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شهری که زنان در سکوت
 آزار می بینند

حجاب اجباری،
 بازار رحم اجاره ای، جنسیت دگی

اگر همه  ما را
 تیر باران کردند

شهر نیلی مرکز والیت دایکندی که تا یک سال قبل 
ظاهر کامال روستایی و جاده های پر از گردو غبار داشت 
با گسترش خیابان ها و افزایش تجمعات در مراکز 
تجارتی، دانشگاه و ادارات دولتی به شهر...

»خاطرات آن فرانک« نوشته های یک دختر نوجوان 
یهودی است که در تابستان 1942 در زمان جنگ 
جهانی دوم در وحشت...

قانون حجاب اجباری برای دختران در مکتب های 
اندونزی منع شد. این قانون پس از آن ملغا می شود که 
یک دانش آموز مسیحی در...

به نام زن به کام ... قال  و  قیل 
خ رویکرد نیمر

 www.nimrokh.af

برخی مانند »تفسیر منونه« تسلط جنس مرد بر جنس زن را 

منی پذیرد اما تنبیه بدنی را قبول دارد. ]2[ قطب راوندی در 

»فقه القرآن« و ماتریدی در »تأویالت اهل السنه«، قوامیت را از 

جهت وجوب نفقه زن بر شوهر می دانند]3[ ]4[ 

َل اللَُّه بَْعَضُهْم َعَل بَْعٍض  الرَِّجاُل قَوَّاُموَن َعَل النَِّساِء ِبَا فَضَّ

لِلَْغيِْب  َحاِفظَاٌت  قَانِتَاٌت  الَِحاُت  فَالصَّ أَْمَوالِِهْم  ِمْن  أَنَْفُقوا  َوِبَا 

ِت تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ  ِبَا َحِفَظ اللَُّه َوالالَّ

بُوُهنَّ فَِإْن أَطَْعَنُكْم فاََل تَبُْغوا َعلَيِْهنَّ َسِبياًل  ِف الَْمَضاِجعِ َواْضِ

إِنَّ اللََّه كَاَن َعلِيًّا كَِبريًا ﴿نساء، 34﴾ 

هــر روز فرخنده هــا در روی خیابان هــا و مکاتــب قربانــی 

می شــوند و پرونده هایشــان بــدون رســیدگی مختومــه 

می شــود. زنــان در محیط هــای کار، دانشــگاه و حتــی 

در خانــه، مــورد انــواع خشــونت ها و آزارهــای جنســی 

قــرار می گیرنــد و تکلیــف قانــون منــع خشــونت علیــه 

زنــان بــا پاســخ نــه نهادهــای قانونگــذار مواجــه می شــود. 

چــرا  کــه  اســت  نپرســیده  مدنــی  نهــاد  هیــچ  هنــوز 

بزرگرتیــن پــروژه توامنندســازی زنــان )پرومــوت( کــه قــرار 

ــد.  ــرورش ده ــتان را پ ــده افغانس ــران زن آین ــود ره ب

بخاطــر مصــارف شــخصی عــده ای منفعت طلــب حیــف و 

ــان  میــل شــد؟ و چــرا رسنوشــت حقــوق و آزادی هــای زن

افغانســتان در پشــت درهــای بســته دوحــه بالتکلیــف 

ــه  ــه نظــر می رســد کــه نهادهــای فعــال در زمین ــد؟ ب مان

از  مهمــرت  دغدغه هــای  زنــان  آزادی هــای  و  حقــوق 

ــد. ــان دارن ــات زن مطالب

نوشته ای که می خوانید بخشی از مقاله محمد حسین 

فیاض پژوهشگر امور دینی است که منت کامل را می توانید 

در وبسایت نیمرخ بخوانید. 

و  تسلط  برتری،  گامنة  دینی،  چالش  پر  بحث های  از  یک 

حاکمیت مردان بر زنان و به دنبال آن حق لت کردن/ کتک 

این  است.  شوهر  از  نکردن  اطاعت  صورت  در  زنان  زدن 

موضوع، دستاویز زیاد منتقدین شده و همواره روی آن مانور 

داده اند. البته این واقعیت را باید پذیرفت که مفرسین زیادی 

آیه 34 سورۀ نساء را بر تسلط و حاکمیت جنس مرد بر جنس 

»بیاییــد! بــا فرهنــگ زن ســتیزی مبــارزه کــرده و مانــع 

خشــونت های لفظــی، روحــی و روانــی علیــه زنــان در 

محــل کار شــویم« ایــن عنــوان کنفرانــس مطبوعاتــی 

بیســتم دلــو بــود کــه خرنــگاران هفــت رســانه بــرای 

ــد. لوگوهــای  ــس آمــده بودن ــن کنفران پوشــش خــری ای

37 نهــاد در دعوت نامــه مطبوعاتــی ایــن کنفرانــس کنــار 

هم چیده شده بود.

