
وقتــی زنــی، مــورد خشــونت جنســی قــرار می گیــرد، 

اولیــن عکس العمــل اطرافیانــش ایــن اســت کــه 

مبــادا صدایــش را بلنــد کنــد وگرنــه آبرویــش مــی رود 

ــه ســوی او بلنــد می کننــد  و همــه انگشــت اتهــام ب

متهــم  بــاری  و  بی بنــد  و  بی حیایــی  بــه  را  او  و 

ــت  ــش و آرایش ــا پوش ــد: »حت ــد و می گوین می کنن

مشــکلی داشــت یــا رفتــاری کــردی کــه بــه تــو 

ــد.«  ــرض کردن تع

در ادبیــات عرفــی جامعــه مــا زن خــوب و حیــا، زنــی 

اســت کــه ســکوت می کنــد امــا زنــی کــه صدایــش 

را بلنــد می کنــد بــا اتهــام »شلیطه/ســلیطه گری« 

نیـمرخ: خشـونت ها علیه خربنگاران در افغانسـتان 

بـا 26 درصـد افزایش در سـال 2020 میالدی به 132 

مـورد رسـیده اسـت کـه قربانـی 14 درصـد خشـونت ها 

زنان اند.

کمیتـه مصونیـت خربنـگاران افغـان روز پنج شـنبه، 16 

دلو 1399 خورشـیدی با نرش گزارش سـاالنه ی 2020 

گفتـه که سـطح خشـونت ها علیـه خربنگاران در کشـور 

نسـبت بـه سـال 2019 میـالدی 26 درصـد افزایـش 

یافته اسـت.

در  امــا  می شــود،  مواجــه  رسی«  بــه  »دامــان  و 

ــاظ  ــایه الف ــر س ــده در زی ــل، تعرض کنن ــرف مقاب ط

جنســیت زده »مــرد اســت دیگــر....« »بچــه اســت و 

ــارش توجیــه می شــود، در حالیکــه  دل دارد..« رفت

بــا ایــن واژگان هــر روز زنــان بــه ســکوت فراخوانــده 

می شــوند و آزارگــران بــه تعــرض بیشــر تشــویق 

می شــوند. 

نشــان  بــرشی  حقــوق  نهادهــای  بررســی های 

ــای  ــدام از محیط ه ــچ ک ــان در هی ــه زن ــد ک می ده

ــه  ــر اینک ــه خاط ــته اند. ب ــت نداش ــان امنی زندگیش

زنــان از خانــه گرفتــه تــا خیابــان و محیــط تحصیــل 

اسـت  آمـده  خربنـگاران  مصونیـت  کمیتـه  گـزارش  در 

کـه از جملـه 132 مـورد خشـونت علیـه خربنـگاران و 

و  خربنـگار  خانـم   18 تعـداد  بـه  رسـانه ها  کارمنـدان 

کارمنـد رسـانه مـورد تهدیـد و خشـونت قـرار گرفته انـد 

کـه 14 درصـد از مجمـوع قضایـا را تشـکیل می دهـد.

مثـل:  انـواع خشـونت  کمیتـه،  ایـن  گـزارش  براسـاس 

زخمـی، لت وکـوب، اختطـاف، اشـکال مختلـف تهدید، 

و  خربنـگاران  علیـه  قانونـی  غیـر  برخـورد  و  رسقـت 

کارمنـدان رسـانه ای صـورت گرفته اسـت. گـروه طالبان 

و کار، همــواره مــورد آزارهــای کالمــی و فیزیکــی 

ســکوت  تــداوم  حالیکــه  در  می گیرنــد،  قــرار 

ــاری  ــت بی ش ــدن جمعی ــی ش ــه قربان ــان ب قربانی

از زنــان می انجامــد. هــر چنــد شکســن تابــوی 

ــای  ــت به ــتلزم پرداخ ــرض، مس ــر تع ــکوت در براب س

بیشــری بــرای زنــان اســت ولــی بلنــد کــردن صــدا 

می شــود.  منجــر  هم صدایی هــا  بــه 

مــا سال هاســت کــه روایــت مردانــه آزار جنســی 

کالمــی و فیزیکــی را شــاهد هســتیم امــا وقتــی 

ــه  ــکنیم، ب ــرض را می ش ــر تع ــکوت در براب ــوی س تاب

ــه را از  ــت زنان ــم روای ــه می خواهی ــت ک ــن معناس ای

زبــان قربانیــان آزار جنســی بــه جامعــه ارائــه کنیــم و 

جامعــه را وادار بــه پذیــرش صــدای قربانــی کنیــم و 

حاشــیه امــن آزارگــران جنســی را ناامــن کنیــم، بــه 

ایــن ترتیــب جلــوی قربانــی شــدن دخــران و زنــان 

ــم.  ــری را بگیری بیش

و داعـش 44 درصـد، منسـوبین حکومتـی 31 درصـد، 

و  درصـد   3 زورمنـدان  درصـد،   11 ناشـناس  افـراد 

مالـکان رسـانه ها 10 درصـد ایـن خشـونت ها را اعـال 

کرده انـد.

و  خربنـگار  هفـت  میـالدی   2020 سـال  جریـان  در 

کارمنـد رسـانه ای کشـته شـده کـه پنـج تـن در نتیجـه 

ترورهـای هدفمنـد و دو تـن دیگـر در اثـر انفجـار مایـن 

رفته انـد. بیـن  از 

یـا سـیاوش، گوینـده پیشـین طلـوع نیـوز در کابـل و 

در  هلمنـد  در  آزادی  رادیـو  خربنـگار  داعـی،  الیـاس 

اثـر انفجـار مایـن؛ ماللـه میونـد، گرداننـده  برنامه هـای 

نیکـزاد  رحمت اللـه  و  ننگرهـار  در  انعـکاس  تلویزیـون 

غزنـی  اتحادیـه خربنـگاران  رییـس  و  رویـرز  خربنـگار 

در شـهر غزنـی بـه رضب گلولـه کشـته شـدند. فردیـن 

امینـی، گوینـده تلویزیـون آریانـا نیـوز در کابل بـه گونه 

مرمـوز کشـته شـد.

کمیتـه مصونیت خربنگاران کشـتار هدفمند خربنگاران 

را تاکتیـک جدیـد جنگـی خوانده اسـت که بـه احتال 

زیـاد ارتبـاط مسـتقیم بـه گفت وگوهـای صلـح و آینـده 

سیاسـی افغانستان دارد.

رهـربی  و  جهانـی  جامعـه  حکومـت،  از  کمیتـه  ایـن 

نهادهای رسـانه ای خواسـته اسـت که در قسمت تأمین 

امنیـت و مصونیـت جـان خربنـگاران تـالش کننـد، از 

گـروه  طالبـان نیـز خواسـته اسـت کـه بـه خربنـگاران و 

افـراد بی طـرف آسـیب  بـه عنـوان  کارمنـدان رسـانه ها 

نزننـد.

با خبرنگاران؛  26 درصدی خشونت   افزایش 
آزادی بیان شدند زنانی که قربانی 
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شکایت ثبت شده بود که توسط این کمیته حل شد.

