب ــوع آزار واذیــت بیرون نکــردم هــر ن

جریان بگــذارم.«
از  انتظــاری  چــه   مــا 
داریــم؟ خــود  خانواده هــای 

مــن دربــاره ی ایــن امــر بارهــا بــا اطرافیانــم صحبــت 
ــا آزار  ــی ت ــی، از آزار کالم ــه ی آزار جنس ــردم. تجرب ک
فزیکــی و تعــرض و تجــاوز، آن قــدر زیــاد اســت کــه 
وقتــی دور هــم می نشــینیم، می توانیــم ســاعت ها 
ــان  ــخصی خودم ــاهدات ش ــه  و مش ــورد تجرب در م

صحبــت کنیــم.
ــن  ــل شــدم، در ای ــی مقاب ــا بحث هــای  متفاوت ب
جمــع اکثریــت ایــن بانــوان، یکــی از مهم تریــن دالیل 

محفــل نکاحــم بــود و از خوشــی در لبــاس 
ــود و  ــادی ب ــت و  ع ــز درس ــه چی ــدم. هم نمی گنجی
قــرار بــود یــک زندگــی عالــی داشــته باشــیم. من بــه او 
خیلــی عزیــز بــودم و همین طــوری او بــه مــن... قــرار 
رســم و رواج بایــد مــن صبــح اول نــکاح تکــه  ســرخی 
ــه  ــه هم ــانید، ب ــات می رس ــه اثب ــرا ب ــکارت م ــه ب را ک
نشــان مــی دادم و ایــن ســخت ترین کاری بــود کــه تــا آن 
زمــان تجربــه می کــردم. یعنــی مــن قــرار بــود بــه اثبات 

برســانم کــه مــن باکــره هســتم و اگــر احیانــن مــن در 
جمــع آن زنانــی می بــودم کــه بــه شــکل طبیعــی پــرده 
بــکارت ندارنــد، چــه کنــم؟ اگر مــن درد اولین ســکس 
را تحمــل نتوانــم چــه؟ اگــر نتوانــم ارضــا شــوم و بایــد 

زنــان بــه عنــوان نیمــی از پیکــره ی خامــوش جامعــه، 
همیشــه از اتفاقــات مهــم فرهنگــی، اجتماعــی و 
سیاســی دور مانــده و بــه ایــن قشــر بــه انــزوا کشــیده 
شــده، کمتــر توجــه شــده اســت. در آیین هــا، افــکار و 
فرهنگ هــای گوناگــون از زن بــه عنــوان جنــس دوم یاد 
شــده و بــا القــاب سیاســر، ضعیفــه، مســتوره، ناقصــه 
و... مــورد تحقیــر و توهیــن جامعــه ی مردســاالر قــرار 
گرفتــه انــد. قوانیــن  خــود ســاخته ی مذکــر نیــز بــه این 
مردمحــوری بیشــتر میــدان داده و زنــان را از صحنــه ی 

اجتمــاع بــه حاشــیه رانــده اســت.
تأثیــر ایــن  باورهــای نادرســت در حدی ســت کــه 
در طــول تاریــخ بشــر عقــل و خــرد را بــرای مــردان و ناز 
و عشــوه و مــکاری را مختــص زنــان دانســته انــد. با این 
ترفنــد تــا توانســته پیکــر زن را تهی از خــرد جلــوه داده و 
بــا مــکار خوانــدن و ناقــص خوانــدن زنــان، ریشــه های 
ــا امــروز آبیــاری کــرده انــد. جنبــش  مردســاالری را  ت
فمیســنیم دقیقــن روی همیــن نابرابــری بــزرگ اجتماع 
بشــر، انگشــت انتقــاد گذاشــت و فرادســتی مــردان و 
فرودســتی زنــان را بــه چالــش کشــید و علیــه نابرابــری 
و بی عدالتــی کــه در برابــر زنــان جریــان داشــت، فریــاد 
دادخواهــی بــرای برابــری را بلنــد کــرد. هدف فمینیســم 
برابــری زنــان بــا مــردان و آزادی زنــان از زیــر ســلطه ی 
مــردان و جامعــه ی مردســاالر بــود کــه در جوامــع 
مختلــف بــا واکنش هــای گوناگونی روبــه رو گردیــد؛ در 
جوامــع پیشــرفته و روشــن زودتر جــا افتــاد و در جوامع 
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تجربهیدردناکنخستینسکس
گروهِ کتاب خوانی قاف قصه
 آگاهیراهیبهرهایی

ــر بنیــاد قانــون  ــم طالبــان، ب پــس از شکســت رژی
ــکل  ــوری ش ــام جمه ــتان نظ ــی در افغانس اساس
گرفــت. ایــن کــه جمهوریــت چیســت و چــه 
ــد،  ــوری خوان ــام جمه ــود نظ ــای را می ش نظام ه
از  کــه  می طلبــد  مفصــل  و  طوالنــی  بحــث 
حوصلــه ی ایــن یادداشــت بیــرون اســت. امــا 
بی تردیــد عناصــر و مولفه هــای اســت کــه در نظــام 
ــر  ــول در نظ ــوان اص ــه عن ــاالر ب ــوری مردم س جمه
گرفتــه می شــوند و بایــد رعایــت شــوند. در غیــر آن، 
جمهوریــت تنهــا یــک عنــوان اســت اســیر دســت 
ــال  ــه دنب ــرده ب ــه از آن اســتفاده ک ــه ی ک ــک حلق ی
ــای  ــق حکومت ه ــود از طری ــد خ ــداف و مقاص اه

ــتند. ــتبدادی اس ــوری و اس دیکتات
بیــان،  آزادی  شــفاف،  و  آزاد  انتخابــات 
رعایــت حــق شــهروندی، حقــوق زنــان، حکومــت 
ــر  ــت ب ــن عدال ــی و تأمی ــات مدن ــخ گو، تجمع پاس
ــای  ــن مولفه ه ــهروندی از مهم تری ــق ش ــای ح مبن
عمــده  جمهوریــت مردم ســاالر اســت. در 19 ســال 
ــه  ــام ک ــک نظ ــه ی ــت یافتن ب ــت دس ــین فرص پس
ــاخت،  ــق س ــا را در آن محق ــن مولفه ه ــد ای می ش
فراهــم بــود. افغانســتان در محــور توجه کشــورهای 
مهــم جهــان و منطقــه قــرار داشــت. کمک هــای 
سیل آســا بــرای حمایــت از حکومــت و مــردم 
افغانســتان وارد ایــن کشــور شــد. هزینــه ی زیــادی 
بــاالی ایجــاد، تجهیــز و تمویــل نیروهــای امنیتــی 
ــارف و  ــش مع ــت. در بخ ــورت گرف ــتان ص افغانس
ــش از حــد  ــای بی ــز کمک ه ــی نی ــالت عال تحصی
صــورت گرفــت. در راســتای حضــور زنــان در 
جامعــه و سهیم شــدن شــان در نظــام نیــز کمک هــا 
و برنامه هــای بی شــماری صــورت گرفــت. امــا 
مثــل آفتــاب آشــکار اســت کــه بــا وجــود ایــن همــه 
فرصــت و امکانــات، مــا فقــط بــه گونــه ی صــوری 

ــم. ــت کردی پیش رف
پــس از 19 ســال در بدتریــن وضعیــت ممکــن 
ــا اقتصــاد، سیاســت،  ــم. از امنیــت ت قــرار گرفته ای
فرهنــگ، هنــر، آزادی هــای فــردی، حقــوق زنــان و 
کــودکان و در کل حقــوق بشــر، اجتماعــات مدنی، 

آزادی بیــان و حکومــت داری شــرایط 
ــا  ــان ت ــت. طالب ــده اس ــوارتر ش دش

جمهوریتخواهی؛
حنای بعد از عید!

صفحه 2

 زنان فعال رسانه ای نباید منتظر دولت و هیأت مذاکره کننده 
باشند؛ خودتان از بهترین موقعیت برخوردار هستید و از طریق 

رسانه ها صدای تان را بلند کنید و از حقوق تان دفاع کنید. 
اینگونه هم جهانیان و هم طالبان متوجه خواهند شد که 

زنان افغان به آسانی تسلیم شرایط و محدودیت ها 
نمی شوند و برای داشتن فردای بهتر مبارزه 

می کنند. جای امیدواری این است که زنان 
افغان فعلن از حقوق شان آگاهی یافته 
اند؛ یعنی زنان در شهر و روستا آگاه 

شده اند که حقوق شان چیست و 
مسؤولیت شان چیست.



ــد.  ــف را می خواندن ــه صن ــال س ــک س ــه در ی ــردم ک ک
آن روزهــا زنــان روســتا بیشــتر محــروم بودنــد و 
ــه روســتاها راه یافــت و دختــران  کورس هــای مــا نیــز ب
ــال  ــتادیم. در س ــای رسمی فرس ــه مکتب ه ــادی را ب زی
 New ــام ــه ن ــه را ب ــان موسس ــاز هم ــالدی ب 2004 می
وزارت  در   Afghanistan Women Association
اقتصــاد راجســتر کردیــم و تــا ســال 2006 کورس هــای 

ــت. ــه داش ــا ادام ــوادآموزی م س
    در دوره جدیــد بــرای ارتقــای ظرفیــت زنان در 

عرصــه رســانه ها چــه برنامه هــا داشــتید؟
ــن  ــک پرودکش ــکاری GTZ ی ــه هم ــال 2006 ب در س
ــرای ارتقــای  ــم. ایــن پرودکشــن در واقــع ب را بنــا نهادی
ــود.  ــان در عرصــه رســانه ها ایجــاد شــده ب ــت زن ظرفی
ــن  ــن پرودکش ــه در ای ــوان ک ــن از بان ــل ت ــدود چه ح
ــورت  ــه ص ــانه ای را ب ــای رس ــی و تخنیک ه گویندگ
مســلکی آموختــه بودنــد در معتبرتریــن رســانه های ملی 
و بیــن المللــی جذب شــدند. در ضمــن، این پرودکشــن 
تبدیــل به یــک اســتدیوی تولیــد برنامه هــای ویــژه زنــان 
شــد. بــرای اولین بــار در ســال 2007 میالدی، نخســتین 
برنامه هــای ویــژه ی حقــوق زنــان را در تلویزیــون نوریــن 
تولیــد کردیــم. کار پرودکشــن مــا تــا ســال 2016 میالدی 
ــی و  ــای تلویزیون ــدود 200 برنامه ه ــت و ح ــه داش ادام
ــد  ــان تولی ــوق زن ــورد حق ــی در م ــپات های رادیوی اس
و نشــر نمودیــم. برنامــه »چــرا جنــگ؟« یــک برنامــه 
گاهــی از وضعیت  دادخواهــی بــرای قربانیــان جنــگ و آ
ــود کــه از نقــاط مختلــف کشــور مستندســازی  ــان ب آن