هشــت زن و یــک مــرد عضــو پنــل بودنــد تــا در مــورد آزار 

ــد.  ــخرنانی کنن ــث و س ــل کار بح ــان در مح ــت زن و اذی

زمانــی کــه گرداننــده برنامــه، بانویــی را بــرای تــالوت 

ــا  ــرآن دعــوت کــرد. دو افــرس پلیــس از راه رســیدند و ب ق

ــه  ــان را از برنام ــه ی آقای ــتند، هم ــب خواس ــار نامناس رفت

ــند.  ــرون بکش بی

رس و صــدا بلنــد شــد و خرنــگاران زن و مــرد وسایل شــان 

را جمــع کردنــد تــا پوشــش خــری برنامــه را بایکــوت 

زن و نیز حق تنبیه زن توسط مرد را مطرح کرده اند. 

تفسیر   200 حدود  قرآن،  تفسیر   572 از  اخیر  روزهای  در 

تفاسیر  این  مطالعه  کردم.  مطالعه  را  شده  یاد  آیۀ  پیرامون 

آیه  تفسیر  در  قرآن،  مفرسین  قاطع  اکرثیت  که  داد  نشان 

زن  جنس  بر  مرد  جنس  مدیریت  و  تسلط  نساء،  سورۀ   34

را پذیرفته و در صورت مخالفت زن با شوهر، بعد از مراحل 

موعظه، ترک بسرت، از جواز تنبیه بدنی زن سخن گفته بودند؛ 

از  نشود.  و جراحت  بدنی  آسیب  به  منجر  که  تنبیهی  البته 

و  را داشتند. ]1[  نظر  این  نیز  معارصین، عالمۀ طباطبایی 

کننــد.

نــام  بــه  کــه  بانــوان  ایــن  گپ وگفت هــای  رسانجــام، 

زنــان  حامــی  نهادهــای  آدرس  از  زن  حقــوق  فعــاالن 

ــت. در  ــاعت دوام یاف ــک س ــد، ی ــرده بودن ــر ک ــه دای برنام

ــط از  ــه فق ــه برنام ــد ک ــالم کردن ــه اع ــی برنام ــت پایان وق

ــن هرســه  ســوی ســه نهــادی برگــزار شــده اســت کــه ای

ــد. 34 لوگــوی دیگــری کــه  ــرار دارن ــر در رأس شــان ق نف

ــا  ــود، رصف ــده ب ــرن درج ش ــی و ب ــه مطبوعات در دعوت نام

ــود.  ــن ب ــرای تزئی ب

حــدی  در  بحث هــا  مطبوعاتــی،  کنفرانــس  ایــن  در 

ــبوک  ــر در فیس ــر دو نف ــه از اختالف نظ ــود ک ــخصی ب ش

ســخن گفتــه می شــد. بعــد از ســال ها ســکوت نهادهــای 

مدنــی، رسانجــام یــک کنفرانــس دربــاره زنــان برگــزار شــد 

کــه اینگونــه پایــان یافــت، درحالیکــه هنــوز مطالبه هــای 

ــت.  ــده اس ــخ مان ــان بی پاس ــده زن عم

2

تنبیه زنان، سفارش قرآن است؟  آیا 
پژوهشگر دینی

محمدحسین فیاض

ی  ر میانه  زنی د
چوبه دار  و چادر
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کارزار »سکوت را بشککنیم« 2

ن  شید نو ل  بد ر  د ر  کا
رئیس  با  ه  قهو

سرگذشت اولین وزیر زن 
ایران در گفت وگو 

با مهرانگیز کار 



پای چوبه دار هم حاض به پوشیدن چادر و اظهار پشیامنی از 

مبارزاتش نشد. او درباره دلیل نپوشیدن چادر گفته بود: »چادر 

یک مانع روحی و مانع پیرشفت زن ایرانی شده است و حداکرث 

سوءتفاهم را در مورد معنی واقعی عفت و نجابت بوجود آورده 

است و بیشرت، مردها هستند که مانع پیرشفت زن ها می شوند و 

برای چادر تبلیغ می کنند. 

می کنند،  فکر  عده ای  که  طور  آن  نجابت  و  عفت  مساله  اگر 

بگویم که همه  باید  این صورت  بود، در  وابسته  به چادر  فقط 
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»مردان، کارگزاران و تدبیرکنندگاِن ]زندگی[ زنانند، به خاطر 

آن که خدا مردان را ]از جهت توان جسمی، تحمل مشکالت 

خاطر  به  و  داده،  برتری  زنان  بر  فکری[  و  روحی  قدرت  و 

آن که ]مردان[ از اموالشان هزینه زندگی زنان را ]به عنوان 

]با  و درست کار  زنان شایسته  حّقی واجب[ می پردازند پس 

در  ]و[  ند  شوهر[  مطیع  ]و  فرمانردار  حق[  قوانین  رعایت 

شوهرانشان[  برعهده  آنان  نفع  ]به  خدا  که  حقوقی  برابر 

را[  او  اموال  و  ارسار  و  ]حقوق  شوهر  غیاب  در  نهاده است، 

حفظ می کنند. 