آمر جندر دانشگاه گوهرشاد می گوید: »این دو قضیه موضوع 

خشونت جنسی نبوده، بلکه آزار و اذیت روانی و تهدید علیه 

دانشجویان دخر بوده است.«

سال  در  تا  دارد  برنامه  نهاد  »این  می گوید:  یاوری  خانم 

دو سمینار  در جریان هر سمسر حداقل  تحصیلی  جدید 

آگاهی دهی برای هرصنف برگزار کند و در این سیمینارها از 

روند ثبت شکایت و محرمیت پرونده ها در صندوق شکایات 

آزار جنسی اطالع رسانی خواهد شد.« 

او امیدوار است که از این طریق بتوان اعتادسازی کرد تا 

زنان جرأت ثبت شکایت و افشاگری قضایای آزار جنسی را 

پیدا کنند. حتا صندوق های شکایت آزار 

و اذیت جنسی را به دور از دید کمره های 

شاکی  فرد  تا  کرده اند  جاسازی  امنیتی 

مطمنئ باشد که هویت او پنهان خواهد 

ماند.

عبداللهی،  معصومه  حال،  همین  در 

می گوید:  کابل  در  دانشگاه  استاد 

شغل  دادن  دست  از  بخاطر  »نگرانی 

باعث  اجتاعی  آسیب های  از  ترس  و 

می شود که یک قربانی خشونت، جرأت 

افشاگری را نداشته باشد.«

فکر  طرز  عبداللهی،  خانم  گفته ی  به 

زنان نسبت به قضایای خشونت، باورهای 

خشونت  قربانی  زنان  مورد  در  عمومی 

علیه  مورد خشونت  در  قوانین  دیدگاه  و 

به  باید  که  است  مواردی  جمله  از  زنان 

صورت جدی بررسی شود.

تعدادی  از  نیم رخ  گزارشگر  نظرسنجی 

نشان  هستند،  کار  به  مشغول  دانشگاه ها  در  که  زنانی  از 

افغانستان  اکادمیک  محیط های  در  خشونت  که  می دهد 

بیش تر خشونت روانی و آزار جنسی است. تعدادی از زنان 

کارمند و دخران دانشجو نیز به رشط پنهان ماندن نامشان 

می گویند: »امکان به کار بردن خشونت فیزیکی علیه زنان 

آیا  در دانشگاه ها حاشیه امن دارند؟

حلیمه، بانوی ا ست که در شهر کابل در یکی از دانشگاه های 

خصوصی تدریس می کند. او منی خواهد با شهرت واقعیش 

سخن بگوید؛ چون می ترسد با افشاگری این قضیه به امنیت 

می گوید  نیم رخ  هفته نامه  به  حلیمه  برسد.  آسیب  شغلیش 

تجربه  فرهنگی  محیط های  در  زنان  ما  که  را  آزارهایی 

می کنیم، همیشه نادیده گرفته می شود.

اکادمیک  محیط های  در  زنان  که  را  خشونت هایی  بیش تر 

تجربه می کنند، خشونت فیزیکی نیست ولی خشونت های 

روانی و آزار و اذیت جنسی در این مکان ها وجود دارد.

حلیمه تأیید می کند: »بلی، این یک واقعیت است. با آنکه 

من به عنوان کادر مسلکی یکی از دانشگاه های خصوصی 

آزار  مرا  همیشه  علمی  دانشگاه  معاون  ولی  می کردم  کار 

)فیلم های  اخالقی  غیر  فیلم های  برایم  شب ها  او  می داد. 

وامنود  طوری  همیشه  جمع  میان  در  می فرستاد.  پورن( 

می کرد که گویا با من روابط خاصی دارد. این کارش مرا به 

شدت آزار می داد، اما منی توانستم افشا کنم.«

متهمکردنقربانیبجایمتخلف

استاد حلیمه سکوت می کرد؛ زیرا او معتقد است که »شاید 

بتوان با افشا کردن این قضیه، جرم فرد متخلف را ثابت کرد 

ولی جامعه فوری زن را مقرص می داند چون نگاه جامعه و در 

بعضی موارد حتا دید زنان این گونه است که به جای متخلف، 

قربانی را محکوم می کنند.«

او می افزاید: »از سویی هم من با افشا کردن نام این شخص 

و هویت خودم امنیت شغلی خود را آسیب می زنم. از همین 

در  که  زنانی  یک منونه ام. منونه ی  من  می کنم.  رو سکوت 

دانشگاه های افغانستان خشونت روانی و آزار و اذیت جنسی 

را تجربه می کنند، اما تا هنوز راهکار عملی برای جلوگیری 

از وقوع این رویدادها و مکانیزم درست برای رسیدگی وجود 

ندارد. به همین خاطر ترجیح دادم بدون ذکر هیچ دلیلی از 

آن دانشگاه استعفا کنم.«

بعضی دانشگاه ها برای مصون سازی فضا برای زنان گام های 

نخستین را برداشته اند.

تدویر  جندر،  پالیسی  تدوین  جندر،  کمیته  تأسیس 

برنامه های آگاهی دهی و تشکیل بورد رسیدگی به شکایات 

آزار جنسی، این ها چهار قدمی ا ست که دانشگاه گوهرشاد 

زنان  برای  نهاد  این  فضای  مصون سازی  بخاطر  کابل  در 

برداشته است.

دانشگاه گوهرشاد با درک این معضل که ممکن دانشجویان، 

را  خشونت  دانشگاه،  محیط  در  زن  کارمندان  و  استادان 

زنان  شکایات  ثبت  برای  خاصی  صندوق  کنند،  تجربه 

گذاشته است.

مدیریتی،  و  تدریسی  ساختان  چهار  هر  در  دانشگاه  این 

دو نوع صندوق های شکایت دارد: صندوق شکایات عمومی  

که هر گونه شکایت را می توان در آن ثبت کرد و »صندوق 

شکایات آزار و اذیت جنسی« که مخصوص شکایات زنان به 

ویژه قضایای خشونت های جنسی است.

صندوقیبرایگزارشآزارجنسیدردانشگاه

هفته نامه  به  گوهرشاد  دانشگاه  جندر  آمر  یاوری،  خدیجه 

زنان در دانشگاه ها یک بحث مهم  نیم رخ گفت: »مصونیت 

هم  جنسی  اذیت  و  آزار  حتا  و  خشونت  وجود  ولی  است 

واقعیت دردناکی ست که زنان تحمل می کنند.«

او می گوید دانشگاه گوهرشاد از اوایل تأسیس توجه خاصی 

به ارتقای ظرفیت زنان داشت، آمریت جندر را ایجاد کرد تا 

از میزان و موثریت حضور زنان در این نهاد مطمنئ شود. اما 

دو سال پیش جهت مصون سازی فضای دانشگاه برای زنان 

بورد/کمیته ی منع آزار و اذیت جنسی را ایجاد کرد.

اعضای این کمیته معاون علمی  دانشگاه، آمر جندر دانشگاه 

می باشند  جنسی  اذیت  و  آزار  منع  دادستانی  مناینده ی  و 

و  می کنند  باز  را  شکایات  صندوق های  بار  یک  ماه  هر  که 

در صورت وجود شکایتی ، به آن رسیدگی می کنند. مطابق 

پالیسی جندر دانشگاه در صورتی که قضیه در بورد شکایت 

منع آزار و اذیت جنسی قابل حل نباشد به وزارت تحصیالت 

عالی و دادستانی معرفی خواهد شد.