می شــد.
در ســال 2005 میــالدی انجمــن زنــان ژورنالیســت 
را ســاختیم. از 2005 تــا ســال 2017 حــدود دوازده 
ــجام و  ــرای انس ــی ب ــت مال ــدام حمای ــدون ک ــال ب س
ــیزده  ــم. س ــت کار کردی ــان ژورنالیس ــازی زن توانمندس
نمایندگــی داشــتیم کــه تاهنوزهــم فعــال اســت و بیشــتر 
ــال 2017  ــه در س ــا اینک ــردم. ت ــرف می ک ــودم مص از خ
ــان  ــای زن ــا مجله ه ــرد ت ــت ک ــا را حمای ــوز م م، انترنی
ژورنالیســت را تولیــد کنیــم. از جانــب ایــن انجمــن یک 
قــرارداد داشــتیم بــا زنان ژورنالیســت فنلنــد؛ آن هــا آمده 
بــرای زنــان خبرنــگار ســیمینارهایی را دایــر می کردنــد. 
بــرای اولیــن بــار در ســال 2013 م کــه بــه بامیــان رفتیــم 
هیــچ خبرنــگار زن در آنجــا کار نمی کــرد. بــرای ایجــاد 
یــک صنــف خبرنــگاری هماهنگی کــردم و ایــن کورس 

دایــر شــد.
    چگونــه بــه عنــوان یکــی از 21 رهبــر قــرن 21 

ــناخته شدید؟ ش
در ســال 2001 م همزمــان بــا کنفرانــس ُبــن، یــک 
 Afghan Women عنــوان  بــا  دیگــر  کنفرانــس 
ــن نشســت  ــزار شــد. در ای Summit در بروکســل برگ
حــدود یکصــد زن افغان از کشــورهای مختلف شــرکت 
کــرده بودنــد. اشــتراک کننــدگان همــه زنانــی بودنــد کــه 
ــان افغــان ایجــاد کــرده  ــا نهــادی بــرای زن موسســه و ی
بودنــد. ایــن نشســت بــرای آن دایــر شــده بــود کــه بــه 
مــا بگوینــد: شــما در یــک دوره طالیــی وارد شــده ایــد 
ــارت و  ــت نظ ــد تح ــا بای ــا و کمک ه ــام پروژه ه و تم
بــا هماهنگــی زنــان اجــرا شــود. درهمــان نشســت بــود 
ــت  ــن فرص ــت: از ای ــه گف ــزاران برنام ــی از کارگ که یک
اســتفاده درســت بکنیــد تــا وضعیــت زنــان افغــان تغییر 
کنــد چــون ایــن جشــن دوامــدار نخواهــد بــود؛ یعنــی 
کمک هــای جامعــه جهانــی بــرای مــدت محــدودی در 
افغانســتان ســرازیر خواهــد شــد و نحــوه اســتفاده آن به 
خــود افغان هــا برمی گــردد. در همــان زمــان بــود کــه دو 
ــادا و ســوییس  ــم دیگــر از کان ــل و دو خان ــم از کاب خان
ــک  ــود که ی ــده ب ــاالت متح ــم. در ای ــکا رفتی ــه امری ب
ــتان  ــرد و کل داس ــه ک ــن مصاحب ــا م ــده ب ــگار آم خبرن
ــدم  ــم را پرســید. نفهمی زندگــی، کارکردهــا و تجربه های
ــک  ــی ی ــند، ول ــه می پرس ــرای چ ــه ام را ب ــی نام زندگ
ســال بعــد از آن بــه مــن ایمیــل زدنــد کــه به عنــوان یکی 
از 21 رهبــر قــرن 21 شــناخته شــده ای. مدتی پــس از آن 
در نیویــارک به یــک جشــنواره دعــوت شــدم و جایــزه ی 

شــجاعت دریافــت کــردم.
    مســیر مــا ســیال بــوده، آیــا در کل وضعیــت 

مــا رو بــه بهبــود اســت؟
افغانســتان درگیــر یــک فراز و نشــیب اســت. گاهــی در 
فــراز و گاهــی در قعــر؛ ایــن وضعیت چندین دهه اســت 
ــتان  ــی افغانس ــل بدبخت ــی از عوام ــه دارد. یک ــه ادام ک
دخالــت دســت های بیرونــی در امــور مملکــت اســت. 
مــا بــه معنــای واقعــی کلمــه هیــچ وقــت آزاد نبــوده ایم.

ــی و  ــتر مدن ــر بیش ــه اخی ــن در دو ده ــای م کاره
گاهــی دهــی از حقــوق زنــان بــوده اســت.  مبتنــی بــر آ
ــون  ــی از قان ــی ده گاه ــه آ ــک برنام ــال 2016 م ی در س
منــع خشــونت علیــه زن را در روســتاها تطبیــق کردیــم 
تــا رویکــرد خشــونت ورزی مــردان در برابــر زنــان تغییــر 

کنــد. 
    اگر طالبان بیایند؟

اگــر طالبــان در شــکل و شــمایل گذشــته شــان بیاینــد 
و حکومــت تشــکیل بدهنــد کــه وضعیــت زنــان بدتــر 

ــس از آن معــاش  ــا پ ــا پرداخــت می شــد، ام معــاش م
ــتر از  ــد. بیش ــع ش ــون قط ــو تلویزی ــان رادی ــه زن هم
اعضــای طالبــان، خــود مــردم و همــکاران پیشــین مــا 
بدرفتــاری می کردنــد. در دو ســال اخیــر حکومــت 
ــون و  ــو تلویزی ــان رادی ــن مســؤول انجمــن زن ــی م ربان
افغــان فلــم بــودم و در آغــاز رژیــم طالبــان نیــز باهــم در 
ارتبــاط بودیــم. اعضــای نهــاد را جمــع کــردم و رفتیــم 
پیــش رادیــو تلویزیــون. امــا همــه مردان ســر مــا غضب 
کردنــد کــه چــرا زنــان از خانــه بیــرون شــده؛ تــا اینکــه 
ــم  ــردم و رفتی ــی ک ــدان معرف ــی از کارمن ــود را به یک خ
پیــش رییــس رادیــو تلویزیــون. پرســش مــا ایــن بــود که 
دیگــر وزارت هــا معــاش شــان پرداخــت شــده پــس از 
مــا کــه مربــوط بــه وزارت اطالعــات و فرهنــگ بودیــم 
ــت از  ــون گف ــو تلویزی ــس رادی ــده؟ ریی ــع ش ــرا قط چ
اداره خودتــان گــزارش داده کــه معــاش زنــان عضــو اداره 
ــن  ــت از امیرالمؤمنی ــس گف ــره ریی ــود. باالخ ــع ش قط
ــز  ــر نی ــاه دیگ ــش م ــا ش ــس از آن ت ــرم؛ پ ــر می گی ام

ــد. ــت ش ــا پرداخ ــای م معاش ه
    زندگی در سایه رژیم طالبان چگونه بود؟

در دوره طالبــان هــم بیــکار ننشســتم و در تقــالی کاری 

بــودم کــه بــه جــز خــودم بــرای زنــان دیگــر هــم کاری 
بکنــم. کورس هــای ســوادآموزی امــکان نداشــت، 
ــردم.  ــاد ک ــتی را ایج ــع دس ــای صنای ــن کورس ه بنابرای
ــوان در شــهر  ــرای بان ــع دســتی ب هشــت کــورس صنای
کابــل ایجــاد کــردم. شــمار زیــادی از ایــن بانــوان 
دانش آمــوزان و دانشــجویان بودنــد کــه نســبت بــه 
آینــده کشــور ناامیــد شــده بودنــد، اما مــن امید مــی دادم 
ــرای  ــود. ب ــن وضعیــت همیشــه گــی نخواهــد ب کــه ای
ــر  ــم و ه ــتان می رفت ــه پاکس ــا ب ــن کورس ه ــبرد ای پیش
بــار پنــج صــد تــا یــک هــزار دالــر از دونرهــای خارجــی 
ــرای  ــد. ب ــا می ش ــن کورس ه ــرف ای ــم و مص می گرفت
اینکــه از دیگــر کشــورها و نهادهــای بین المللــی خارج 
از پاکســتان حمایت هــای بیشــتری جلــب کنیــم و برای 
زنــان فرصت هــای بهتــری ایجــاد شــود، در ســال 1999 
میــالدی بــه تأســیس یــک موسســه کــردم. در آنزمــان 
ــت نمی کــرد. موسســه  ــدون جــواز کار حمای دونرهــا ب
در   Afghan Feminine Association نــام بــه  را 
ــه  ــی ک ــا زمان ــردم. ام ــت ک ــد ثب ــل متح ــی مل نمایندگ
ــردم،  ــدام ک ــاد اق ــه در وزارت اقتص ــت موسس ــرای ثب ب
اداره امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر طالبــان خبر شــد 
و بــه دنبــال ام برآمدنــد تــا بــه زنــدان بفرســتند و بــه اتهام 
اقدامــات خــالف شــرع مــرا محاکمــه کننــد. مهاجــر 
شــدم و بــه پاکســتان گریختــم ولی بازهــم برای پیشــبرد 

ــدم. ــل می آم ــه کاب ــی ب ــا گهگاه کورس ه
ــا اینکــه  ــوال می گذشــت ت ــن من ــه همی زندگــی ب
ــان  ــد هم ــرد و در دوره جدی ــقوط ک ــان س ــم طالب رژی
ــل  ــی تبدی ــریع آموزش ــای س ــه برنامه ه ــا را ب کورس ه
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شــفیقه حبیبــی، فرزنــد دوکتــور محمدعمر احمــدزی، 
ــا  ــفیقه ب ــم ش ــل. خان ــیدی در کاب ــد 1320 خورش متول
محمــود حبیبــی، ازدواج کــرده و دو فرزنــد بــه نام هــای 
ســلطان مســعود و درخانــی دارد. او در ســال 1345 
خورشــیدی از دانشــکده ی خبرنــگاری دانشــگاه کابــل 
ــال 1338  ــانه ای اش را در س ــی کار رس ــده ول ــارغ ش ف
ــوز  ــوز دانش آم ــه هن ــرد ک ــاز ک ــی آغ ــیدی زمان خورش
لیســه ماللــی بــود. شــفیقه حبیبــی از 1340 تــا 1375 
خورشــیدی بــه مــدت 35 ســال به عنــوان گوینــده خبر 
در رادیــو تلویزیــون افغانســتان کار کــرده اســت. انجمن 
ــتان  ــان افغانس ــه زن ــان و موسس ــان ژورنالیســت افغ زن
نویــن را ایجــاد کــرده، عضــو بــورد رهبــری شــبکه زنــان 
افغــان بــوده، لقب هــای »ام البالغــه«، »مــادر ژورنالیزم 
افغانســتان« و جایزه  هــای »شــجاعت« و »یکــی از 21 
رهبــر قــرن 21« را در نتیجــه فعالیت های ژورنالیســتی و 

مدنــی خــود بــه دســت آورده اســت.
شــفیقه حبیبــی طــی 59 ســال فعالیت هــای 
رســانه ای و مدنــی خــود از ســال 1340 خورشــیدی تــا 
ــر  ــتان در زی ــرود افغانس ــراز و ف ــیدی، ف 1398 خورش
ســلطه ی یــازده حاکم: ظاهرشــاه، داود خــان، نورمحمد 
تره کــی، حفیظ اللــه امیــن، ببــرک کارمــل، داکتــر 
ــی،  ــن ربان ــددی، برهان الدی ــه مج ــب، صبغت الل نجی
مــال محمدعمــر، حامــد کــرزی و محمداشــرف غنــی 
ــی،  ــاهی، دموکراس ــت داری: ش ــم حکوم ــش رژی و ش
کمونیســم، مجاهدیــن، امــارت اســالمی و جمهــوری 
ــه ی  ــش ده ــت. در ش ــرده اس ــاهده ک ــالمی را مش اس
ــس از  ــت؟ و پ ــه گذش ــی چ ــم حبیب ــر خان ــته ب گذش
لطیفــه کبیــر ســراج بــه عنــوان دومیــن گوینــده ی زن در 
تاریــخ کشــور و فعــال حقــوق زنــان در ســه دهــه اخیــر 
ــای  ــم رخ پ ــه نی ــا در هفته نام ــه ای دارد؟ م ــه تجرب چ
صحبت هــای او نشســتیم و از تاریــخ دیــروز، وضعیــت 
ــرای  ــتان ب ــان افغانس ــای زن ــد و نگرانی ه ــروز و امی ام