و زنانی که از رسکشی و نافرمانی آنان بیم دارید ]در مرحله 

اول[ پندشان دهید، و ]در مرحله بعد[ در خوابگاه ها از آنان 

دوری کنید، و ] اگر اثر نبخشید[ از آنان روی گردان باشید ]با 

آنان سخن نگفته و بی توجه باشید[ پس اگر از شام اطاعت 

شام[ دانا و آگاه است. 

تفسیر و تحلیل دو آیه

به  راجع  شده  یاد  آیۀ  دو  در  می بینیم  که  چنان   - الف 

سخن  الزم  حل های  راه  و  اختالفات  خانوادگی،  موضوعات 

ترویج  و  زن  بر  مرد  برتری  و  تبعیض  به  ربطی  و  شده  گفته 

خشونت در خانواده ندارد.

ب - انتقادها این است که چرا قرآن گفته: »الرَِّجاُل قَوَّاُموَن 

َعَل النَِّساِء«، »مردان، رسپرست و حاکم زنان اند؟« و این یک 

تبعیض آشکار است. در پاسخ باید گفت:

در  زن  بر  مرد  تنها رسپرستی  و رسپرستی،  قوامیت  از  مراد 

به  اعتبار  این  که  و سیاست  اجتامع  نه  خانواده است،  نظام 

خاطر ازدواج به وجود می آید. دوم این که این رسپرستی در 

قبال »فضل« و »انفاق« مرد است. جدای از این دو موضوع، 

بنا  شد.  نخواهد  رسپرستی  و  قوامیت  سبب  چیزی  هیچ 

براین، هیچ مردی نسبت به زنی که همرس او نیست، قوامیت 

ندارد، زیرا هزینه زندگی او را منی پردازد. 

مبنای  منی تواند  شوهر،  توسط  زن  دادن  نفقه  اصوالً، 

روابط  در  زن  جنس  بر  مرد  جنس  اجتامعی  رسپرستی 

اجتامعی و سیاسی باشد. به عبارتی، مالک تحقق قوامیت، 

اللَُّه  َل  فَضَّ )ِبَا  تنهایی.  به  نه  باهم اند،  انفاق  و  وجود فضل 

بَْعَضُهْم َعَل بَْعٍض َوِبَا أَنَْفُقوا ِمْن أَْمَوالِِهْم(.

تکالیف  با  بر زن، همراه  مرد  نظام رسپرستی  که  این   سوم 

اخالقی از جمله رفتار بر اساس عدالت، نفی ضر و تعدی، 

رعایت حدود، عفو و گذشت و... از سوی مرد به زن است.

خدا  یقیناً  مجویید  راهی  هیچ  آنان،  دادن  آزار  برای  کردند 

بلند مرتبه و بزرگ است.« 

أَْهلِِه َوَحَكاًم ِمْن  بَيِْنِهاَم فَابَْعثُوا َحَكاًم ِمْن  »َوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق 

َعلِياًم  كَاَن  اللََّه  إِنَّ  بَيَْنُهاَم  اللَُّه  يَُوفِِّق  إِْصاَلًحا  يُِريَدا  إِْن  أَْهلَِها 

َخِبريًا« ﴿نساء، 35﴾ 

اگر  خانواده![  بزرگان  و  ُعقال  و  رشع  حاکامن  ای  ]شام  و 

از جدایی و ناسازگاری میان زن و شوهر بیم داشتید، پس 

رفع  ]برای  زن  خانواده  از  داوری  و  مرد،  خانواده  از  داوری 

داشته  اصالح  قصد  داور  دو  هر  اگر  که  برانگیزید  اختالف[ 

باشند، خدا میان دو داور توافق و سازگاری ایجاد می کند ]تا 

به صالح زن و شوهر حکم کنند[ یقیناً خدا ]به نیّات و اعامل 

ادامه از صفحه 1

مخالفان و موافقان خانم پارسا، او را زنی 
سنت شکن می دانند که حتی تا پای چوبه دار هم 
حاضر به پوشیدن چادر سیاه و اظهار پشیمانی از 
مبارزاتش نشد.

آیا تنبیه زنان ...

گزارشگر
حسین احمدی

گفت وگو با صالحه صالحی، معاون موسسه 

توامنندسازی زنان افغان

از  یکی  زنان  توامنندسازی  بحث  صالحی،  خانم 

مسایل مهم است، اما زنانی که توانایی کار را دارند، 

روانی  امنیت  کشور  در  کار  مراکز  و  اداره ها  در  آیا 

دارند؟

زمانی که  ولی  می کنیم  کار  زنان  توامنندسازی  برای  ما 

توامنندی شان  از  تا  می روند  کار  اداره های  به  زنان 

استفاده کنند، مصونیت ندارند. زمانی که یک زن برای 

استخدام شدن در یک اداره کار مراجعه می کند، در قدم 

نخست با خشونت مواجه می شود.