صندوق  ایجاد  سال  نخستین  در  یاوری  خانم  گفته ی  به 

دو  خورشیدی(   1398( جنسی  اذیت  و  آزار  منع  شکایات 

در محیط های دانشگاهی بسیار کم است ولی انواع خشونت 

روانی مثل خشونت کالمی، نگاه جنسی، تبعیض جنسیتی 

و... بر زنان اعال می شود.«

جمیله یکی از دانشجویانی است که تحقیقی درباره ی آزار 

و اذیت جنسی در دانشگاه ها انجام داده است. او به نیم رخ 

می گوید: »بسیاری از دخران دانشجو، آزار و اذیت جنسی 

که  منی شوند  حارض  اما  می کنند  تایید  را  دانشگاه ها  در 

کادر  از سوی  اذیت جنسی  و  آزار  از  تجربیاتشان  درباره ی 

دانشگاه سخن بگویند.«

سکوتبخاطربیباوریبهاجرایقانون

حلیمه، استاد دانشگاه می گوید: »یکی از علت های اصلی 

سکوت زنان در برابر آزار و اذیت جنسی 

هراس از بدنام شدن در جامعه، بی باوری 

به روند دادرسی در اداره های دانشگاه ها 

نگرانی  و  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و 

امنیت شغلی است.«

باید  که  معتقدند  حقوقی  کارشناسان 

آزار  از  برای جلوگیری  مکانیزم مشخصی 

و اذیت جنسی و رسیدگی به چنین قضایا 

باشد.  داشته  وجود  تحصیلی  زمینه  در 

دانشجویان،  به  این که  همه  از  مهم تر 

استادان و کارمندان دانشگاه ها در مورد 

آزار جنسی و خشونت آگاهی دهی شود. 

چون سکوت در برابر متخلف، حاشیه  امن 

اما افشاگری  آزارگر بوجود می آورد،  برای 

برای  اکادمیک  محیط های  امن سازی  به 

زنان کمک می کند.

و  حایتی  قوانین  به  آنها،  گفته  به 

تا  است  نیاز  قربانی  حایتگر  نهادهای 

دانشجو، استاد یا کارمندی که آزار و اذیت جنسی در یک 

مرکز تحصیلی را افشا می کند، اخراج نشود بلکه به قضیه 

رسیدگی شود.

می گوید:  عالی  تحصیالت  وزارت  آمر جندر  قاسمی،  ملکه 

اصلی  مرجع  عنوان  به  تا  است  کرده  تالش  وزارت  »این 

نهادهای تحصیلی در این مورد پالیسی مشخصی بسازد.«

حامیتاززنانافشاگر

»براساس  می گوید:  نیم رخ  هفته نامه  به  قاسمی  خانم 

اسراتژی جندر این وزارت، مصونیت شغلی یکی از اهداف 

حایت  نیز  افشاگر  زنان  از  که  است  بخش  این  اساسی 

می شود.«

به گفته این مسئول در وزارت تحصیالت عالی، این وزارت 

»پالیسی منع تبعیض و آزار و اذیت جنسی در محیط های 

محیط های  در  دسپلین  و  نظم  »پالیسی  و  اکادمیک« 

تاز گی روی مکانیزم  به  و  را تصویب کرده است  اکادمیک« 

ثبت و رسیدگی و تعقیب شکایات نیز کار می کند.

آمر جندر وزارت تحصیالت عالی بدون اینکه آماری درباره ی 

ارائه  وزارت  این  در  جنسی  آزار  شکایت های  ثبت  و  ارجاع 

تحصیالت  موسسه  و  دانشگاه   28 »در  می گوید:  دهد، 

عالی دولتی، واحدهای جندر فعال شده تا به این مشکالت 

رسیدگی کند، در 11 نهاد تحصیلی دولتی نیز این بخش 

میان 140  از  او  گفته  ی  به  است.«  تکمیل شدن  در حال 

دانشگاه و موسسه تحصیالت عالی خصوصی نیز حدود 40 

نهاد واحدهای جندر را فعال ساخته اند.

خانم قاسمی افرود: »برای محرمیت پرونده های آزار جنسی، 

وزارت  آنالین در  در سال 1400 خورشیدی یک دیتابیس 

و  استادان  دانشجویان،  تا  می شود  ایجاد  عالی  تحصیالت 

کارمندان دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی دولتی و 

خصوصی از رسارس کشور شکایت شان را ثبت کنند. وزارت 

آن خشونت  در  که  نهادی  با  در همکاری  عالی  تحصیالت 

علیه زنان صورت گرفته و نهادهای عدلی و قضایی مسئولیت 

تعقیب و رسیدگی را به عهده دارد.«

خانم قاسمی هم چنین می گوید که شاره تلفن سه رقمی 

عالی  تحصیالت  وزارت  در  نیز  پولیس  عاجل  شاره   مثل 

ایجاد می شود تا به این قضایا فوری رسیدگی شود.

او می افزاید: »مصون سازی فضای دانشگاه و رعایت جندر 

شامل روند تضمین کیفیت نیز می شود که طبق این پالن 

زنان  اذیت  و  آزار  منع  بخش  در  تحصیلی  نهادهای  متام 

پاسخگو است. این وزارت برنامه ریزی درازمدت تدوین کرده 

است که تساوی جنسیتی را شامل نصاب تحصیلی کند تا از 

این طریق بتوان اعضای دانشگاه ها را از خشونت علیه زنان 

و روند رسیدگی به آن آگاه کرد.«

دسپلین/  و  نظم  »الیحه  دوم  فصل  سوم،  ماده ی  براساس 

برنامه ریزی موسسات تحصیالت عالی« که وزارت تحصیالت 

و  دولتی  تحصیلی  نهادهای  به   1396 سال  در  عالی 

عنوان  به  بی احرامی  و  جنسی  اذیت  فرستاده،  خصوصی 

شده  شناخته  مجازات  دارای  ضداجتاعی  رفتار  سلوک/ 

است.

جنسی  »اذیت  که  است  آمده  ماده  این  دوم  بند  در 

دربرگیرنده ی هر گونه گفتار و کردار خارج از عرف و نزاکت 

است که فرد را به دلیل جنسیت وی مورد تعرض قرار دهد و 

در حد تجاوز جنسی مندرج ماده پنجم قانون منع خشونت 

علیه زنان نرسد.«

نهادهای  متامی  الیحه  همین  چهارم  فصل  دهِم  ماده ی 

تحصیلی دولتی و خصوصی را مکلف ساخته است تا برای 

مصونیت فضای تحصیلی از خشونت و آزار و اذیت، کمیته ی 

نظم و دسپلین را ایجاد کند.

یک  رهربی  سطح  در  اگر  که  باورند  براین  کارشناسان  اما 

نهاد، تعهد وجود نداشته باشد؛ تشکیل یک کمیته و وجود 

ساختارهای سمبولیک کارایی نخواهد داشت.

به همین خاطر، آنان تأکید دارند که حضور زنان در سطح 

برای  مهم  راهکارهای  از  یکی  می  تواند  دانشگاه ها  رهربی 

مصونیت زنان در محیط های اکادمیک باشد.

معصومه عبداللهی می گوید: »نگاه رهربی یک دانشگاه به 

زنان بر نوع برخورد همه اعضای آن نهاد اثرگذار است.«

سمینار  بارها  است،  سال  دو  اینکه  از  نیز  یاوری  خدیجه 

آگاهی دهی برگزار کرده و بانوان را از صندوق ویژه ی ثبت 

دو  فقط  دو سال  ولی طی  داده  آزار جنسی خرب  شکایات 

مورد خشونت علیه زنان در این نهاد ثبت شده است، خرسند 

به نظر می رسد. او می گوید: »بخاطر تعهد و رویکرد رهربی 

هیأت  در  سمر  سیا  داکر  حضور  و  گوهرشاد  دانشگاه 

رهربی دانشگاه گوهرشاد، تأثیر مثبتی در مصون سازی این 

فضا برای زنان داشته است.«
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زنـان،  صـدای  تریبـون  بعنـوان  نیـم ر خ،  نرشیـه 

بشـکنیم.«  را  »سـکوت  عنـوان  تحـت  را  کارزاری 

پـس،  ایـن  از  نیـم رخ  اسـت.  کـرده  راه انـدازی 

تجربه هـای آزار جنسـی را بـا حفـظ هویت افشـاگران 

منتـرش می کنـد. کسـانی کـه عالقمنـد بـه اشـراک 

گذاشـن تجربه هایشـان دارنـد، می تواننـد بـه آدرس 

ایمیـل نرشیـه، mail@nimrokh.af  یـا در پیامخانـه 

فیسبوک NimrokhWeekly پیام دهند. 