فــردا پرســیدیم.
    خانــم حبیبــی، ممنــون از این کــه بــرای 
ــورد  ــتید. در م ــت گذاش ــم رخ وق ــا نی ــو ب گفت وگ
ــه رســانه ها بگوییــد؟ ــان ب چگونگــی راه یافتــن ت
در زمــان حکومــت ظاهرشــاه و صــدارت ســردارد 
محمــد داود، مکتوبــی از وزارت معــارف بــه لیســه 
ماللــی آمــده بــود؛ براســاس ایــن مکتــوب بایــد چنــد 
دختــر فعــال کــه ادبیــات فارســی را خــوب بلــد می بــود 
بــه رادیــو کابــل معرفــی می شــد. مــن هــم در ایــن جمع 
قــرار گرفتــم و از طریــق مکتــب بــه رادیــو کابــل معرفــی 
شــدیم تــا آمــوزش ببینیــم و خبرنــگار شــویم. البتــه مــا 
زمانــی بــه رادیــو رفتــه بودیــم کــه تاهنــوز زنــان در بیــن 
چــادری بودنــد. صدراعظــم بــه تازه گــی فرمــان داده بود 
کــه حجــاب چــادری برداشــته شــود و زنــان کــم کــم از 
زیــر چــادری بیــرون می آمدنــد. ســپس فرمــان جدیــد 
صــادر شــد؛ زنانــی کــه در مکتب هــا درس می خواننــد 
وارد دوایــر دولتــی شــوند. وقتــی بــه رادیــو کابــل رفتــم 
ــال  ــردم. در س ــی کار ک ــورت آزمایش ــه ص ــال ب دو س
1340 خورشــیدی بــود کــه رســمن بــه عنــوان گوینــده 
خبرهــای ســاعت هشــت شــب تعیین شــدم. 35 ســال 
بــدون وقفــه هــر شــب ســاعت هشــت شــب خبرهــای 
افغانســتان و جهــان را از طریــق رادیــو کابل بــه خوانش 
می  گرفتــم. البتــه رادیــو کابــل پــس از مدتــی بــه رادیــو 

افغانســتان تغییــر نــام یافتــه بــود.
طــی 35 ســال گوینده گــی حاکمیــت ظاهرشــاه، 
داود خــان، نورمحمــد تره کــی، حفیظ اللــه امیــن، 
ــددی  ــه مج ــب، صبغت الل ــر نجی ــل، داکت ــرک کارم بب
ــا  ــا رژیم ه ــردم؛ ام ــه ک ــی را تجرب ــن ربان و برهان الدی
ــده  ــود. چــون برازن ــرای مــن مهــم نب و شــخصیت ها ب
و مســلکی بــودم و شــخص سیاســی نبــودم هــر 
ــری روی  ــی داد و دیگ ــت م ــی اش را از دس حاکمی کرس
ــن  ــت؛ م ــی نداش ــن فرق ــرای م ــت ب ــت می نشس تخ
ــاعت  ــان را س ــتان و جه ــای افغانس ــب رویداده هرش
ــردم  ــه م ــتان ب ــو افغانس ــق رادی ــب از طری ــت ش هش
می رســاندم. زمانــی کــه طالبــان از راه رســید، مــن 
ــدم و  ــین ش ــتان خانه نش ــان افغانس ــر زن ــد دیگ همانن
ــه  ــتنم ب ــرای برگش ــد ب ــان هرچن ــا طالب در دوره ی پس
رســانه ها تأکیــد شــد، امــا گفتــم چون نظــام دموکراســی 
ــان روی کار  ــد جوان ــت بگذاری ــوان اس ــم ج ــک رژی ی

بیاینــد.
    چگونه ام البالغه شدید؟

در ســال 1342 خورشــیدی آنزمــان رادیــو کابــل تــازه بــه 
رادیــو افغانســتان تغییــر نــام یافتــه بــود و نشــرات خبر به 
گونــه زنــده اجــرا می شــد. در روز والدت پیامبــر اســالم 
بــود، پــس از خبــر یک شــعر نعــت از خلیل اللــه خلیلی 
را قرائــت کــردم. وقتــی از اســتدیوی خبــر برآمــدم، بــه 
ریاســت رادیــو رهنمایــی شــدم. رییــس رادیــو گفــت: 
ــدار و  ــان نام ــلجوقی از فرهنگی ــالم الدین س ــه س عالم
بیدل شــناس عصــر، همین اکنــون تمــاس گرفتــه و 
بــه خاطــر گوینده گــی و قرائــت درســت تــان بــه شــما 
ــز  ــال 1343 نی ــت. در س ــه« را داده اس ــب »ام البالغ لق

ــر  از ســوی وزارت اطالعــات و فرهنــگ گوینــده ی برت
ســال شــناخته شــدم.

ــد  ــیدید و در اوج رش ــهرت رس ــه ش ــی ب     وقت
ــوق  ــا ش ــتید، آی ــرار داش ــانه ها ق ــی در رس و بالندگ

ــد؟ سیاســت نکردی
وقتــی داود خــان رهبــری دولــت را بــه دســت گرفــت، 
در ســال 1356 خورشــیدی دولــت جاپــان یــک تحفــه 
بــه او داده بــود. تحفــه ی جاپــان »تلویزیــون ملــی« بود. 
چنــد نفــر از جاپانی هــا خودشــان آمــده و بخش هــای 
ــش  ــی را پی ــون مل ــبکه تلویزی ــدازی ش ــی راه ان تخنیک
می بردنــد. تلویزیــون تــا مــاه ثــور 1357 آمــاده نشــرات 
شــد و مــن بــه عنــوان گوینــده خبرهــای فارســی 
انتخــاب شــدم. در زمــان حکومــت احزاب کمونیســتی 
و مجاهدیــن کارم را بــدون گرایش سیاســی انجــام دادم. 
بــا شــوهرم، آقــای حبیبــی عهــد کــرده بودیــم کــه هرگز 
وارد سیاســت نشــویم. مــا هــردو بــه ایــن عقیــده بودیــم 
کــه رژیم هــا و حاکمــان یکــی پــس از دیگــری مــی آینــد 
ــان مســتقل باشــیم و  ــد هم چن ــا بای ــی م ــد ول و می رون
ــوهرم  ــد ش ــم. اگرچن ــود کار کنی ــه خ ــدام در حرف هرک
ــد  ــمت های بلن ــر س ــل و در دیگ ــی کاب ــوان وال ــه عن ب

دولتــی کار کــرد، امــا گرایــش خاصــی بــه هیــچ جنــاح 
سیاســی نداشــت و خــود را مأمــور دولــت می دانســت؛ 
حتــا زمانــی کــه والــی کابــل بــود پیشــنهاد داود خــان 
ــه حــزب ملــی غورزنــگ، حــزب نــو  بــرای پیوســتن ب
تأســیس او را رد کــرد. بــه همیــن خاطــر بــود کــه وقتــی 
کمونیســت ها آمدنــد مقام هــای دولتــی را بــه پولیگــون 
بردنــد و کشــتند ولــی آقــای حبیبی بــه خاطــر بی طرفی 
اش آســیبی ندیــد. مــن هــم بــا آنکــه ســر و کار مــا بــا 
ــا و  ــا رژیم ه ــی ب ــود ول ــی ب ــای سیاس ــه رویداده هم
ــی  ــورد سیاس ــه برخ ــچ گون ــا هی ــران حکومت ه رهب
ــان  ــه طالب ــا این ک ــدم. ت ــی مان ــه ام باق ــردم، در حرف نک
از راه رســید و خانه نشــین شــدم. در دوره رژیــم طالبــان، 
ــه ســراغم  ــد کــه ب رســانه های داخلــی و خارجــی بودن
ــوق  ــر حق ــه اگ ــتم ک ــد داش ــن تأکی ــی م ــد ول می آمدن
ــت  ــم درس ــد ه ــریعت اسالمی باش ــاس ش ــان براس زن
اســت؛ چــون در شــریعت اســالمی زنان حــق آمــوزش و 
دسترســی بــه خدمــات صحــی را دارنــد. آنزمــان طالبان 
تأکیــد داشــتند کــه ابتــدا امنیــت کشــور را تحــت کنترل 
بگیرنــد بعــد بــه زنــان اجــازه آمــوزش خواهنــد داد، امــا 
در پنــج ســال حاکمیت شــان نتوانســتند کل افغانســتان 
را تحــت کنتــرل درآورنــد. عــدم توانایی طالبــان در تأمین 
ــه  ــر همــه ی کشــور باعــث شــد ک ــت و تســلط ب امنی
خشــمگین شــوند کــه در نتیجه شــمالی را ســوختاندند 

و در مــزار شــریف مــردم را قتــل عــام کردنــد.
    می گوینــد از طالبــان هــم معــاش گرفتیــد، 

درســت اســت؟
در نخســت کــه طالبــان آمــده بــود، مــدت شــش مــاه 

خواهــد شــد؛ چــون طالبــان فقــط بــه انــدازه ای تغییــر 
ــی و کار در مراکــز  ــه آمــوزش ابتدای ــان را ب کــرده کــه زن
ــته  ــه در گذش ــق آنچ ــد داد؛ طب ــازه خواهن ــی اج صح
شــفاخانه های ویــژه ی زنــان را مســدود نکــرده بودنــد. 