این خشونت در قالب تقاضاهایی اعامل می شود که بهرت 

است منونه ای  از آن را بگویم تا فهمیده شود چگونه است. 

از طریق  بود  قرار  روایت می کنم که  را  زنی  من داستان 

شود.  استخدام  دولتی  اداره های  از  یکی  در  آزاد  رقابت 

مراحل  در  او  منی برم.  را  نامش  امنیتی  مسایل  بخاطر 

شد  قرار  شد.  موفق  مصاحبه  و  کتبی  امتحان  و  رقابتی 

برای طی مراحل استخدام و آغاز کار از بخش منابع برشی 

گرفتند.  اداره متاس  از  گرفته شود.  برایش متاس  اداره 

تا قراردادش را امضا  ولی آن خانم را به دفرت نخواستند 

کند. او را به آدرس مشخصی در یکی از رستورانت های 

شهر برای قهوه نوشیدن با رئیس اداره دعوت کردند. آن 

خانم نرفت و با رئیس اداره قهوه ننوشید. به جای او کسی 

دیگری پست را اشغال کرد.

مگر هستند زنانی که به این تقاضاها تن دهند؟

حتا اگر زنان به این خواهشات تن ندهند بازهم این گونه 

رفتارها باعث آزار و اذیت روانی شان می شود. من اکنون 

کار  مختلف  نهادهای  در  سال ها  و  دارم  باالیی  سن 

اداره  یک  در  کاریابی  برای  مراجعه  از  هنوز  اما  کرده ام. 

دولتی می ترسم. 

دارید،  زنان  با  که  ارتباطاتی  و  برخورد  از 

اداره های  در  بیش تر  چیست،  زنان  روایت های 

یا  قرار می گیرند  این گونه خشونت ها  مورد  دولتی 

در بخش خصوصی؟

تجربه ای که من دارم و از بررسی گفته های دیگر زنان 

دریافتم، زنان بیش تر در نهادهای دولتی مورد خشونت 

قرار می گیرند. گفته می توانم که حدود 80 درصد این 

خشونت ها در اداره های دولتی صورت می گیرد. چون 

رویکرد تجارتی سکتور خصوصی باعث می شود جهت 

کار  فضای  مصونیت  بر  تجارت شان  توسعه ی  و  رشد 

مترکز کنند. اما اداره های دولتی چنین نیست.

ضامنت  و  بازنشستگی  حقوق  جمله  از  دالیلی  بنابر 

شغلی، متایل جوانان به کار در اداره های دولتی زیاد 

دولتی  اداره ی  در  جوان  زن  یک  که  زمانی  اما  است، 

برای کار مراجعه می کند، مورد خشونت های جنسی و 

روانی قرار می گیرد.

استخدام در اداره های دولتی براساس قانون و 

پس  بگیرد،  صورت  باید  قانونی  روند  یک  طی 

داشته  وجود  فسادی  چنین  است  ممکن  چگونه 

باشد؟

ضوابط  بر  روابط  ارجحیت  و  قانون  حاکمیت  عدم 

برخوردها  که  است  کرده  فراهم  را  زمینه ای  چنین 

در  باشد.  جنسیتی  یا  قومی   و  فردی  سلیقه  طبق 

که  است  شده  فرهنگ سازی  این  دولتی  اداره های 

شایسته ساالری و تخصص، قربانی فساد شود. قربانی 

روانی  و  جنسی  خشونت های  تحمل  و  زنان  شدن 

تن  نتیجه  است.  فساد  گونه  این  پیامدهای  از  یکی 

از  افراد فاسد، بیرون ماندن  ندادن به این خواهشات 

اداره های دولتی و بیکاری است. افزایش سطح بیکاری 

تن  خواست ها  این  به  برخی   که  می شود  باعث  فقر  و 

دهند. هوس نیست، هیچ زنی منی خواهد برای کار کردن یا 

فعالیت های اجتامعی-سیاسی قربانی خشونت های جنسی 

هزاران  ساالنه  که  کنیم  فکر  این گونه  اما   شود.  روانی  و 

میلیون ها  می شوند،  کشته  انفجارها  و  جنگ  سنگر  در  مرد 

خانواده خرج روزگار شان را ندارند، زنان مسئولیت دارند که 

رسپرست خانواده باشند. زنانی که مسئولیت تامین مخارج 

خانواده را به دوش می کشند امکان قربانی شدن شان زیادتر 

فاسد  سیستم  حاکمیت  و  مردم  اقتصادی  مشکالت  است. 

زمینه را چنان محدود کرده است که کسانی باالجبار به این 

خواهشات تن می دهند. 