سـال دوم دانشـگاه بـودم، دو هفتـه ای بـه امتحانـات 

فاینـل سمسـر چهـارم مانـده بود.

هـوا ابـری و غبارآلـود بـود، بـاد خنک می وزیـد همراه 

دوسـتم دانشـجوی دانشـکده ای اقتصـاد بـود و مدت 

دوسـال می شـد در  فیسـبوک نیـز همدیگـر را فالـو 

بودیـم،  ایسـتاده  صنـف  دروازه  پشـت  می کردیـم. 

او در مـورد موضـوع پایـان نامـه اش صحبـت می کـرد 

و می گفـت موضوعـی را کـه انتخـاب کـرده کار کردن 

اسـت. و دشـوار  رویش وقت گیـر 

بی درنگ یکی از اسـاتید دانشـگاه را که با او آشـنایی 

دوری داشـتم، به دوسـتم پیشـنهاد کردم، هرچند که 

مـورد  را در  او  امـا سـخرنانی  نزدیـک منیشناسـم  از 

»خشـونت های خانگـی علیـه زنـان« شـنیده بودم. 

دوسـتم لبخنـدی زد و گفـت: چشـمم آب منی خـورد، 

این گونـه آدم هـا بـدون مقصـد وقـت بگـذارد؛ چـون 

کـه  دیگـر  اسـاتید  از  یکـی  بـا  پیـش  هفتـه   همیـن 

و  جنـدر  بخـش  در  کـه  اسـت  زیـادی  سـال های 

در  گاهـی  و  می کنـد  تدریـس  زنـان  مطالعـات 

حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  آموزشـی  کارگاه هـای 

درخواسـت  بـرای  وقتـی  امـا  می کنـد،  رشکـت  بـرش 

را  دسـتش  رفتـم،  دفرشـان  نامـه  پایـان  راهنایـی 

روی شـانه ام گذاشـت و گفـت که اگر بـا من بخندی، 

پایـان نامـه ات را می نویسـم. منی دانسـتم چـه بگویم 

هانجـا بـود کـه دسـتش را پـس زدم و از جایـم بلنـد 

را  دروازه  کنـم،  حافظـی  خـدا  اینکـه  بـدون  شـدم، 

پشـت رسم بسـتم. در متـام مسـیر راه عصبانـی بـودم 

و گریـه کـردم. فـردای آن روز در مسـنجر فیسـبوک 

پیامـی فرسـتاد بـه ایـن عنـوان: »سـالم آهـوی تیزپا و 

نازنیـن، فضـای دفـرم آکنـده از بـوی عطـر توسـت. 

تـو بپیچـم.«  تـن  می خواهـم چـون پیچکـی در 

وقتـی پیام را خواندم و رفتم روی پروفایل فیسـبوکش 

بـه عکس هایـش خیـره شـدم. 3 برابـر مـن سـن دارد 

بـا آن شـکم بزرگـش کـه حـال آدم را بهـم می زنـد. 

بالکـش کـردم و از آن روز تـا حـاال حـامل بـد اسـت. 

چـون توقـع چنین رفتـاری را هرگز نداشـتم از کسـی 

کـه دکـرا دارد و سـال های سـال تجربـه تدریـس و 

کار در حـوزه زنـان را دارد.

بیـرون  از دانشـگاه  و  از دوسـتم خداحافظـی کـردم 

شـدم و بـه خیـال اینکـه بـه دوسـتم کمکـی می کنـم 

بـه رساغ آن اسـتادی رفتـم کـه فکـر می کـردم قابـل 

اعتـاد اسـت. در منـزل دوم یکـی از دانشـگاه های 

خصوصـی دفـر کوچـک داشـت. 

از دروازه کـه وارد شـدم سـالم دادم، از جـا بلنـد شـد 

دسـتش را دراز کـرد وقتـی بـا او دسـت دادم مـن را 

بـه سـمت خـودش کشـید کـه ببوسـد. حس بـدی به 

مـن دسـت داد امـا بـه روی خـودم نیـاوردم. نشسـتم 

و موضوعـی را کـه می خواسـتم مطـرح کـردم. گفـت 

آزاد  و  انـدام  باریـک  خـودت  مثـل  هـم  تـو  دوسـت 

اسـت؟ گفتـم منظـور تـان چیسـت؟ خندیـد و گفـت 

نبایـد  کـه  شـا  مثـل  فعـال  دخـرای  نشـو  جـدی 

جنـگ کنـد. از گفته هایـم بـه نرگـس در مـورد این آقا 

پشـیان شـده بـودم.

گزارشگر
حسین احمدی

این دانشگاه در هر 
چهار ساختمان تدریسی 

و مدیریتی، دو نوع 
صندوق های شکایت دارد: 

صندوق شکایات عمومی  
که هر گونه شکایت را 

می توان در آن ثبت کرد 
و »صندوق شکایات 
آزار و اذیت جنسی« 

که مخصوص شکایات 
زنان به ویژه قضایای 

خشونت های جنسی است.

کارزار »سکوت را بشککنیم«



و  افغانستان  مذاکره کننده دولت  کمیته علای هیات 

جنگ  که  کردند  اعالم  اسالم  علای  جهانی  اتحادیه 

باید  و  ندارد  دینی  مرشوعیت  افغانستان،  در  فعلی 

روند مذاکرات صلح رسعت یابد. 21 دلو

شاری  سیاسی  منایندگی های  و  آمریکا  سفارت 

بیانیه  درافغانستان  اروپا  اتحادیه  کشورهای  از 

مشرکی منترش کردند و در آن »قتل های هدفمند، 

را  عمومی«  ساختان های  تخریب  و  ربایی  آدم 

ها  خشونت  مسئول  را  طالبان  و  کردند  محکوم 

دانستند. 21 دلو

آمریکا،  و  اروپا  منایندگاه  که  اند  کرده  اعالم  طالبان 

اتهامات بی اساسی را بر امارت اسالمی بسته اند و این گروه 

قبال  بازسازی و نگهداری از دارایی های عامه احساس مسئولیت  می کند. در 

پیش از این جامعه جهانی از تخریب اموال عمومی توسط طالبان و تداوم حمالت این گروه ابراز 

خشم و نگرانی کرده بود. 31 دلو

شورای امنیت دولت افغانستان می گوید که صحبت درباره ساختار نظام، پیش از وقت/ زودتر از 

موعد است و طالبان در مقابل خون های ریخته شده مسئول است. 41 دلو 

هیات های اعزامی طالبان به مسکو و تهران اعالم کرده اند که براساس توافق نامه دوحه که این گروه 

با امریکا به امضا رسانده است و در نتیجه مذاکرات بین االفغانی، حکومتی به رهربی محمدارشف 

غنی از بین می رود و »حکومت جدید اسالمی افغانستان« جای گزین آن می شود. 41 دلو

ثریا بعد از اینکه متام شهر دایکندی را به دنبال کیک و 

شیرینی جستجو کرد و رسانجام با خرید شیرینی بی کیفیت 

و تاریخ مرصف گذشته به خانه بازگشت و با خود فکر کرد که 

گیاهان  و  تازه  و  خشک  های  میوه  داشن  با  شهرش  چرا 

کوهی هنوز یک کارگاه شیرینی پزی ندارد؟ او سپس طرحی 

به دفر زنان ملل متحد فرستاد و با کمک این دفر، اولین 

کارگاه شیرینی پزی را در دایکندی راه اندازی کرد. 