ــد داد. ــور نخواه ــانه ها حض ــی در رس ــا زن ام
    اگر جنگ ادامه یابد؟

ــه  ــت همین گون ــگ، وضعی ــداوم جن ــورت ت ــا در ص ام
ــان در شــهرها و مناطــق امــن  ــد؛ زن باقــی خواهــد مان
رو بــه پیشــرفت انــد ولــی در مناطــق ناامــن همچنــان 
محــروم باقــی خواهنــد ماند. بدون شــک که بیشــترین 

ــد.  ــان می پردازن ــگ، زن ــی را در جن قربان
    اگر صلح شود؟

ــل  ــر طرزالعم ــر س ــا ب ــان حت ــه طاللب ــن ک فعل
پیشــبرد مذاکــرات صلــح جــور نمی آینــد؛ حتــا در 
انتخــاب مبنــای مذاکــرات روی مذاهــب حنفــی و 

جعفــری مشــکل دارنــد.
    حرف و پیام اخیر تان برای زنان چیست؟

فعلــن مــا در وضعیتــی بــه ســر می بریــم کــه زنــان 
ــه  ــم ک ــت ســر درگ ــک وضعی ــد. ی از هرســو نگــران ان
هــم از جنــگ می ترســیم و هــم از صلــح. اگــر طالبــان 
بیاینــد هــم محدودیــت وضــع خواهند کــرد و اگــر نیایند 
ــد  ــان ان ــن زن کــه جنــگ را ادامــه می دهنــد و بازهــم ای
ــا در  ــد. ام ــگ را می پردازن ــی جن ــترین قربان ــه بیش ک
بیــن زنــان، بیــش از همــه زنــان خبرنــگار بیشــتر نگــران 
انــد؛ چــون گــروه طالبــان هــم بــا زنــان مشــکل دارنــد 
ــه  ــت ک ــم اس ــن رو، مه ــانه ها. از همی ــا رس ــم ب و ه
ــان خبرنــگار بیــش از همــه فعــال باشــند و صــدای  زن
ــور  ــانه ها حض ــه در رس ــی ک ــد. زنان ــد کنن ــان را بلن ش
دارنــد از بهتریــن فرصــت برخوردارنــد انــد تــا بــه 
جوانــب دخیــل در پروســه صلــح و جهانیــان برســانند 
ــی جنــگ شــده اند، دیگــر  ــان افغــان اگــر قربان کــه زن
حاضــر نیســتند کــه قربانــی صلــح هــم شــوند. زنــان 
فعــال رســانه ای نبایــد منتظــر دولــت و هیــأت مذاکــره 
کننــده باشــند؛ خودتــان از بهتریــن موقعیــت برخــوردار 
هســتید و از طریــق رســانه ها صــدای تــان را بلنــد کنیــد 
و از حقــوق تــان دفــاع کنیــد. اینگونــه هــم جهانیــان و 
هــم طالبــان متوجــه خواهنــد شــد کــه زنــان افغــان بــه 
ــوند و  ــا نمی ش ــرایط و محدودیت ه ــلیم ش ــانی تس آس
ــای  ــد. ج ــارزه می کنن ــر مب ــردای بهت ــتن ف ــرای داش ب
امیــدواری ایــن اســت کــه زنــان افغــان فعلــن از حقــوق 
گاهــی یافتــه انــد؛ یعنــی زنــان در شــهر و روســتا  شــان آ
گاه شــده اند کــه حقــوق شــان چیســت و مســؤولیت  آ
شــان چیســت. از همیــن رو در صورتــی کــه حــق شــان 
ضایــع می شــود بــه محاکــم عدلــی و قضایــی مراجعــه 
می کننــد ویــا از طریــق رســانه ها موضــوع را همگانــی 
می ســازند تــا مــردم بــر نهادهــای مســؤول فشــار 
ــی  ــل اقدامات ــت حداق ــق عدال ــرای تحق ــد و ب بیاورن
صــورت بگیــرد. در ضمــن، محاکــم عدلــی و قضایــی 
خودشــان را بــا ارزش هــای نویــن وفــق داده و اگــر زنــی 
آزار و خشــونت دیده بــه محکمــه مراجعــه کنــد، قاضــی 
ــان  ــا زم ــته وی ــد دوره ی گذش ــز مانن ــتان هرگ و دادس
حاکمیــت طالبــان زن را برچســب بی شــرمی و خطــور 

ــد. ــریعت نمی زن ــوکات ش از چ

    گفت وگو با شفیقه حبیبی، زنی که 59 سال 
در عرصه رسانه ها و حقوق زنان کار کرده است

حسین احمدی
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ــیده اند. ــهرها رس ــواری کالن ش ــار دی چه
تحــوالت ملــی و بین المللــی یــک 
ــان  ــه طالب ــد ک ــان می ده ــین نش ــال پس س
وجهــه و جایــگاه جهانــی و منطقــه ای بهتری 
نســبت بــه پیش تــر پیــدا کرده انــد، برعکــس 
ــا در  ــا دســت پاچگــی تمــام حت حکومــت ب
درون نظــام تــازه در پــی دفــاع از جمهوریــت 
بــا روایــت خــود برامــده اســت. حتــا در درون 
ــت.  ــد نیس ــت واح ــت جمهوری ــام روای نظ
ــرا اعتراض هــای گســترده وجــود دارد کــه  زی
ــادی  ــای بنی ــول و پایه ه ــود اص ــت خ حکوم
نظــام جمهــوری را نقــض کــرده اســت و 
نمی توانــد نماینــده ی جمهوریــت باشــد. ایــن 
ــل  ــت در مقاب ــف حکوم ــه ضع ــن نقط دقیق
طالبــان نیــز شــمرده می شــود. امــا از طــرف 
دیگــر مــردم افغانســتان اســت کــه پشــتیبان 
جمهوریــت بــا توجــه بــه رعایــت مولفه هــای 

ــده اند. ــاد ش ی
بــه تازگــی وزارت امــور زنــان نیــز 
کارزار ملــی حمایــت زنــان افغانســتان از 
ــن  ــرده  اســت. ای ــدازی ک ــت را راه ان جمهوری
ــد  ــد از عی ــای بع ــه حن ــی ب جمهویت خواه
می مانــد. جمهوریــت بــا ادعــا محقــق 
ــه  ــت ک ــی اس ــت نظام ــود. جمهوری نمی ش
بایــد اصــول و مولفه هــای آن رعایت شــود. در 
نظــام کــه دو دور اســت بــه دلیــل تقلب هــای 
گســترده حکومــت توافقــی شــکل می گیــرد و 
ــر پرســش اســت، ادعــای  مشــروعیت آن زی
جمهوریــت بیش تــر بــه یــک طنــز تلــخ 

ــی. ــت واقع ــک خواس ــا ی ــد ت می مان

ادامه رویکرد نیم رخ



جنســی، معتــاد بــه ایــن اذیــت شــده و دوســت دارنــد 
ــه  ــی ب ــک، تماس ــن متل ــدا ازگفت ــه ج ــد ک ــی باش کس
ــه  ــا شــرم گاه شــان داشــته باشــند ک ــا و حت دســت و پ
ایــن طبقــه افــراد بیش تــر آنــان کــودکان روی ســرک و 

ــد. بازارن
راه حل

پزشــکان می گوینــد: اذیــت جنســی شــکل 
ــی  ــرد. هنگام ــود می گی ــی را بخ ــونت های جنس خش
ــا  ــد اجــازه دهــد ت ــت می شــود، نبای ــرد اذی  کــه یــک ف

ــع  ــا من ــود .در این ج ــر ش ــی آن طوالنی ت ــل ابتدای مراح
ــا  ــه خانواده ه ــر ب ــط بیش ت ــودکان رب ــی ک ــت جنس اذی
بایــد زیاد تــر  برابــر کــودکان شــان  آنــان در  دارد، 
باریک بیــن بــوده، بــه چنــد نکتــه ی  مهم کوشــا باشــند.
چــرا کــودکان شــان از یــک عضــو خانــواده دوری 
و یــا بیش تــر نزدیکــی می کننــد؟ هنگامــی کــه اطفــال 
شــان بــا همســاالن خــود بیــرون می رونــد، خانواده هــا 
بایــد هــر زمــان آنــان را نظــارت کننــد و متوجــه رفتــار 
آنــان باشــند. خانوده هــا نبایدکــودکان شــان را در عــدم 
ــان  ــکان ش ــارب و نزدی ــه ی اق ــود، خان ــت خ موجودی
ــد  ــد. پــس از یــک  ســن مشــخص کــودکان نبای بمانن
ــن و  ــا هم س ــل ب ــال قب ــا دو س ــال ی ــک  س ــد ی همانن
ــر و  ــک پس ــن تفکی ــند؛ ای ــک باش ــود نزدی ــاالن خ  س
دختــر را فقــط فامیل هــا می تواننــد در ذهنیت هــای 

شــان جــا دهنــد.
نتیجه گیری

چــرا اذیــت جنســی؟ ایــن ســوال بــر می گــردد بــه 
اذیت کننــده گان. بایــد بــاور کــرد کــه امــروز اگــر مــا بــا 
ــا  ــه کــودک، دختــر، همســر و ی ــوده ب یــک ذهنیــت آل
ــاوان ایــن عمل کــرد  پســر کســی نزدیــک می شــویم، ت

ــا مــادر شــان در حمــام  می کننــد، هنــگام کــه پــدر و ی
آنــان را تمیــز می کننــد، ایــن کــودکان اجــازه نمی دهنــد 
والدیــن شــان بــه شــرم گاه شــان حتــا نــگاه کننــد. پــس 
فکــر کنیــد وقتــی همــان کــودک در جامعــه بــه یــک 
فــرد کامــل تبدیــل شــود و جامعــه در برابــر آن بــا نقــاب 
گــرگان تشــنه ظاهــر شــوند، آیــا ایــن فــرد دوبــاره همــان 
ــون  ــه، چ ــد؟ ن ــی می مان ــل باق ــال قب ــد س ــان چن انس
پــس از اســتفاده های زیــاد او خــودش را فقــط اســباب 
ــک  ــه ی ــاور دارد ک ــرده ب ــر ک ــش فک ــازی دور و پیش ب
ــان  ــواهد نش ــان ش ــت.« همچن ــپی اس ــخص روس ش

می دهــد، دلیــل اذیــت جنســی در جامعــه کنونــی  فقــر 
گاهــی از حقــوق شــهروندی نیــز گفتــه  علــم و عــدم آ

شــده اســت.
پیامد آزار جنسی

کارشناســان معتقدنــد، اذیتــی کــه انســان متقبــل 
ــا  ــت ی ــونده اس ــت ش ــه اذی ــت بچ ــم نیس ــود مه می ش
دختــر. هنگامــی  کــه در ســاحه ی آزار و اذیــت جنســی 
قــرار می گیرنــد آســیب درمان ناپذیری روحــی را متحمل 
می شــوند. ایــن دســته از افــراد چنــد نــوع هســتند؛ یک 
عــده آنــان دفــاع کننــده خــود و دیگــران هســتند، یعنــی 
زمانــی کــه آزار جنســی را حــس می کننــد دســت 
ــورد  ــده را م ــی اذیت کنن ــه نوع ــگری زده ب ــه پرخاش ب
ــر آن  ــده ای دیگ ــد. ع ــرار می دهن ــر ق ــن و تحقی توهی
خصلــت آرام دارنــد و وقتــی بــا همچــون حالــت مقابــل 
می شــوند، فقــط تحمــل می کننــد، چــون جرأت نشــان 
دادن عکس العمــل منفــی را ندارنــد و بــه ایــن باورنــد که 
اگــر حالتــی از خود نشــان بدهنــد، جامعه چه برداشــت 

خواهــد داشــت؟.
ــک عــده  ــن  اســت کــه ی ــده ای ــر کنن حــرف متأث
از ایــن قشــر آســیب دیده پــس از تجربــه چنــد بــار آزار 

باشــم، حســاب می نمــود تــا اینکــه ده روز بعــد نزدیکــی 
مــا پــرده ارتجاعــی پــاره شــد و خون همــه جــا را گرفت. 
نمی دانســتم از شــدت درد گریــه کنــم یــا بخنــدم، 
امــا از بــس حــس غــرور داشــتم، درد را اصلــن حــس 
نمی کــردم و اینطــوری بــود آغــاز زند گــی زن و شــوهری 
در جوامــع ســنتی؛ تنهــا کســیکه بایــد پاکیز گــی را بــه 