شام یکی از کسانی بودید که علیه آزار و اذیت زنان 

آیا  کردید.  دایر  مطبوعاتی  کنفرانس  کار  محل  در 

حکومت خواست شام را مد نظر می گیرد؟

نخیر. چون این نوع برخوردها با زنان در داخل همین نظام 

ما  کنیم.  سکوت  منی خواهیم  ما  اما  می شود.  برنامه ریزی 

می دانیم که صدای ما شنیده منی شود اما ما از مبارزه دست 

منی کشیم. شاید ما را رسکوب هم بکنند، اما تنها راه حل از 

و  اذیت جنسی  و  آزار  ویژه  به  زنان  علیه  بردن خشونت  بین 

خشونت روانی در محل کار مبارزه است. باید رس خم نکنیم؛ 

تا زمانی که قانون در کشور حاکم شود و تا زمانی که دیگر 

خشونت  از  دولتی  اداره  یک  در  شدن  استخدام  برای  زنی 

به  ما  خواست  شاید  باشد.  نداشته  هراس  روانی  و  جنسی 

زودی برآورده نشود ولی ما ناامید منی شویم و همچنان تالش 

می کنیم تا راه برای نسل آینده ما باز شود.

آیا به این فکر کردید که در داخل کشور ممکن است 

را  وضعیت  که  باشد  داشته  وجود  موثرتری  قوت های 

تغییر دهد؟

تغییر شود،  افغانستان می تواند باعث  ایستادگی زنان  بلی، 

جنسی  خشونت  و  فساد  یعنی  اصلی  موضوع  بر  اگر  ولی 

هیچ  ما  شویم،  متمرکز  دولتی  کار  اداره های  در  روانی  و 

امیدواری نداریم؛ چون مکانیزمی  در دست نداریم که باعث 

شفافیت در روند استخدام و مصونیت زنان در اداره ها شود. 

چون مسأله تنها مرحله استخدام نیست. برای رشد و ترفیع 

تعمیم  نیاز است.  به واسطه و البی  باز  اداره های دولتی  در 

داده نشود، اما زنانی به این امتیاز دست خواهند یافت که 

به خواهش های غیرقانونی رئیسان و آمران باالدست شان تن 

دهند. 

را  عیب ها  همه  چادر  که  می کنند  خیال  زن ها  »برخی 

می پوشاند و حال آنکه چادر عیب ها را از بین منی برد بلکه فقط 

روی عیب را می گیرد تا مردم نبینند ولی عیب ها وجود دارد و روز 

بروز هم شدیدتر می شوند.« 

زنی  اولین  پارسا  فرخرو  صحبت های  از  بخشی  سخن،  این 

است که در تاریخ ایران )دهه های چهل و پنجاه شمسی( وزیر 

معارف/ آموزش و پرورش شد. او در موقع وزارتش، متاهل بود و 

سه فرزند داشت. در جامعه آن سال های ایران، وی از فعاالن 

جنبش های حقوق و آزادی های زنان بود. 

مهرانگیز کار، وکیل دادگسرتی و از فعاالن حقوق برش که از 

سال ها بدین سو در امریکا زندگی می کند، وی درباره فرخرو 

پارسا به نیم رخ می گوید: »دوره ای که خانم پارسا وزیر آموزش و 

پرورش شد، من روزنامه نگار بودم. خانم پارسا هیچ وقت آرایش 

منی کرد، بسیار ساده لباس می پوشید. من همیشه می گفتم 

دنبال  وقت  هیچ  چون  می اندازد  مادرم  یاد  مرا  ایشان  که 

شیک پوشی یا خودمنایی نبود.«

قرابت  بخاطر  که  می آورد  بخاطر  را  روزهایی  مهرانگیز  خانم 

فامیلی همرسش با خانم پارسا دو بار به خانه آن ها رفته بود. 

او می گوید: »من زندگی خانم پارسا را بسیار ساده دیدم، روابط 

و مناسبات زناشوییش از نظر اجتامعی کامال قابل قبول بود. 

این زن، وزیر است و مرد  من در آن خانه حس منی کردم که 

در موقعیت او نیست. حتی توانسته بود در چارچوب خانواده 

تعادلی را بوجود بیارد.«

خانم پارسا در کتابش از وضعیت زنان در دوره های گذشته در 

ایران سخن گفته است که حتی نگهبان و پلیس حاض نبودند 

با یک »ضعیفه« سخن بگویند. همچنین در جایی نیز درباره 

خودش نوشته است: »جوانان امروز در فاصله سنین 20 تا 50 

ساله ایرانی اکرثا مرا به خوبی می شناسند چرا که سال ها مربی 

و مدیر مدرسه و معاون آموزش و پرورش بودم. 

اولین زنی بودم که به مجلس رفتم و اولین زنی بودم که معاون 

و سپس وزیر شدم و تاکنون نیز تنها زنی هستم که در صف 

وزیران سابق می ایستم اما همه اینها ظاهر است و باطن زندگی 

زن ایرانی چیز دیگری است.« منصوره پیرنیا در مقاله ای درباره 

درباره  قضاوتش  در  پارسا  خانم  که  است  نوشته  پارسا  فرخرو 

زنان ایرانی حق داشت؛ چون تنها دو سال بعد زنان پوشیده در 

چادرهای سیاه به خیابان ها آمدند تا خود را داوطلبانه تسلیم 

عنوان حقوق  به  آنچه  دادند  نشان  کنند،  دینی  یک حکومت 

فردی و اجتامعی در قانون تضمین شده بود، تا چه اندازه در 

ذهن جامعه و به ویژه خود زنان می گذشت، فاصله داشت. 