ثریا امیری، بیست و دو سال سن دارد و دانشجوی رشته ی 

میوه های  از  استفاده  با  او  است.  سیاسی  علوم  و  حقوق 

آبی  و  کوهی  گیاهان  مغز،  چهار  و  بادام  مانند:  خشک 

مانند زیره، بادیان، پونه و میوه های دیگر، بیشر از دوازده 

نوع کیک و کلچه تهیه می کند. او که یک هفته از افتتاح 

تقریبا  هفته  یک  طی  می گوید:  می گذرد  رسایش  شیرینی 

متام تولیداتش به فروش رسیده است.

است  افغانستان  زراعتی  والیات  جمله  از  دایکندی  والیت 

که انواع پیداوار/ محصوالت زراعتی در آن کشت و برداشت 

می شود و زندگی روزمره ی خانواده ها نیز بر محور محصوالت 

مناسبی  فروش  بازار  محصوالت  این  اما  می چرخد،  زراعتی 

ندارد و منی تواند نیازهای اقتصادی مردم را تامین کند. 

مردم والیت دایکندی به خصوص زنان این والیت با سابقه ی 

تولیدات  در  دور  گذشته های  در  بومی  فرهنگ  و  سنتی 

نوجوان  دخر  یک  نوشته های  فرانک«  آن  »خاطرات 

یهودی است که در تابستان 2491 در زمان جنگ جهانی 

مجبور شد،  هیتلر(  )طرفداران  نازی ها  از  در وحشت  دوم 

با اعضای خانواده اش در شهر امسردام به زندگی  همراه 

مخفی روی آورد. به مدت بیش از دو سال، آن و پدر و مادر 

به رس  این مخفیگاه  در  دیگر  یهودی  با چهار  و خواهرش 

می بردند. در طول این مدت آن خاطراتش را در دفرچه ای 

روانه  و  دستگیر  را  آنها  ها  نازی  رسانجام  می کرد.  ثبت 

اردوگاه های مرگ می کنند.

کیتیعزیزم

است.  شده  سپری  سال  سال های  انگار  صبح  یکشنبه  از 

آنقدر مسایل مختلف اتفاق افتاده که به نظر می آید، دنیا 

کون فیکون شده ولی می بینی کیتی، من هنوز زنده ام و به 

قول پدرم این از همه چیز مهمر است. بله، درست است؛ 

من هنوز زنده ام اما نپرس کجا و چگونه. احساس می کنم 

دلیل  همین  به  چیز منی فهمی،  هیچ  از حرف هایم  امروز 

شیرینی و شیرینی پزی شهره بوده اند.

معروف  خوراکی های  و  شیرینی  از  حلوا  و  برساغ  خجور، 

هستند که تاکنون در بین مردم رواج دارد و کیک و شیرینی 

غزنی،  شهرهای  از  تاجران  که  است  خوراکی هایی  جزو 

ناهموار  مسیرهای  اما  می آورند  دایکندی  به  هرات  و  کابل 

باعث  نامناسب  نگهداری  مکان  و  والیت  این  به  مواصالتی 

دست  از  را  اولیه اش  کیفیت  شیرینی جات،  که  می شود 

بدهد.

ثریا امیری می گوید: »در کنار شیرینی هایی مانند کلچه و 

کیک های عروسی، شیرینی های سنتی را تهیه می کند. او 

می گوید: بعد از رونق یافن کسب و کارش در شهر، شعبات 

گسرش  نیز  دایکندی  ولسوالی های  به  را  شیرینی پزیش 

می دهد تا زنان بیشری جذب این کسب و کار شوند و از 

این طریق با استفاده از محصوالت زراعتیشان امرار معیشت 

منایند.»تالش دارم که بعد از رونق یافن کسب و کارم در 

شهر نیلی به خاطر ایجاد اشتغال به دیگر زنان، شعبات از 

شیرینی پزیم را به ولسوالی ها گسرش بدهم.«

در کنار ثریا، چهار بانوی دیگر صاحب شغل شدند و برای 

تامین مصارف زندگی روزمره شان برای ثریا کلچه می پزند.

ثریا که قبال نیز عالقمندی به پخت و پز داشته برای انکشاف 

مهارت هایش به مدت یک ماه، کلچه و شیرینی پزی را از یک 

اول برایت می گویم که یکشنبه بعدازظهر چه اتفاقی افتاد. 

ساعت سه، کسی در خانه ما را زد. من صدایی نشنیدم، 

اینکه روی صندلی راحتی در تراس/بالکن مل داده  برای 

بودم و زیر آفتاب کتاب می خواندم. مارگو رساسیمه نزدیک 

در آشپزخانه شد و زیر لب گفت: »اس اس )سازمان شبه 

بابا احضاریه فرستاده. مادر  نظامی زیر نظر هیتلر( برای 

دان  فان  )آقای  دان.«  فان  آقای  پیش  رفته  نیست،  هم 

دوست و رشیک پدرم است.( من خشکم زد. 

همه می دانند که معنای احضاریه چیست. در یک لحظه 

گذشت.  نظرم  از  انفرادی  سلول های  و  اردوگاه ها  شبح 

اماکن  این  به  را  پدرم  بگذاریم  می توانستیم  چطور 

بفرستند؟ در حالیکه در سالن منتظر رسیدن مادرم بودیم، 

دان  فان  از  رفته  مامان  برود.  نباید  »اصال  گفت:  مارگو 

بپرسد که آیا می شود ما از فردا در مخفیگاه مستقر شویم. 

آنها نیز با ما مخفی خواهند شد و در کل هفت نفر خواهیم 

نتوانستیم  دیگر  ما  گرفت.  فرا  را  جا  همه  سکوت  بود.« 

این  از  پدرم بی خرب  این که  فکر  بیاوریم.  زبان  به  کالمی 

امور مشغول عیادت از کسی در بیارستان یهودیان بود، 

برای مادرم، گرما، هیجان و خالصه همه  انتظار کشیدن 

اینها ما را به سکوت واداشته بود. از فرط خستگی داشتم 

و  گرفته  فرا  کابل  در  عملی  و  تئوری  گونه ی  به  ماهر  آشپز 

سپس به چهار خانم دیگر آموزش داده است که اکنون در 

کنار او کار می کنند.

اکنون ثریا انتظار دارد که تولیدات اش را که از پیداوارهای 

زراعتی دایکندی تولید می کند، به بازارهای خارج از کشور 

نیز صادر کند.

بی نظیر جعفری، رئیس امور زنان دایکندی می گوید: »ابتکار 

پزی،  شیرینی  مانند  کوچک  تجارت های  ایجاد  در  زنان 

امیدواری  یک  و  است  ستودنی  دستی  صنایع  و  خیاطی، 

برای خودکفایی و استقاللیت مالی زنان را نشان می دهد.«

مسئوالن در ریاست امور زنان دایکندی می گویند که تعداد 

زنان متشبث/کارآفرین به حدود شصت تن می رسد. 