اثبــات برســاند »زن« اســت و بــس.
پرده بکارت و حقایق عمده در مورد آن

ــت  ــوع باف ــک ن ــکارت ی ــرده ب به طــور خالصــه پ
اســت کــه معمولــن در دهانــه واژن قــرار دارد و از زمــان 
تکامــل جنیــن برجــای می مانــد. برخــی از دختــران بــه 
طــور مــادرزادی ایــن بافــت را ندارند. پــرده بــکارت انواع 
مختلفــی دارد کــه اســم های آن را هم متخصصــان تالش 
دارنــد تغییــر بدهنــد. مثلــن نوعــی از آن مــدل ارتجاعــی 
ــم  ــی ه ــه جنس ــراری رابط ــد از برق ــا بع ــه حت ــت ک اس
ــه جــای اولــش برمی گــردد. وقتــی کــه فــردی دارای  ب
پــرده ارتجاعــی را حتــا بعــد از برقــراری رابطــه جنســی 
ــده می شــود کــه بخشــی از آن باقــی  ــد، دی ــه کنی معاین
مانــده اســت. نــوع دیگــرش کــه موســوم به »حلقــه ای« 
اســت اندکــی بــه ســختی از بیــن مــی رود. ممکن اســت 
بــرای نزدیکــی بــار اول، مقــدار کمــی  خون ریزی شــود. 
ــد و  ــود می آی ــه وج ــه ب ــید گی ک ــر کش ــه خاط ــم ب آن ه
ــود.  ــاد می ش ــرده ایج ــن پ ــه در ای ــی ک ــداری پار گ مق
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ــه  ــار دارد ک ــا انتظ ــت دارد و ی ــده دوس ــرد آزاردی ف
خانــواده از حرف هایــش تعبیــر بــدی نکنــد. او را مقصر 
فکــر نکنــد و هــر چــی زودتــر اقــدام بــه حــل مشــکل 
کنــد. هســتند خانواده هایــی کــه بــاالی فرزنــدان خــود 
کــم باورانــد و همــواره بــه شــکل مخفــی آنــان را تحــت 
کنتــرول دارنــد. اگــر فرزنــدان شــان ســاعت ها بــه تلفــن 
ــران  ــان نگ ــادر ان ش ــا م ــدران و ی ــند، پ ــپیده باش چس
ــه  ــد. ب ــان می کنن ــی از آن ــش های گوناگون ــده، پرس ش
ــود  ــر خ ــرا س ــتی؟ چ ــه هس ــرای ک ــال: هم ــوان مث عن
می خنــدی؟ چــرا زیــاد تلفــن در دســتت اســت؟ چــرا در 
ایــن روز هــا فکــری هســتی؟ چــرا در ایــن وقت هــا بــه 
ســر و صورتــت زیــاد می رســی؟ و... محققــان بــه ایــن 
ســبک پیــش گرفتــن خانواده هــا را بــا چنــد دالیــل رد و 

ــد. ــان یــک تعــداد آن را می پذیرن همچن
ایــن دســته از پژوهش گــران ایــن روش خانواده هــا 
را بــا یــک ســن  مشــخص  نســبت می دهنــد، هنگامــی 
 کــه ســن فرزنــدان رو بــه بلــوغ رســید و پــدران و مــادران 
هنــوز هــم بــه ســبک چند ســال قبــل بــود، این جاســت 
کــه یک عقــده ی شــدید میــان فرزنــدان و والدیــن ایجاد 
می شــود کــه مقصــر اصلــی آن خــود پدرهــا و مادرهــا 

. هستند
نقل  قول ها

ــور  ــودم. ای ــرد ب ــد: »ُخ ــی می گوی ــده خرم وحی
خالــه ام بــه خانــه مــا رفــت و آمــد داشــت. مــادرم خیلی 
ــر  ــود فک ــک خ ــرادر کوچ ــل ب ــت. مث ــتش داش دوس
ــم.  ــدا می کردی ــا ص ــم  مام ــا ه ــور م ــرد. همین ط می ک
ــه مــا  او هــم مــا را دوســت داشــت و همیشــه کــه خان
می آمــد بــا خــود بازیچــه و خوردنــی  مــی آورد و بانوازش 
زیــاد مــا را شــیفته خــود کــرده بــود. مــن کــه در کودکــی 
نســبتن زیبــا بــودم مــرا بیش تــر می بوســید. از چشــمانم 
ــتفاده  ــت اس ــم و گاه از فرص ــب و ذنخ ــی ل ــروع ال ش
می کــرد دســت بــه دیگــر اعضــای بدنــم مــی زد. 
اوایــل عــادت کــرده بــودم و دوســت داشــتم همیشــه بــه 
مــن نزدیکــی کنــد. حتــا نــزد اعضــای خانــواده ام، امــا 
او انتظــار یــک فرصــت را می کشــید، یعنــی تنهایــی را 
بیش تــر ترجیــح مــی  داد. آهســته آهســته پــی بــردم کــه 
حتمــن ایــن کارش زشــت اســت که نــزد باقــی اعضای 
ــه  ــم ک ــم ک ــود. ک ــک نمی ش ــن نزدی ــه م ــواده ام ب خان
ــن عمــل و  کــردارش   ــزرگ شــدم، احســاس کــردم ای ب
ــتانش  ــیگار دس ــوی س ــا از ب ــد. حت ــت می کن ــرا اذی م
ــان  ــن پنه ــد، م ــا می آم ــه م ــی خان ــودم. وقت ــر ب متنف
می شــدم. حــاال کــه ســنم از ۲۰ گذشــته، وقتــی دوران 
کودکــی ام بــه یــادم می آیــد، بیش تــر از خــودم از او متنفــر 
می شــوم . تــا امــروز بــه هیچ کــس ایــن سرگذشــت تلــخ 
زندگــی ام را شــریک نکــردم،  چــون می دانســتم همــه مرا 

ــد.« ــرار می دهن ــی ق دوش
ثریــا امرخیــل می گویــد: »در یــک دفتر شــخصی 
کار می کنــم. خیلــی بــه ســر و  صورتــم نمی رســم، ولــی 
هســتند همکارانــم بــا وجــود کــه از لحاظ ســنی بــا من 
ــر دارنــد و بعضی هــای شــان حتــا از قبــل  فــرق بیش ت
ــا آن هــم نگاه هــای شــان اذیــت  ــد ولــی ب ازدواج  کرده ان
ــای  ــوه همکاری ه ــورد، نح ــوه برخ ــت. نح ــده اس کنن
ــی  ــت. بعض ــم اس ــی همکاران ــر از باق ــان متفاوت ت ش
شــان همــواره بــا ســواالت شــخصی ســر صحبت هــا را 
بــاز می کننــد .یعنــی: آیــا ازدواج کــردی؟ کســی اســت 
ــده؟  ــی در آین ــر می خواه ــه همس ــت؟ چگون در زندگی

اثــر اســتفانی َگــِرت، زن در برابــر زن اثرفلــس 
ــل،  ــتوارت می ــان اس ــر ج ــان اث ــاد زن ــلر، انقی چس
ــس  ــر هری ــان  اث ــاره ی آزادی زن ــه: در ب ــار یگان معی
جانــت، زنــان در جامعــه، اثــر فردریــک انگلــس و 
ــا وولــف،  ــر ویرجینی دیگــران، اتاقــی از آن خــود اث
فمینیســم اثــر نرجــس رودگــر و ده هــا عنــوان کتاب 
و مقالــه ی ارزنــده ای  دیگــر کــه مطالعــه ی هــر یک 
ــورد  ــه خ ــم ب ــتی را  از فمینیس ــق و درس ــم دقی فه
اعضــای ایــن گــروه داده کــه عملــن تأثیــر شــگرف 
ــا  ــار آن ه ــار و رفت ــا و گفت ــته ها، باوره آن را در نوش

ــد. ــوان دی می ت
ــش  ــتکار و خوان ــالش و پش ــال ت ــش س ش
متــون گوناگــون علــوم انســانی، هــر فــرد ایــن گــروه 
را قــادر بــه تحلیــل و تجزیــه و نقــد متــون مختلــف 
ــم  ــطح درک و فه ــرده و س ــش ک ــوزه ی پژوه در ح
آن هــا را  در موضوعــات مختلــف بلنــد بــرده اســت. 
تــا آن جــا کــه مقاله هــای علمــی پژوهشــی خیلــی 
ــای  ــر غن ــپرده و ب ــر س ــت نش ــه دس ــدی را ب مفی

ــد. اندیشــه و ادبیــات پارســی افــزوده ان
تأثیــر ژرف ایــن چنــد ســال زنده گــی بــا کتاب 
ــانیت  ــز انس ــه ج ــانِی ک ــع انس ــور در جم و حض
ــخص  ــاالی ش ــند، ب ــری را نمی شناس ــرزی دیگ م
مــن نیــز کــه یکــی از اعضــای گــروه کتاب خوانــی 
قــاف قصــه هســتم بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت. 
بــا تأثیرپذیــری از کتاب هــای خوانــده شــده در 

ــری  ــکل دیگ ــک مش ــت؟  و  هزارو ی ــالت اس ــد س چن
کــه همــه روزه بــا آن برمی خــورم. ولــی جــرأت شــریک  
کردنــش را بــا هیــچ یــک از اعضــای خانــواده ام  نــدارم. 
ــد و  ــر می کنن ــر فک ــرا مقص ــت م ــدم نخس ــون در ق چ
می گوینــد: چــرا بــا همکارانــت تــا ایــن حــد صمیمــی 
هســتی کــه آنهــا بــه خــود جــرأت می دهنــد تــا این گونــه 
ســواالت را از خــودت بپرســند... و بعــد اگــر قناعــت  
حاصــل کردنــد مانــع کار کردنــم در بیــرون می شــوند.«
ــوی  ــخ شــاهد اســت؛ ب ــد: تاری گاهــان مي گوین آ
گنــد آزار و اذیــت جنســی همــواره از ســرک و  بــازار بلنــد 

ــی  ــه ال ــوی ناخــوش گاه گاه از دِر خان ــن ب نمی شــود، ای
مســجد، مکتــب و دانشــگاه ها نیــز بلند شــده؛ اســتفاده 
ــن  ــوده ای ــث( نب ــال یک  جنس)مؤن ــط دنب ــی فق جنس
هــوس و شــهوت از طایفــه  ی مــرد هــم قربانــی گرفتــه 

اســت.
عقاید

داوود عدالت خــواه، جامعه شــناس و اســتاد در 
یــک دانشــگاه خصوصــی اســت. آقــای عدالت خــواه 
ــت جنســی همــان خشــونت  ــع اذی ــد: »در واق می گوی
ــا  ــی و ی ــواع کالم ــه در ان ــت ک ــان اس ــک انس ــه ی علی
ــه  ــن مبحــث، تجــاوز ب ــاری ظاهــر می شــود. در ای رفت
ــت  ــوع اذی ــن ترین ن ــن و خش ــوان بدتری ــه عن ــف ب عن
جنســی قــرار دارد. وقتــی یــک فــرد جامعــه در دایــره ی 
اذیــت جنســی قــرار می گیــرد، بعــد از آن عمل شــخص 
ــل  ــری را متحم ــه بیش ت ــه صدم ــود و جامع ــر خ از نظ

می شــود.«
فرشــته نــدا، روان شــناس در شــفاخانه های دولتی 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــان جاهای ــدن انس ــد: »در ب می گوی
فقــط خــود همــان انســان محــرم آن اســت. اگــر متوجه 
شــده باشــید پــس از یک ســنی کودکان احســاس شــرم 

ــان،  ــات زن ــوزه ی مطالع ــژه ح ــه وی ــروه ب ــن گ ای
پایــان نامــه ی تحصیلــی خویــش را در حــوزه ی نقد 
فیمینیســتی کار کــردم کــه مــورد اســتقبال  اســتادان 
ــده  ــن نوشــته های پراگن ــرار گرفــت. هم چنی ادب ق
و مقاله هــای علمــی  را بــه رشــته ی تحریــر در 
ــم در  ــی از مقاله های ــر یک ــن اواخ ــه در ای آورده ام ک
ــات  ــری »ادبی ــی و هن ــی، ادب ــه ی فرهنگ فصلنام
ــه  ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــه، ب ــاد اندیش ــر« در بنی معاص
پرونــده ی ادبیــات زنــان افغانســتان بــا  رویکــرد نقد 