به گفته خانم کار، »فرخرو پارسا در دوره حکومت )پهلوی دوم 

مردم دنیا غیر از مثال یک میلیون زن چادر بر رس، بی عفت و 

نانجیب هستند. در حالی که بسیار می بینیم که چه فجایع و 

بی عفتی هایی زیر پوشش چادر اتفاق می افتد.« 

در برخی از سایت ها از فرخرو پارسا به عنوان زنی یاد شده است 

بر پوشیدن چادر ترجیح داده است. مهرانگیز  را  که چوبه دار 

باز هم  پارسا چادر هم می پوشید  کار می گوید که اگر فرخرو 

نظام های  به مشکل  اعدام می کرد. وی  را  حکومت دینی وی 

»هدف  می کند:  اشاره  پارسا  خانم  مانند  کسانی  با  اسالمی 

حکومت دینی آن موقع این بود که زنان را برتسانند تا مطالبه ای 

برای رسیدن به مشاغل کلیدی نداشته باشند، به همین خاطر 

باید منادها در نظر مردم تخریب می شد و فرخرو پارسا یکی از 

این منادها بود.« 

وی می گوید که مخالفت با زنان در سطوح باالی مدیریتی فقط 

از سوی روحانیان نبود بلکه گروه های اپوزیسیون حکومتی نیز 

با  باالی حکومتی  رده های  در  زنان  برابر مسئولیت گرفنت  در 

متسخر و انتقاد برخورد می کردند. 

از حضور زنان در رده های  نیز تجربه های مشابهی  افغانستان 

باالی مدیریتی در دوره قبل از جنگ های دهه هفتاد داشت اما 

بعد از بروز جنگ های داخلی و حاکمیت امارت اسالمی، زنان 

از متام عرصه ها محروم و به داخل خانه ها رانده شدند و تنها در 

دو دهه اخیر، فضا برای رشد اجتامعی و فعالیت های آنان باز 

شد اما در آستانه توافق صلح با طالبان، بیم آن می رود که بار 

دیگر زنان از بسیاری از حقوق و آزادی های خود محروم شوند 

و حضور زنان در رده های باالی مدیریتی جامعه به افسوس و 

حرست های تاریخی تبدیل شود.  

ویدا ساغری، فعال حقوق زن در کابل به نیم رخ می گوید: »از 

یک طرف، صلح با یک گروه بنیادگرای دینی- اسالمی توسط 

و  غیرطبیعی  امر  یک  غیردینی  خواهان  آزادی  و  روشنفکران 

روند  این  در  افغانستان  زنان  به  دیگر  از طرف  است.  ناممکن 

گروه  عنوان  به  مقابل  طرف  چون  است؛  نشده  داده  نقشی 

خود  دعوای  طرف  و  همتا  حد  در  را  زنان  اسالمی،  افراطی 

منی بیند، طوری که حتا یک زن در آن گروه )طالبان( نبوده و تا 

امروز هیچ نظری در مورد رسنوشت زنان ارائه نکرده اند، چون زیر 

بیرق مردانه آنان، زنان کاره ای نیستند.«

تا  دارد  سیاسی  جنبه  بیشرت  صلح  این  ساغری،  خانم  بگفته 

به صلحی در ابعاد دیگر اجتامعی برسد و در چنین رشایطی 

این صلح خواهند  قربانیان  و کودکان عمده ترین  زنان  حقوق 

بود. 

در ایران( سیاست بر این بود که زنان در سطوح اجرایی عالی 

در حکومت سهم داده شوند و بدنبال زنانی با چهره اخالقی 

برای  پارسا  خانم  به همین خاطر  بودند،  جامعه  پذیرش  مورد 

وزارت انتخاب شد. اما بعد از روی کار آمدن حکومت جمهوری 

اسالمی، وی را به ترویج بی بند و باری به زنان و دخرتان متهم 

کردند این اتهام واهی بود. 

خانم پارسا به طور غیرمستقیم چشم جامعه را به حضور خودش 

که بسیار ساده بود و ربطی به بی اخالقی نداشت عادت می داد 

ایشان مورد  ببینند در عین حال که  را در کابینه  که یک زن 

را  روحانیان  از  تن  چندین  و  بود  شاه  دینی  منادهای  احرتام 

به عنوان مشاوران دینی داشت و به آن ها از بودجه آموزش و 

پرورش، دستمزدهای خوبی می داد.« 

برقراری  و  ایران  در  شاهی  نظام  رسنگونی  از  بعد  پارسا  خانم 

را  دخرتان  وزارتش  دوره  در  وی  شد.  تیرباران  دینی،  نظام 

ملزم به پوشیدن لباس فرم مدارس می کرد و پوشیدن چادر یا 

لباس دامن کوتاه )مینی ژوپ( را ممنوع اعالم کرد. مخالفان و 

موافقان خانم پارسا او را زنی سنت شکن می دانند که حتی تا 

سرگذشت اولین وزیر زن ایران در گفت وگو با مهرانگیز کار 



رسور دانـش در دیـدار بـا رئیـس منایندگـی کمیتـه بین املللـی صلیـب رسخ در افغانسـتان بیـان کرده اسـت کـه اگرتوافق نامه امریکا بـا طالبان 