هالک می شدم و با آنکه می دانستم آخرین شبی است که 

مادرم  و  برد  خوابم  فورا  بخوابم،  تخت خودم  در  می توانم 

ناچار شد، مرا ساعت پنج و نیم بیدار کند. خوشبختانه هوا 

به گرمی یکشنبه نبود. متام روز رگبار بارید و هوا رشجی 

بود. 

درست  کردیم،  تن  بر  لباس  زیادی  تعداد  نفر  چهار  ما 

مثل اینکه می خواستیم شب را در یخبندان سپری کنیم. 

البته دلیلش آن بود که می خواستیم هر چه بیشر لباس 

با خود برداریم. هیچ یهودی در رشایط ما چنین ریسکی 

منی کرد که خانه اش را با چمدانی پر از لباس ترک کند. 

تختخواب ها نامرتب، صبحانه نیمه کاره روی میز و نیم کیلو 

این چیزها  همه  بود.  درآشپزخانه  گربه  گوشت مخصوص 

را  خانه  شتاب  با  ما  که  کنند  تصور  مردم  می شد  باعث 

فقط  ما  نبودیم.  مردم  حرف  نگران  ما  اما  کرده ایم.  ترک 

می خواستیم از انجا فرار کنیم و صحیح و سامل به مقصد 

برسیم. هیچ چیز دیگری اهمیت نداشت. 

قربانت آن 

پنج شنبه 9 جون 2491

افغانستان،  ملی  مصالحه  عالی  شورای 

و  هاهنگی  برای  را  زنان  امور  کمیسیون 

همصدایی زنان در پروسه صلح راه اندازی کرد. 

طرح  با  بلجیم  بلژیکی/  و  عربستانی  طراحان 

مشرک  لباس  یک  زنانه(  عربی  )لباس  عبایه 

لباس  و در یک منایشگاه مد  طراحی کرده اند 

پایتخت عربستان  ریاض  بلژیک در  در سفارت 

به منایش گذاشتند. 

کریستف  و  عربستانی  طراح  حسین  صفیه 

طراحی  را  ها  لباس  آن  بلژیکی  طراح  بوفایس 

بوفایس  :کریستف  مراسم  این  در  کرده اند. 

عبایه  در طراحی  که  کردیم  ما سعی  که  گفت 

از فرهنگ مدرنیته نیز استفاده کنیم. امیدواریم 

که نه تنها زنان عربستانی و عرب بلکه زنان در 

و  داشته  دوست  را  آن  جهان  کشور های  دیگر 

به  منفی  را  عبایه  رسانه ها  افزود:  وی  بپوشند. 

تصویر می کشند، اما ما فقط می خواهیم جنبه 

لباس  یک  واقع  در  که  دهیم  نشان  را  مثبت 

بسیار ظریف است که می توان آن را به چیزی 

شیک و مدرن تبدیل کرد. 

محجبه  زنان  برای  اسرالیا  در  سیک  زن  یک 

ماسکی می سازد که به راحتی بتوانند استفاده 

ملبورن  در  لباس  طراح  یک  کایور  کنند. 

کارهای  »من  می گوید:  وی  اسرالیاست. 

زیادی در بخش لباس و طراحی انجام داده ام. 

وقتی  نکرده  بودم.  هرگز  کاری  چنین  اما 

همه  برای  معمولی  ماسک  طرح  متوجه شدم 

مناسب نیست این ماسک را طراحی کردم. این 

آن  می توان  راحتی  به  و  دارد  دراز  بند  ماسک 

را پوشید.« 

شطرنج  آموزش  های  دوره  مزار  اهل  دخری 

می  وی  است.  کرده  اندازی  راه  را  زنان  برای 

گوید که ایده برگزاری دوره های اموزش شطرنج 

را از دوره قرنطینه آغاز کرده است. بازی شطرنج 

از جمله رشته های ورزشی محسوب می شود 

که باعث تقویت قوای فکری می شود. 

لپ تاپ  آمریکا  کنگره  به  حمله ای  در  که  زنی 

آن  و می خواست  بود  را دزدیده   پلوسی  نانسی 

 FBI به دام پلیس فدرال  به روسیه بفروشد،  را 

فدرال  پلیس  اطالعیه  در  عجیب  نکته  افتاد. 

رایانه  دزدیدن  به  رایلی  که  بود  این  امریکا 

اتهام  و  نشده  متهم  پلوسی  خانم  شخصی 

او ورود غیر قانونی به ساختان کنگره  رسمی 

است. 

را  فروش  تن  زنان  کودکان  تاجیکستان  دولت 

از  یکی  رشیپوف  عبیدجان  می گیرد.  آنها  از 

خانواده ها  و  زنان  امور  دولتی  کمیته  مسئوالن 

کاروبار  حلقه  کردن  محدود  هدف  میگوید: 

این  علت  درباره  ها  آن  است.  جنسی  دالالن 

تصمیم می گویند: »ما باید تصور کنیم، وقتی 

غیراخالقی  کارهای  به  یا  فحاشی  به  را  زن 

جلب می کنیم در خانه آن زن یک یا دو فرزند 

بی رسپرست می ماند. « دولت تاجیکستان برای 

و  فحشا  داللی  خانه های  صاحب  که  کسانی 

تنفروشی هستند، مجازات سختی را وضع کرده 

است.

کارگران جنسی، 
طراحی لباس زنانه، 

کمیسیون زنان برای صلح 
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گزارشگر
جمیله احمدی

گزارشگر
لطیفه سادات موسوی

ثـریا مبتکر 
نخستیـن کارگاه 

شیرینـی پزی 
در دایکنـدی 

»در کنار شیرینی هایی مانند کلچه و کیک های 
عروسی، شیرینی های سنتی را تهیه می کند. او 
می گوید: بعد از رونق یافتن کسب و کارش در شهر، 
شعبات شیرینی پزیش را به ولسوالی های دایکندی 
نیز گسترش می دهد تا زنان بیشتری جذب این 
کسب و کار شوند و از این طریق با استفاده از 
محصوالت زراعتیشان امرار معیشت نمایند.

همه می دانند که معنای احضاریه چیست. در 
یک لحظه شبح اردوگاه ها و سلول های انفرادی 
از نظرم گذشت. چطور می توانستیم بگذاریم 
پدرم را به ازدوگاه بفرستند؟

قسمت دوم

خاطرات یک دختر جوان



انتخاب محل زندگی زوجین بعد از ازدواج از جمله مسائل مهم و 

اساسی زندگی مشرک است.

از آنجا که خانه و سکونتگاه مکان امن و محل آرامش زوجین است، 

بهر است انتخاب مسکن با توافق زوجین و مشورت آنها صورت گیرد 

می  خانوادگی  و  فامیلی  عدیده  مشکالت  رسآغاز  اینصورت  غیر  در 

گردد و موجب بروز اختالفات و کینه توزی های زیادی خواهد گردید 

پذیر  امکان  فاجعه،  بروز  از  بعد  آن  آمیز  مساملت  حل  بسا  چه  که 

نخواهد شد و آسیب های روانی زیادی که در نتیجه اجبار زنان به 

سکونت در منزل مشرک با والدین همرس به او وارد می شود، گاهی 

بالتکلیفی  و  پاشیدگی خانواده  از هم  بوده که موجب  چنان شدید 

فرزندان می گردد.