فمینیســتی بــه زیــور چــاپ آراســته شــد. 
مــن از همــه ی دختران کوچکانه خواهشــمندم 
کــه نگذارنــد فرصت شــان هــدر بــرود. گام اول برای 
پیــروزی و ایجاد برابری جنســیتی، بلندبردن ســطح 
ــس از درک و  ــت. پ ــی اس گاه ــت و آ ــواد، ظرفی س
فهــم موقعیت شــان می تواننــد گام هــای بعــدی 
را بــرای برابــری و رهایــی بردارنــد. مســیر پیــروزی 
ـ بــه صــورت مســتقیم بــا دانایی،  ـ زنــان  همــه ی مــا 
ــح  ــت. صب ــورده اس ــره خ ــا گ ــی و اراده ی م توانای
گاهــی مــا؛ راهــی  زیبــای پیــروزی آمدنــی اســت. آ

بــه ســویی رهایــی مــا اســت. 
فرجامیــن ســخن این کــه گــروه کتاب خوانــی 
قــاف قصــه و میــز تحلیــل ایــن گــروه، بــه مثابــه ی 
ــه  ــی را ب ــده در تاریک ــرد مان ــه ف ــت ک ــه ای اس روزن
ســوی روشــنایی ها رهنمــون مــی شــود و  هم چــون 
ــج  ــری را تروی ــانیت و براب ــه انس ــت ک ــی  اس مکتب
می کنــد. آغــاز مــاه میــزان امســال، مصــادف بــود 
ــدار  ــی. پای ــن گــروه کتاب خوان ــا شش ســالگی ای ب

بــاد فرهنــگ کتــاِب خــوب خوانــدن!

ــواب  ــان ج ــود م ــون خ ــل از رگ و خ ــک نس ــا را، ی م
خواهــد داد. هنگامــی کــه فــردی اذیــت می شــود، چنــد 
روز همــان عمــل  زشــت را در ذهــن خــود تکــرار می کند 
و آهســته آهســته از جنس مخالــف خود دلگیــر و متنفر 
می شــود.  این جاســت کــه دیــدگاه تاریــک عقــده ای در 
ــر  ــوده فک ــه را آل ــرده و هم ــت  ک ــان ها دریاف ــر انس براب
می کنــد. بــه طــور مثــال اگــر کســی بــا لبــاس نســبتن 
متفــاوت روانــه ای دانشــگاه یــا دفتــر شــود، فکــر 
می کنــد ایــن شــخص بداخــالق اســت ویــا اگــر کســی 
در رســتورانت تنهــا جایــی نشســته باشــد، فکــر می کند 
ــادآور شــد کــه گاه اذیــت  ــد ی انتظــار کســی را دارد. بای
شــونده، ایــن عمــل اذیــت جنســی را دوســت دارد تــا از 
دیگــران تجربــه بگیــرد، شــاید در اوایــل برایــش ســخت 
ــا عــادی و لذت بخــش  ــده باشــد، بعد ه ــن کنن و توهی
می شــود. اگــر جلــوی ایــن عمــل زشــت گرفتــه نشــود، 
بایــد بدانیــم کــه روزانــه هــزاران فرد آلــوده تقدیــم جامعه 

می شــود.

ــده  ــن نش ــی ممک ــه راحت ــذار، ب ــم و تأثیرگ مه
اســت. مــردان بــرای رســیدن بــه ایــن مرحلــه از 
ــی بهــره  ــه خوب ــل ب ــد مث ــذار تولی ــدرت تأثیرگ ق
ــاور  ــن ب ــتند، ای ــان توانس ــرور زم ــه م ــه و ب گرفت
ــان دارای شــأن،  ــد کــه آن ــان انتقــال دهن ــه زن را ب
ــه دوری  ــظ آن ب ــه حف ــد ک ــت و کرامتی ان حرم
ــگاه،  ــن ن ــتگی دارد. در ای ــاع بس ــان از اجتم زن
فعالیــت بیرونــی زنــان متناســب بــا کرامــت آنهــا 
نبــوده و دوری از مــردان تــوام بــا حضــور در منــزل 
می توانــد بــه حفــظ موقعیــت زنــان کمــک کنــد. 
ایجــاد حریــم میــان زن و مــرد یــک بــاور و پدیــده 
عامیانــه قدیمــی اســت کــه در جوامــع امــروزی 
ــگاه محکمــی برخــوردار می باشــد و  ــز از جای نی
دنیــای مــدرن نتوانســته بــه اصــل آن خدشــه ای 

ــد. وارد کن
ــط  ــات متوس ــان طبق ــع در می »...در واق
شــهر هــاي بــزرگ باســتان اســت کــه کــه مفهوم 
و رســم »اندرونــي« پدیــدار مــي شــود...« 
ــرد  ــع مي ک ــه من ــدن از خان ــرون آم ــان را از بی »زن
و هــر زنــی کــه از خانــه بیــرون مي شــد او را 
ــه در  ــرد آنچ ــر ک ــردم ام ــه م ــت...« »ب می کش
ــان  ــه زن ــه در خان ــود ب ــه مي ش ــا فروخت بازاره
بــرده بــه آنهــا بفروشــند و دســتور داد فروشــندگان 
ــد: چمچمــه  ــزاری مانن ــا خــود اب ــد ب ــرد( بای )م
داشــته باشــند کــه شــي مطلــوب را در آن نهــاده و 
بــه زن کــه در پشــت در اســت دراز کــرده بدهنــد و 
در آن آنچــه دلخــواه اوســت خریــداری کنــد، هــر 
ــان  ــای آن را در هم ــد به ــد و خری ــی ش گاه راض
ظــرف گذاشــته و شــي مطلــوب را برداشــت و این 
ــه خاطــر ایــن بــود کــه روی زن را کســی  همــه ب
نبینــد و مــردم از ایــن کار دچــار دشــواری بزرگــی 

ــدند.« ش

بعضی هــا  و  دارنــد  را  خون ریــزی  ایــن  بعضی هــا 
ــد. ایــن خون ریــزی خیلــی وحشــتناک و شــدید  ندارن
نیســت و در حــد چنــد قطــره اســت. در مــواردی هــم 
ممکــن اســت بــه دلیلــی خون ریــزی نداشــته باشــد کــه 
ــی  ــاد و تدریج ــاط زی ــا احتی ــار اول ب ــی ب ــه جنس رابط
صــورت بگیــرد. در مــواردی ممکــن اســت بــرای 
اســتحکام برخــی پرده هــا بــه جراحــی موضعــی بــرای 

برداشــتنش نیــاز پیــدا شــود.
انــواع رایــج پــرده بــکارت عبارتنــد از: حلقــوی؛ در 
ایــن نــوع، پــرده بــه صــورت حلقــه ای دور ورودی واژن 
ــل  ــر قاب ــاع و غی ــل اتس ــوی )قاب ــاند. حلق را می پوش
اتســاع( در ایــن نــوع پــرده بــکارت بــه شــکل حلقــه ای 
پیرامــون ورودی مهبــل را پوشــانده  اســت. پــرده حلقوی 
ــود.  ــاره نمی ش ــی پ ــزش جنس ــا آمی ــاع ب ــل اتس قاب
ــر  ــدازه کافــی انعطاف پذی ــه ان ــرده ای کــه ب ارتجاعــی: پ
و قابــل ارتجــاع اســت و بــه هنــگام ورود آلــت تناســلی 
ــاره می شــود  ــه طــور جزئــی پ ــا ب ــاره نمی شــود ی مــرد پ
ــه ای:  ــا تیغ ــوراخی ی ــدارد. دو س ــزی ن ــچ خون ری و هی
پــرده کــه یــک تیغــه ممتــد در طــول ورودی واژن دارد. 
غربالــی )ســوراخ ســوراخ(؛ ایــن پــرده بــه طــور کامــل 
در عــرض مهبــل کشــیده شــده امــا ســطح آن ســوراخ 

ســوراخ اســت.
از بیــن رفتــن انــواع پــرده بــکارت فقــط بــا آمیــزش 

ــی نیست! جنس
ــری  ــل دیگ ــی، عوام ــزش جنس ــر از آمی ــه غی ب
ــود:  ــکارت ش ــرده ب ــن پ ــن رفت ــث از بی ــد باع می توان
ورزش هــای ســنگین و پــر تحــرک مثــل ژیمناســتیک؛ 
کارهــای ســنگین و حمــل بــار؛ برخــی فعالیت هــا مثل 
ــای  ــواری و...؛ ضربه ه ــب س ــواری، اس ــه س دوچرخ
شــدید در منطقــه واژن؛ داخــل کــردن اشــیاء خارجی به 
واژن؛ تصــادف؛ جراحی هــای جــدی در منطقــه لگــن و 
تشــخیص دخــول، در پــرده بــکارت ارتجاعــی نیــز قابل 

تشــخیص اســت.
راهکرد هــای مقابلــه بــا درد اولیــن ســکس و تــرس 

از پــرده بــکارت
پیــش از آن کــه بــرای برقــراری اولیــن رابطــه 
ــای  گاهی ه ــت آ ــد الزم اس ــدام کنی ــود اق ــویی خ زناش
خــود را بــاال ببریــد. مــوارد زیــر پیــش از رابطــه جنســی 
ــن ســکس  اهمیــت دارد: مطالعــه کافــی در مــورد اولی
ــخصی  ــت ش ــه نظاف ــه ب ــکارت؛ توج ــرده ب ــواع پ و ان
ــایل  ــر مس ــر س ــق ب ــی؛  تواف ــه جنس ــت رابط و بهداش
جنســی؛ شــکیبایی در برقــراری اولیــن رابطه جنســی و 

ــی. ــه جنس ــن رابط ــم در اولی ــدن ارگاس ــان ش همزم
ــر و  ــا همس ــی ب ــالم جنس ــه س ــه رابط ــرای اینک ب
شــریک جنســی خــود داشــته باشــید، بایــد انعطــاف در 
رابطــه جنســی را مدنظــر داشــت تــا نــه تنهــا رابطــه ی 
ــت  ــرام و محب ــه احت ــردد، بلک ــر گ ــری محکم ت همس

بیش تــر و ســالم تر می شــود.
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از  را  نوشته ها  و  مقاالت  بدون جهت گیری خاص سیاسی،  نیم رخ   خوانندگان عزیز؛ 
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 جز رویکرد نیم رخ، مسؤولیت مطالب دیگر به دوش نویسندگان است.
 هفته نامه ی نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

 نیم رخ

پذیرفتــه  حقــوق  انســان ها  بنیــادی  حقــوق 
ــتر  ــچ بس ــد در هی ــه نبای ــت ک ــی اس ــده ی جهان ش
ــا متأســفانه  فرهنگــی دچــار دیگردیســی شــود. ام
ــا  ــن نشــده اســت. در بســتر های خــاص، حت چنی
بــه حقــوق اساســی انســان ها رنــگ و بافــت 
فرهنگی-اجتماعــی ویــژه می دهنــد. ایــن رویکــرد 
و  پررنگ تــر  دموکراتیــک  غیــر  کشــورهای  در 
کــه  کشــورهای  زیــرا  اســت.  وحشــتناک تر 
ــت،  ــده اس ــم نش ــک در آن حاک ــگ دموکراتی فرهن
ــی  ــی چندان ــراد توجه ــای اف ــوق و آزادی ه ــه حق ب
ــان ها  ــادی انس ــای بنی ــوق آزادی ه ــد. حق نمی کن
تعریف شــده ی جمــع خاصــی  منافــع  قربانــی 
می شــود کــه قــدرت و ثــروت ملــی را بــه نفــع دوام 
حاکمیــت خــود مصــادره می کنــد. افغانســتان یکی 