بازنگری نشود، روند صلح با چالش های بیش تر مواجه خواهد شد. 22 دلو

امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری در گفت وگـو بـا شـبکه تلویزیونی فرانس24 گفته اسـت کـه طالبان روابط شـان را بـا القاعده حفظ 

کرده اسـت. قطـع رابطـه بـا گـروه القاعـده و دیگـر گروه هـای بین املللـی از اساسـی ترین رشط هـای توافقنامه امضا شـده  امریـکا و طالبـان بوده که 

از جانب طالبان عملی نشده است. 20 دلو

وزیـر خارجـه افغانسـتان در دیـدار بـا رسپرسـت ایـاالت متحـده در کابـل، تاکیـد کـرد کـه موافقت نامـه ایاالت متحـده با طالبـان دوباره بررسـی 

شود. 20 دلو

مصالحـه  شـورای  رئیـس  عبداللـه،  عبداللـه 

ملـی، کمسـیون رسـانه ها را در ایـن شـورا ایجـاد 

کـرد. دلیل ایجاد این کمیسـیون را اشـرتاک متام 

مـردم در رونـد صلـح گفته اسـت. وی همچنان در 

ایـن نشسـت گفـت کـه برخـی از سیاسـتمداران، 

خواهـان ایجـاد حکومت موقت اسـت کـه این نوع 

حکومـت قبـال تجربـه موفـق نداشـته اسـت. 21 

دلو

مذاکره کننـدگان  اعضـای هیئـت  از  تعـدادی 

صلـح بـه کابل برگشـتند. ایـن در حالی اسـت که 

در  و  اسـت  شـده  متوقـف  قطـر  در  گفت وگو هـا 

روزهـای اخیـر هیـچ نشسـتی میـان ایـن دو طرف 

برگزار نشده است. 21 دلو

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهور افغانسـتان 

تاکیـد کـرده کـه صلـح بایـد پایان دهنـده جنـگ 

باشـد و آرامـش را برقـرار کنـد نـه ایـن کـه رشوعی 

برای تراژیدی دیگری در کشور باشد. 21 دلو

هر ربع ساعت زنگ می زد، عادت کنند. 

خصوصا  آمد.  خوشم  صدا  این  از  اول  هامن  از  من 

شب ها این صدا به ادم آسایش خیال می دهد. شاید 

برایت جالب باشد که بدانی چه احساسی از مخفی 

شدن دارم. فکر می کنم که هرگز احساس نخواهم 

منظورم  البته  است.  من  خانه  محل  این  که  کرد 

این نیست که از اینجا متنفرم. اما بیشرت احساس 

پانسیون  یک  به  گذراندن  برای  انگار  که  می کنم 

یک  این  شاید  آمده ام.  غریب  و  عجیب  خانوادگی 

نوع بینش عجیب از زندگی مخفی باشد اما به هر 

حال، نظر من است. این پستو یک مخفیگاه ایده آل 

فکر  اما  است،  شیب دار  و  مرطوب  آنکه  با  است 

می کنم مخفیگاهی راحت تر از اینجا در آمسرتدام یا 

حتی در کل هلند پیدا منی شود.... از شنیدن خرب 

شهر قرار گرفته است که دانشجویان از شهر نیلی و اطراف 

با  دانشجویان  اکرث  نیست.  پیاده  پای  با  رفنت  به  قادر  آن 

می روند  دانشگاه  به  حمله  موتر  و  موترسایکل  از  استفاده 

در این میان دخرتان دانشجو که به وسایط نقلیه دسرتسی 

ندارند و با پای پیاده به دانشگاه می روند.

می گوید:  دایکندی  دانشگاه  در  دوم  سال  دانشجوی  آمنه 

پیاده  روی  هنگام  که  افتاده  اتفاق  برایم  بارها 

من  برای  می کنند  تالش  سواران  سایکل  موتر 

و دوستانم مزاحمت ایجاد کنند، هر وقت موتر 

احساس  می شود،  رد  کنارم  از  موتر سایکلی  یا 

می کنم یک دستی به سویم دراز است و تالش 

می کند، ملسم کند.«

ارتقای  و  عامه  آگاهی  مدیر  شجاعی،  حبیبه 

ظرفیت در ریاست امور زنان دایکندی، گسرتش 

دایکندی  در  زنان  با  خیابانی  اذیت  و  آزار 

جلسات  در  آنان  که  می گوید  و  می پذیرد  را 

و  زنان  به  مختلف  آموزشی  برنامه های  و  متعدد 

اذیت،  و  آزار  کاهش  برای  که  گفته اند  دخرتان 

هیچ  تاکنون  اما  کنند  ثبت  را  شکایت هایشان 

کسی شکایت رسمی دراین اداره و دیگر نهادی 

ذی ربط ثبت نکرده اند.