تشیع  اهل  شخصیه  احوال  و  )ماده115(  مدنی  قانون  به  رجوع  با 

زن  و  است  شوهر  عهده  بر  مسکن  انتخاب  حق   )164( افغانستان 

مکلف است در منزلی سکونت کند که شوهر برایش تعیین می کند 

و عدم سکونت موافقت زن با این تصمیم شوهر از جمله عوامل نشوز 

بوده و زن ناشزه) زنی رسپیچی کننده( از نفقه که جزء حقوق مسلم 

اوست، محروم می گردد.

تواند  می  زن  دارد،  وجود  که  قانونی  خالء  این  مالحظه  با  بنابراین 

در ضمن عقد نکاح رشط مناید که اختیار تعیین مسکن برعهده او 

باشد و چنین رشطی در صورت موافقت شوهر، صحیح و قابل اجرا 

خواهد بود.

حال سوالی که مطرح می گردد این است که محدوده این آزادی مرد 

درانتخاب مسکن که به موجب قانون به او داده شده تا کجاست؟ آیا 

شوهر می تواند از این حق خود سوءاستفاده کرده و زن را وادار مناید 

تا در منزلی زندگی کند که موجب هتک حرمت و آسیب جسمی و 

روحی به او گردد؟

تشیع  اهل  شخصیه  احوال  قانون  به  رجوع  با  گفت:  باید  پاسخ  در 

)ماده164( اگرچه اختیار تعیین مسکن به شوهر داده شده است اما 

اگر شوهر از این اختیار خود سوءاستفاده مناید و سکونت در منزل 

مشرک برای زن موجب رضر مالی، جانی یا رشافتی به او گردد. از 

مصادیق عرس و حرج بوده و زن می تواند با رجوع به محکمه خواهان 

مسکن جداگانه گردد.

این مورد سکوت کرده است و  قانون مدنی در  به نظر می رسد  اما 

حق تعیین مسکن را به طور مطلق به شوهر داده است و چه بسا اگر 

این خالء قانونی پر نشود و قانون اصالح نگردد باعث ایجاد مشکالت 

عدیده برای زوجین می گردد.
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سکوت قانون 
درباره سکونت اجباری زنان 

رهبــــران زن

دولت چین نگران بی عالقگی زنان 
چینایی به ازدواج

نسبت جمعیتی مردان چین، سی میلیون بیشتر از زنان این کشور است، اما شمار 
زنانی که ازدواج می کنند، به طور روزافزونی کمتر می شوند. بخصوص زنانی که بعد از 

سال دو هزار میالدی به بلوغ رسیده اند، عالقه ای به ازدواج ندارند. 

بانوی آهنین اروپا کی بود؟ 
»هر زنی که مشکالت اداره کردن یک خانه را بفهمد. بهتر می تواند مشکالت اداره کردن یک کشور را بفهمد.«

ترجمه: حافد عظیم یار
Nectar Gan :نویسنده

CNN :منبع

معصومه عبداللهی
استاد دانشگاه

این سخن مارگارت تاچر، یکی از برجسته ترین 
بریتانیا،  تاریخ سیاسی  اروپاست که در  رهبران در 
است،  داشته  را  وزیری  نخست  دوره  طوالنی ترین 
رهبری که اقتصاد بریتانیای قرن بیستم را دگرگون 
و  پویایی  سوی  به  را  کشور  این  اقتصاد  و  کرد 

شکوفایی بیشتر رساند. 
»تاچریسم«  به  بعدها  نوع حکومتداری وی 
معروف شد. از گذشته تا به امروز در عرصه 
سیاست بین الملل از خانم تاچر به عنوان 
جهان  برجسته  رجال  مهمترین  از  یکی 

یاد می شود. 
در  زن  وزیر  نخست  اولین  تاچر،  خانم 

تاریخ بریتانیا و طوالنی ترین دوره نخست 
کارنامه  در  را  بریتانیا  دوره(  )سه  وزیری 

در  نظرش  ثبات  بخاطر  او  است.  داشته  خود 
معروف  بین المللی  موضوعات  و  حکومتداری 

بود. 
یعنی  شرق  بلوک  رسانه های  در 
سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد 
»بانوی  لقب  تاچر  مارگارت  به 
آهنین« داده بودند و دوستانش او 
را بانوی سیاستمداری می دانستند 
عدول  تصمیماتش  از  هیچگاه  که 
سیاست های  نمی کند.  چرخش  یا 
اقتصادی تاچر باعث کوچک سازی 
جمعی  شدن  سهامدار  دولت، 

دو سال قبل، جانسو نگران سی سالگیش بود. او در 

یک رشکت تجارتی خارجی در جنوب شهر بزرگ گانجوی 

چین کار می کند. خانم سو درآمد مناسب دارد، آخرهای 

هفته وقت زیادی را با دوستانش می گذراند، اما مشکل 

سو و فامیلش این است که سو مجرد است. او می گوید: 

مهمی  برای  زمان  سالگی  سی  می کردم  احساس  من 

ازدواج است، وقتی به سن سی سالگی نزدیک می شدم، 

تحت فشار شدیدی از سوی پدر و مادرم قرار گرفته بودم 

تا یک شخص مناسب را برای ازدواج پیدا کنم. 

او  است.  مجرد  هم  هنوز  سو   ،2020 نوامرب   31 در 

با  کردن  ازدواج  چون  نیست؛  نگران  دیگر  که  می گوید 

کردن  تلف  را  باشد  نداشته  او  به  عالقمندی  که  کسی 

وقت می داند. مطابق داده های اداره ملی احصائیه چین، 

طی شش سال )2007 – 2013( حدود 23 میلیون زوج 

 )2019  -2013( بعد  سال  شش  در  اما  کردند  ازدواج 

حدود 13 میلیون زوج ازدواج کردند. این آمار کاهش 41 

درصدی را نشان می دهد. 

این کاهش  و روان شناسان می گویند  مقامات چینایی 

برای  که  است  دهه ای  چند  پالیسی های  دلیل  به 

بود،  شده  طراحی  چین  جمعیت  رشد  کردن  محدود 

ازدواج  بخواهند  که  دارند  کمی  وجود  جوانان  اکنون 

و  نقش  که  جوانی  »زنان  می گویند:  کارشناسان  کنند. 

میلیون ها  شدن  اضافه  و  بریتانیایی  شهروندان  از 
این  البته  بریتانیا شد که  ساعت کاری در صنعت 
چالش  به  نتیجه  در  تاچر  خانم  دولت  دستاورد 
در  کارگری  اتحادیه های  اعتصاب های  کشیدن 
در  آمد.  بدست  بریتانیا 
نیز  بین المللی  عرصه های 
خانم تاچر به جورج اچ 
جمهور  رئیس  بوش، 
جنگ  درباره  امریکا 
فارس مشورت  خلیج 
می داد و برای تضعیف 
در  کمونیسم  قدرت 
گورباچف،  از  جهان 

وقت  رهبر 

موضع نهادهای حقوقی را در قسمت برابری جنسیتی 

می دانند، نگرش شان در مورد ازدواج تغییر کرده است.«

می گوید:  چین  فمینیست  جنبش  رهرب  میلی،  شیائو 

قرار  توهین  مورد  تاهلشان  بخاطر  زنان  مواقع  بعضی 

و  بودن  مطیع  بخاطر  را  آن ها  برخی  و  می گیرند. 

فرمانربداری با عنوان )خر شوهر( خطاب می کردند. این 

رفتار نشاندهنده ترس شدید از ازدواج است.  