ــت. ــع اس ــن جوام از ای
بــا توجــه بــه 19 ســال تجربــه ی نســبی 
دموکراســی و تــالش بــرای تســاوی حقــوق زنــان و 
مــردان، امــا هنــوز حقــوق بنیــادی زنــان بــه گونــه ی 
ــای  ــراد و گروه ه ــا اف ــود و حت ــض می ش ــدی نق ج
مشــخص بــرای محــدود کــردن زنــان آشــکار تالش 
می کننــد. یکــی از عوامــل اساســی کــه ســبب 
ــود،  ــه ش ــده گرفت ــان نادی ــوق زن ــا حق ــود ت می ش
ــان  ــوق زن ــردان از حق ــع م ــت قاط ــی اکثری گه ناآ
ــه  ــب ک ــل مرک ــا جه ــوأم ب ــی ت گه ــن ناآ ــت. ای اس
ــل  ــر قاب ــه ی غی ــت، فاجع ــض اس ــوادزدگی مح س
ــق  ــه ی ح ــت. فاجع ــرده اس ــق ک ــوری را خل تص
ــی  ــه در زندگ ــرای مداخل ــرد ب ــمردن ف ــب ش بجان

ــوان. ــرن بان ــران و اکث دیگ
عامــل دیگــری کــه منجــر بــه نقــض آشــکار 
می شــود،  جامعــه  در  زنــان  بنیــادی  حقــوق 
ــا  ــت. باوره ــی اس ــاختارهای فرهنگی-اجتماع س
و تلقی هــای کــه در ایــن ســاختارهای شــکل 
عملــی  و  می شــوند  برســاخته  می گیرنــد، 
ــه  ــوند ک ــای می ش ــه هنجاره ــل ب ــد، تبدی می گردن
ــد.  ــور کن ــد از آن عب ــختی می توان ــه س ــه ب جامع
دخالــت در امــور زندگــی شــخصی دیگــران و تجاوز 
ــا تعییــن تکلیــف بــرای  بــر حقــوق بنیــادی زنــان ی
آنــان از بیمار هــای عــام و فراگیــر مردان افغانســتانی 

ــتناک رواج دارد. ــه ی وحش ــه گون ــه ب ــت ک اس
اینکــه زنــان امــروز زنــان دیــروز نیســتند بایــد 
پذیرفــت. حتــا اگــر در وضعیــت زندگــی زنــان تغییر 
ــان  ــردان و متصدی ــد، م ــده باش ــا نش ــدی رونم ج
امــور بایــد بداننــد کــه بــدون حقــوق برابــر و احتــرام 
بــه حــق و آزادی دیگــران بــدون درنظرداشــت 
ــعه  ــات و توس ــه ثب ــه ب ــیتی جامع ــات جنس تعلق
ــد  ــتیزی بای ــند حق س ــنت های ناپس ــد. س نمی رس
پایــان پیــدا کنــد. تأکیــد و تــالش بــرای تداوم ســنت 
ناپســند و زشــت حق ســتیزی در واقــع درونــی 
ــه در  ــا اینک ــت ت ــی اس ــای اجتماع ــردن تضاده ک
موقــع مناســب دیگــر ســر بــرون کنــد نــه بــه معنای 
از میــان بــردن آن. ممکــن نیســت بــا حق ســتیزی، 
ــه  ــکار حقــوق  و آزای دیگــران ب ــده گرفتــن و ان نادی

جامعــه ی ســالم رســید.
ــه  ــت ن ــور اس ــان حق مح ــروز، انس ــان ام انس
ــردان  ــه م ــا ب ــوری تنه ــن حق مح ــور، ای تکلیف مح
ــرد  ــن رویک ــا ای ــز ب ــان نی ــود، زن ــدود نمی ش مح
بســترهای  می شــوند.  اجتمــاع  وارد  نــگاه  و 
فرهنگی-اجتماعــی ســاخته می شــوند. ســطح 
و چارچــوب حقــوق آزادی هــای افــراد در هــر 
بســتر  می شــوند،  بازتعریــف  فرهنگــی  بســتر 
فرهنگی-اجتماعــی امــروز افغانســتان، نیاز شــدید 
بــه بازاصــالح و بازنگــری دارد تــا بتوانــد حقــوق و 
آزادی هــای افــراد را برتابــد و در روشــنای خواســت 
ــی،  ــات جنس ــدون تعلق ــروزی ب ــان ام ــق انس و ح
تحــول یابــد. در غیــر آن هیــچ روزنــی بــرای زندگــی 
ــت. ــد داش ــود نخواه ــی وج ــا هم ــعادت و ب ــا س ب
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ــردان  ــا م ــان ب ــز زن ــتانه و محبت آمی ــار دوس رفت
در دوره ی مادرشــاهی، می توانســت الگــوی مناســبی 
در رفتــار مــردان بــا زنــان بــه حســاب آیــد، امــا منابــع 
قــدرت باعــث شــد کــه مــردان بــا تغییــر نگــرش در 
رفتــار خــود، فرهنــگ رفتــاری جدیــدی پدیــد آورنــد 
کــه بــر اســاس آن زنــان نه فقــط شــهروندان درجــه دو 
بــه حســاب آمدنــد کــه عــالوه بــر آن وظیفه نوکــری و 
خدمــت بــه مــردان را نیــز در منــزل بــه دوش گرفتنــد. 
ــک  ــه ی ــد، خودکامگــی مردان ــن فرهنــگ جدی در ای
نــوع اصالــت ذاتــی شــمرده می شــود کــه اگــر مــردی 
فاقــد آن باشــد، مردانگــی اش بــه راحتــی زیر پرســش 
ــون  ــی چ ــن اصطالحات ــع معمول ــی رود. در جوام م
ــه  ــاره« و... اشــاره ب »زنچــه«، »زن صفــت«، »زن ب
ــد کشــیدن  ــردان ضعیفــی دارد کــه عرضــه ی در بن م
ــی از  ــد: »در بعض ــود را ندارن ــان خ ــر زن ــروری ب و س
جزایــر ســلیمان اســرای انســانی، مخصوصــن زنــان را 
ماننــد خــوک می پروردنــد و بــرای کشــتن در روزهای 

ــته اند.«  ــگاه می داش ــاده ن ــی آم ــن و مهمان جش
»ضیــزن را دختــری بــود نضیــره نــام کــه چــون 
خــون زنانــه دیــد از شــهر بیرونــش کردنــد. بــا زنانــی 
از  کــه خــون می دیدنــد چنیــن می کردنــد. وی 
ــان روزگار خــود بــود.« »امــر حیــض و  زیباتریــن زن
زن حایــض در نــزد ایشــان ســخت اســت و بایــد کــه 
ــد و جامــه زن حایــض و ظــرف  ــان کنــاره بگیرن از زن
او و هــر چــه بــدان دســت زده باشــد نجــس اســت و 
بایــد کــه شســته شــود و اگــر زن حایــض بــه گوشــت 

قربانــی دســت بزنــد بایــد آن را بســوزانند.«
3-زنان، ایجاد حریم

ــان، اولیــن قــدم  ــم و جداســازی زن ایجــاد حری
بــرای محــدود کــردن زنــان بــه 
ــدام  ــن اق ــام ای ــی رود و انج ــمار م صفحه 3ش

بــدون توجــه بــه بررســی مفاهیــم، آثــار و 
ــف برانگیز  ــج تأس ــردان و نتای ــی م ــوارض قدرت یاب ع
ــه در  ــد ک ــر ش ــوان منک ــان، نمی ت ــدن زن محصورش
جوامــع پدرســاالر، زنــان ناتوان تــر، ضعیف تــر و 
بی شــخصیت تر از مــردان بــه حســاب آمــده و در 
مــوارد بی شــماری، رفتــار بــا آنــان همچــون حیوانــات 
گوناگــون  شــکل های  در  مطالعــه  می باشــد. 
ــر  ــوع تحقی ــک ن ــان دهنده ی ــه نش ــای مردان رفتاره
مــداوم اســت کــه مــردان بــرای رســیدن به منافــع خود 
در مــورد زنــان اعمــال کرده انــد کــه در ایــن بخــش بــه 

ــود: ــاره می ش ــه اش ــد نمون چن
زنان، قربانیان فجایع جنگی  -1

قدرت یابــی اقتصــادی مــردان عامــل مهمــی در 
جنگ طلبــی آنــان بــرای رســیدن بــه ســلطه طلبی بــه 
ــیده اند  ــخ کوش ــول تاری ــردان در ط ــد، م ــمار می آی ش
بــا حملــه بــه دیگــران امپراتــوری خــود را توســعه داده 
ایــن  در  یابنــد.  بیش تــری دســت  منابــع  بــه  و 
ــان  ــن قربانی ــا معمول ــداوم و بی انته ــعه طلبی م توس

میرامــور و خدیــر اســت کــه این هــا نیــز پاســخگوی 
ــات  ــه ی خدم ــت و عرض ــردم نیس ــای م نیازمندی ه
نیــز بــه دلیــل صعب العبــور بــودن راه هــای مواصالتــی 
و کمبــود امکانــات و تجهیــزات، بســیار پایین اســت.
بــه گفتــه ی بانــو جعفــری، در والیــت دایکنــدی 
ــن  ــدارد و ای ــود ن ــایی وج ــص نس ــران متخص داکت
ــد  ــادی را تهدی ــان و کــودکان زی معضــل ســالمتی زن

می کنــد.