یکی از سیاست های اصلی دولت فعلی چین، تشویق 

جوانان به داشن فرزند است. بی عالقگی زوج های جوان 

به فرزندآوری نیز بحرانی دانسته می شود که ممکن است 

برای حزب کمونیستی چین در آینده خطرساز واقع شود 

اقتصادی  و  اجتاعی  ثبات  به  جمعیت  کاهش  چون 

چین صدمه می زند.  

هشدارادارهاحصائیه

پایین ترین  به  ازدواج در شش سال اخیر  آمار  در چین 

میزان در 14 سال اخیر رسیده است. مقامات چینایی 

سال  در  تک فرزندی  سیاست  را  کاهش  این  علت 

اما  دانسته اند،  چین  جمعیت  کنرل  برای   1979

بحران جمعیت  بروز  از  که  جمعیت شناسان سالهاست 

در  کارگر  جمعیت   2014 سال  در  می دهند.  هشدار 

و  یافت  اخیر کاهش  بار در سه دهه  اولین  برای  چین 

رهربان چینایی را نگران کرد. در سال بعدی حکومت 

چین سیاست تک فرزندی را خامته داد و به زوج ها اجازه 

داشن دو فرزند را داد. 

در اول جنوری سال 2016 سیاست دو فرزند اجباری 

شده بود ولی این سیاست تاثیری برعکس داشت و آمار 

جامعه  ژان یونگ،  جون  وی  یافت.  کاهش  مثل  تولید 

جماهیر شوروی سابق حمایت می کرد. خانم تاچر 
جزایر  در  بریتانیا  قدرت  تثبیت  برای  همچنین 
فانکلند حمله کرد تا به این ترتیب دست آرژانتین 

را از مالکیت این جزایر کوتاه کند. 
جنبش های  که  گفت  باید  زنان  مسائل  درباره 
زنی  عنوان  به  را  تاچر  مارگارت  فمنیستی، 
هیچ  سیاسیش  رهبری  دوره  در  که  می شناسند 
دختر  را  خود  همیشه  اما  نکرد  زنان  برای  کاری 
یک دکاندار و خودش را زن خانه داری می دانست 
و  بود  شده  ساخته  کشورش  رهبری  برای  که 
تصمیماتش درست یا غلط بدون چرخش و عدول 
انجام می داد و همسرش را یار و یاور همیشگی خود 
تاچر  خانم  رهبری سیاسیش می دانست.  دوره  در 
مانند هر زنی دیگر به خرید لباس عالقه داشت و 
دنیا  از سیاستمداران  برخی  نام  به  را  لباس هایش 
امر  نامگذاری می کرد یعنی لباس هم برایش یک 

سیاسی بود. 
در یک جمع بندی کلی، خانم تاچر را می توان یکی 
از مهمترین سنت شکنان قرن بیستم دانست که 
از قطب های قدرت جهان،  با تصدی رهبری یکی 
سنت سیاسی همیشه مردان بر عرصه قدرت را به 
چالش کشید. بسیاری او را از نظر اقتدار سیاسی، 
همطراز وینستون چرچیل، نخست وزیر دهه 4 و 
50 میالدی قرن بیستم می دانند. مارگارت تاچر 
سرانجام در آپریل سال 2013 میالدی در سن 

87 سالگی درگذشت.

شناس در دانشگاه ملی سنگاپور که در زمینه ازدواج و 

سنت های  هم  هنوز  می گوید:  کرده،  تحصیل  خانواده 

مردساالرانه در چین تغییر نکرده است؛ پدر و مادر پرس 

فرزندانش  و  خانواده  آنها،  از  عروس شان  دارند  توقع 

مراقبت کند حتا اگر وظیفه متام وقت داشته باشد.

بسیار  چین  در  ازدواج  کلی  طور  »به  می گوید:  یونگ 

مشکل است؛ بخاطر اینکه ازدواج تنها پیوندی بین دو 

نفر نیست، مسئولیت های زیادی را به بار می آورد و برای 

زنان مشکل است که دو وظیفه را همزمان انجام دهند.«

لی ژان دستیار یک پروفیسور روان شناسی در دانشگاه 

تحقیق  خانواده ها  مورد  در  که  نیویورک-شانگهای 

می کند، می گوید: »نابرابری جنسیتی واقعا باعث شده 

که زنان چینایی قبل از رفن به مرکز ثبت ازدواج تأمل 

 کنند. همچنین فشار کار و ساعات زیادی کاری در چین 

وضعیت را بدتر کرده، برای زنان انرژی کمر می ماند تا 

یک رابطه را ایجاد کرده و از خانواده مراقبت کنند.«

آمار ها نشان می دهد که هر دو جنس در چین متایل 

زیادی به ازدواج ندارند. بر اساس آمار اکادمی  اجتاعی 

چین از سال 1990 تا 2016 میانگین سن ازدواج برای 

زنان از 22 تا 25 سالگی و برای مردان 24 تا 27 سالگی 

ازدواج  میانگین  بزرگ  شهر های  در  اکنون  است.  بوده 

برای مردان 30 و برای زنان 28 سالگی می باشد. 

سو 31 ساله از گوانگجو اغلب از دوستان متأهل  خود 

در مورد مسئولیت های ازدواج شنیده است. او می گوید: 

امروزه، توانایی اقتصادی زنان بهبود یافته است. زندگی 

تنهایی بسیار زیباست، اگر مردی را برای تشکیل خانواده 

پیدا کنید، کیفیت زندگی پایین می آید و اسرس زیادی 

برای زنان به وجود می آید. 

و  اقتصادی  وضعیت  شدن  »بهر  می گوید:  یونگ 

است؛  کرده  دشوار  آنها  برای  را  ازدواج  زنان  اجتاعی 

تحصیالت  که  مردی  با  می خواهند  چینایی  زنان  چون 

کنند.  ازدواج  باشد  داشته  خودشان  از  باالتر  درآمد  و 

برعکس مردان می خواهند، با زنان که تحصیالت و درآمد 

پایین تر از خودشان داشته باشد ازدواج کنند. اما اکنون 

و  از درآمد  زنان در بسا موارد  و تحصیالت  سطح درآمد 

تحصیالت مردان بیشر رفته است.«

افزایشهزینهوپرداختپولبهخانوادهزن

خانه  خرید  چینایی،  خانواده های  بسیاری  نظر  از 

پیش رشط ازدواج است، اما بسیاری از جوانان چینایی 

توان خرید خانه را ندارند و والدین شان هم پول زیادی 

وانگ،  جوانا  کنند.  کمک  که  ندارند  پس انداز  برای 

از جنوب غربی شهر چنگدو، سه  دانشجوی 24 ساله 

سال با دوست پرسش زندگی کرده است. این دو دلداده 

قصد دارند در شانگهای زندگی کنند اما به زودی قصد 

ازدواج ندارند. 

در  منی شود.  احساس  شهرها  در  تنها  مالی  فشار 

به  را  بهای عروس  باید  مناطق روستایی خانواده داماد 

شکل نقد یا یک خانه به خانواده وی پرداخت کند. این 

روش قرن هاست که در چین وجود دارد. اما هزینه ها در 

دهه های اخیر باال رفته که دلیل آن عدم تعادل جنسیت 

است. 

نتوانسته است که  تاکنون  نظر می رسد دولت چین  به 

زنان  بی عالقگی  از  ناشی  بحران  برای  موثری  راه حل 

به ازدواج و برقراری نسبت مناسب بین جمعیت فزاینده 

مردان به زنان بیابد. 

 زن در قوانین
موضوعه افغانستان

کابل قـــــــــــدیم

مریم شاهی