از ســویی هــم، شــکایت های زیــادی از برخــورد 
و  والیتــی  شــفاخانه های  در  داکتــران  نادرســت  
»شــفاخانه نســایی زهــرا بیــات« در شــهر نیلــی مرکز 

ــود  دارد. ــدی  وج ــت دایکن والی
بــه  مراجعیــن  از  یکــی  ســیرت  معصومــه 
شــفاخانه ی نســایی زهــرا بیــات می گویــد کــه 
ــب  ــف ش ــه را نص ــم حامل ــک خان ــش ی ــدی پی چن
ــا او  ــران و قابله ه ــا داکت ــود ام ــفاخانه آورده ب ــه ش ب
را بــا بدرفتــاری از شــفاخانه بیــرون نمودنــد و بعــد از 
اصــرار زیــاد وقتــی دوبــاره تحویــل می گیــرد بعــد از 
زرق نمــودن یــک پیچــکاری خانــم بــه ُکمــا مــی رود 

ــان و  ــد. زن کســانی اند کــه نقــش و نفعــی در آن ندارن
کــودکان در تمــام بالیــا و جنگ هــا ســپر حــوادث قرار 
گرفتــه و از بیــن می رونــد و بــه ایــن صــورت آنــان بــا 
ــاوان قدرت طلبــی  پرداخــت بهــای بســیار گزافــی، ت
مــردان را پــس می دهنــد و بــا اســارت، بردگــی و 
تحمــل تجــاوز مــردان پیــروز، قربانیــان اصلــی فجایع 
جنگــی بــه حســاب می آینــد. سراســر تاریخ بشــریت 
نشــان دهنده جنگ هــای بی شــماری اســت کــه 
ــی« و  ــارت«، »بردگ ــز »اس ــه ی ج ــان نتیج ــرای زن ب
»تجــاوز« نداشــته اســت: »شمشــیر گرفــت و مــردان 
ــش زد و  ــهر را آت ــرد و ش ــیر ک ــان را اس ــت و زن را کش
موضــع مخصــوص زنــان را )کــه تصریــح بــآن مخالف 
ــکم های  ــد و ش ــاره کردن ــیر پ ــا شمش ــت( ب ادب اس
آنهــا را دریدنــد.« )کامــل، ابــن اثیــر، ج20، ص143(  
»دســتور داد تــا بتواننــد بکشــند و اســیر زن بگیرنــد و 
کام از آنهــا بردارنــد و غــارت کننــد و آتــش بزننــد...« 

)همــان، ص149(.
2-زنان، رفتار غیر انسانی

ــه دســت نیــاورده اســت:  و تاکنــون ســالمتی اش را ب
»بعــد از بدرفتــاری داکتــران بــا خانــم بــاردار بــه خاطر 
پیچــکاری کــه بــه او زرق شــده بــود بــه کمــا رفــت و 
مــا مجبــور شــدیم او را بــه کابــل انتقــال دهیــم. طفــل 
خــود را از دســت داد ولــی تــا حال خــودش  صحتمند 
نشــده اســت. در ایــن  شــفاخانه اگــر یــک خانــم یک 
بــار مراجعــه کنــد بــرای بــار دوم بمیــرد هــم مراجعــه 
ــود.  ــر می ش ــن و تحقی ــه توهی ــس ک ــد از ب نمی کن

خیلــی اوقــات خانم هــا بــه خاطــری کــه از درد زیــاد 
فریــاد می زننــد و یــا گریــه می کننــد لت وکــوب شــده 

ــد.« ان
ــبکه  ــس ش ــنی ریی ــرزا حس ــال می ــن ح ــا ای ب
جامعــه مدنــی دایکنــدی نیــز در مــورد کیفیــت 
عرضــه ی خدمــات صحــی در شــهر نیلــی می گویــد 
کــه وقتــی یــک بیمــار عاجــل را بــه شــفاخانه 
او  بــه  تــا  می کشــد  طــول  می بریــم ســاعت ها 
رســیده گی شــود: »ســه روز پیــش وقتــی یــک بیمــار 
ــه شــفاخانه  ــه خاطــر ســوخته گی ب ــم ب عاجــل خان
آورده شــده بــود از انتظــار زیــاد در ســالون بــه خاطــر 

ــوخته گی اش  ــه س ــد. در حالی ک ــوت ش ــی ف کم خون
خفیــف بــود. وقتــی وضعیــت شــفاخانه ها در مرکــز 
ــک  ــدون ش ــوالی ها ب ــد در ولس ــه  باش ــی این گون نیل
ــه  ــون ک ــوص اکن ــه خص ــت. ب ــن اس ــر از ای ــه بدت ک
هــوا ســرد شــده اســت، نگرانی هــا ایــن اســت کــه بــه 
ــات و  خاطــر نارســایی های مســؤوالن و عــدم امکان

ــد.« ــانی رخ بده ــه انس ــزات  فاجع تجهی
علــی خــان آرام معــاون ریاســت صحــت 
گفت وگــو  در  دایکنــدی  والیــت  عامــه ی 
بــا هفته نامــه نیــم رخ، تمــام شــکایت ها از 
پاییــن بــودن عرضــه ی خدمــات صحــی را در 
مرکــز و ولســوالی های دایکنــدی می پذیــرد 
ــف  ــکل ها از ضع ــن مش ــام ای ــد تم و می گوی
مدیریــت موسســه ی همــکار ناشــی می شــود. 
ــن  ــکل گیری ای ــز در ش ــاد را نی ــث فس او بح
مشــکل ها دخیــل می دانــد امــا در مــورد 
بیمــاران  بــا  داکتــران  نادرســت  برخــورد 
ــمی  ــه ی رس ــه گون ــون ب ــه تاکن ــد ک می گوی
ــچ شــکایتی در ریاســت صحــت عامــه ی  هی
دایکندی ثبــت نشــده اس: »درمــورد عرضه ی 
پاییــن خدمــات صحــی در شــفاخانه های 
شــکایت های  کــه  می کنــم  تأییــد  مرکــز 
از  ایــن شــکایت ها  زیــادی وجــود دارد و 
ــق  ــت موسســه همــکار و تطبی ضعــف مدیری
ــرای  ــود؛ ب ــی می ش ــات ناش ــده ی خدم کنن
اینکــه پول بیشــتری بــه خودشــان بمانــد ادویه 
و دیگــر تجهیــزات را کمتــر خریــداری می کننــد و مــا 
ــا را  ــن جنجال ه ــه ای ــدیم ک ــق نش ــون موف ــم تاکن ه

ــم.« ــل کنی ح
ــت  ــت صح ــه ریاس ــت ک ــادآوری اس ــل ی قاب
ــت اداره  ــط سرپرس ــون توس ــدی اکن ــه ی دایکن عام
ــک  ــزان و نزدی ــرد خ ــل س ــاز فص ــا آغ ــود. ب می ش
شــدن زمســتان در کنار شــرایط دشــوار کرونــا، کمبود 
امکانــات و تجهیــزات صحــی تأثیــر منفــی روی 
ســالمت قشــر آســیب پذیر، زنــان و کــودکان خواهــد 
گذاشــت و بــرای جلوگیــری از بحرانی شــدن وضعیت 

ــود. ــیده گی ش ــد رس ــر بای ــه زودت هرچ

وضعیت زنان در دوره ی پدرساالری
ــی  ــالیان متوال ــول س ــیار در ط ــالش بس ــا ت ــردان ب م
توانســتند کشــاورزی را بــه دســت گرفتــه و موفــق بــه 
تولیــد انبــوه و ذخیــره کــردن مــواد غذایــی گردیدنــد و 
بــا متراکــم شــدن ثــروت، قــدرت را کــه قبــل از آن بــه 
قبایــل و حــد اکثــر قریــه محــدود می شــد، بــه جامعه 
کشــیده شــد. مــردان بعــد از تثبیــت قــدرت خــود در 
میــان خانــه و قبیلــه، کوشــیدند قبایــل همجــوار را نیز 
مطیــع ســاخته و بــه تشــکیل حکومــت و امپراتــوری 

ــد. روی آورن
در دنیــای اســاطیری )مــا قبــل تاریــخ( در ابتــدا 
همــه ی موجــودات مطیــع انســان بــود و ســپس 
ــا  ــت و ب ــدود گش ــان مح ــر انس ــان ب ــت انس حاکمی
ــد  ــد آم ــه پدی ــای چندگان ــان، اقلیم ه ــترش جه گس
و انســان کوشــید بــر زمیــن و آســمان فرمــان برانــد. 
امــا در جهــان تاریخــی حاکمیــت و قــدرت بــا غــذا 
و اقتصــاد پیونــد همــه جانبــه دارد. فرمانروایــی زنــان 
زمانــی از دســت رفــت کــه آنهــا اقتصــاد را از دســت 
ــم پایه هــای  ــه تحکی ــق ب ــی موف ــد و مــردان زمان دادن
قــدرت خود شــدند کــه اقتصــاد را بــه دســت گرفتند.
ــان  ــان و اعمــال قــدرت آن ــر زن ســلطه مــردان ب
در منــزل در طــول ایــن دوره ی طوالنــی تاریخــی، بــه 
اشــکال گوناگونــی تجلــی یافتــه اســت کــه مــردان آن 
را »حفاظــت از حریــم زنــان« می نامنــد و زنــان البتــه 
ــه  ــد ک ــی معتقدن ــد. برخ ــود را دارن ــت های خ برداش
مــردان بــرای منافــع خــود زنــان را در حریم های بســته 
پنهــان کرده انــد، برخــی آن را متناســب بــا شــخصیت 
و کرامــت زن دانســته و برخــی نیــز مــردان را قربانــی 
ــان از ایــن  ــد و تصــور می کننــد کــه زن ــان می پندارن زن
حــس توجــه مــردان لــذت بــرده و بــرای تیــز کــردن و 
ــدن  ــته ش ــند و از کش ــا می کوش ــر آنه ــه بیش ت توج
مــردان بــرای بــه دســت آوردن و نگهداشــتن زنــان، بــه 

ــد. ــود می بالن خ

ــیر  ــات سردس ــی از والی ــه یک ــدی ک ــت دایکن والی
افغانســتان اســت هــر ســال زمســتان ســختی را 
پشــت ســر می گــذارد. بــه شــمول ســه مــاه زمســتان، 
ــردترین  ــز از س ــار نی ــاه اول به ــزان و م ــر خ ــاه اخی م
ماه هــای ســال در ایــن والیــت  اســت. هرســال زنــان 
و کــودکان زیــادی در فصــل ســرما از عــدم دسترســی 
بــه خدمــات صحــی رنــج می برنــد و تلــف می شــوند.
ــا  ــر کرون ــروس واگی ــار وی ــز در کن ــال نی امس

خــزان  فصــل  در  هــوا  شــدن  ســرد  بــا 
ــه  ــادی از عــدم دسترســی ب ســروصدا های زی
خدمــات صحــی و کیفیــت پاییــن عرضــه ی 
ــده  ــد ش ــدی بلن ــی در دایکن ــات صح خدم
اســت. وضعیــت شــفاخانه ها در مرکــز و 
ولســوالی های دایکنــدی خــوب توصیــف 

نمی شــود.
ــان  ــور زن ــس ام ــری ریی ــر جعف بی نظی
ــا هفته نامــه  والیــت دایکنــدی در گفت وگــو ب
نیــم رخ  از کیفیــت عرضــه ی خدمــات صحــی 
در ایــن والیــت ســخت انتقــاد می کنــد و 
ــت  ــکل ها از مدیری ــن مش ــام ای ــد تم می گوی
ــدی  ــه دایکن ــت عام ــت صح ــف ریاس ضعی
توجــه  اوضــاع  ایــن  و  می گیــرد  نشــأت 
می طلبــد:  را  کشــور  مرکــزی  حکومــت 
ــث  ــه منحی ــت ک ــف اس ــای تأس ــن ج »واقع
از کارکرد هــای  یــک مســؤول حکومتــی 
ســکتور صحــت در دایکنــدی انتقــاد می کنــم. 

عرضــه ی خدمــات صحــی در این جــا بســیار پاییــن 
اســت. موسســه تطبیــق کننــده بــه شــفاخانه ها 
ــچ  ــه هی ــه ب ــد ک ــداری می کن ــم را خری ــه ی ک ادوی
ــت.  ــردم نیس ــای م ــخگوی نیازمندی ه ــوان پاس عن
دیگــر امکانــات و تجهیــزات مثل معاینــات تلویزیونی 
ــور  ــردم مجب ــدارد و م ــود ن ــن وج ــواری اصل و البرات
ــخصی  ــای ش ــا و معاینه  خانه ه ــه دواخانه ه ــت ب اس

ــد.« ــه کنن مراجع
نــوع  هیــچ  تاکنــون  دایکنــدی  والیــت  در 
شــفاخانه و کلینیــک معیــاری وجــود ندارد. تنها ســه 
ــتان،  ــوالی های شهرس ــع در ولس ــی جام ــز صح مرک
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