آمر جندر والیت  درهمین حال مرضیه همدرد، 

در  خیابانی  آزارهای  گسرتش  از  نیز  دایکندی 

خیابان های شهر نیلی خر می دهد و می گوید 

که بررسی های این اداره نشان می دهد که این 

در  زنان  حضور  افزایش  فرهنگی،  فقر  از  آزارها 

محیط کار و بازار سطح پایین سواد مردان، اعتیاد و تقابل 

آن،  با  مبارزه  برای  و  می شود  ناشی  مدرن  و  زندگی سنتی 

زنان باید اراده  کنند و از جریان این آزار و اذیت ها اسناد و 

شواهد جمع آوری کنند.

در  اذیت  و  آزار  و  خشونت  چون  قضایای  پیگیری  برای 

نهادهای عدلی و قضایی باید اسناد و شواهد کافی موجود 

باشد اما آزارهای خیابانی اتفاقات غیر منتظره  ای است که 

در آن لحظه هیچ کسی قادر به مستندسازی آن نیست امری 

که باعث می شود ده ها قربانی در مقابل آن سکوت کنند.

حجاب اجباری، 
بازار رحم اجاره ای، جنسیت دگی

زنان در هفته ای که گذشت

گزارشگر
جمیله احمدی

3 گـزارش www.n سال چهارم   شماره 129       شنبه  25 دلو  1399 imrokh.af

گزارشگر
لطیفه سادات موسوی

لیال اسم مستعار زنی است که در شهرک جدید نیلی لوازم آرایشی و بهداشتی و لباس های زنانه 
می فروشد. او به نیم رخ می گوید که هنگام گشت و گذار در شهر و حتی زمانی که در دکانش 

نشسته است، از آزارهای لفظی مردان و نگاه های آن ها در امان نیست.

دخرت  یک  نوشته های  فرانک«  آن  »خاطرات 

در   1942 تابستان  در  که  است  یهودی  نوجوان 

نازی ها  از  وحشت  در  دوم  جهانی  جنگ  زمان 

اعضای  با  همراه  شد،  مجبور  هیتلر(  )طرفداران 

مخفی  زندگی  به  امسرتدام  شهر  در  خانواده اش 

روی آورد.

شده  واقع  پدرم  رشکت  ساختامن  در  مخفیگاه 

بود. پدرم تعداد زیادی کارمند نداشت. فقط آقای 

می کردند.  کار  برایش  میپ  و  کلیامن  آقای  کوگلر، 

البته فسکوییل که 23 سال دارد هم ماشین نویس 

بود. همه آن ها در جریان ورود ما بودند. ما به رئیس 

انبارداران آقای فسکوییل یعنی پدر بپ و دو انباردار 

هنوز  مارگو  و  مادرم  و  پدر  بودیم....  نگفته  چیزی 

نتوانسته  اند به صدای ناقوس کلیسا وسرتتورن که 

آآمدن خانواده فان دان در روز سه شنبه آینده بسیار 

خوشحال شدم، چرا که به این ترتیب عده ما زیادتر 

خواهد شد. عرصها و شب ها سکوت اینجا مرا بسیار 

عصبی می کند، از اینکه منی توانم بیرون بروم، خیلی 

تصور  از  بگویم.  به کسی  را منی توانم  این  و  ناراحتم 

این که مخفیگاهامن را نازی ها بفهمند و همه مان را 

تیرباران کنند، وحشت دارم.  

خانواده فان دان در تاریخ سیزدهم جون وارد شدند. 

ولی چون  می آیند  آنها چهاردهم  فکر می کردیم  ما 

آملانی ها با فرستادن احضاریه، مردم را بیش از پیش 

از  روز  که یک  افتادند  فکر  این  به  آن ها  ترساندند، 

دست دادن زمان هم جایز نیست. 

باید  اول  ولی  دهد  درس  من  به  می خواهد  پدرم 

ما  زندگی  بخریم.  را  کالسم  درسی  کتاب های  همه 

تغییرات  و دستخوش  یکنواخت است  تقریبا  اینجا 

موضوع  من  پیش  شب  چند  منی شود...  انچنانی 

صحبت جمع بودم و نظر همگی این بود که من فرد 

بی سوادی هستم. در نتیجه روز بعد با جدیت رساغ 

درس خواندن رفتم، چرا که دمل منی خواهد در سن 

صنف  راهنامیی/  اول  هنوز  سالگی  پانزده  چهارده 

ششم باشم. بعد راجع به بی اطالعی من از فلسفه، 

روانشناسی و فیزیولوژی صحبت شد. درست است 

که من در حال حارض چیزی راجع به این موضوعات 

بیشرت  من  دانش  دیگر  سال  تا  شاید  اما  منی دانم، 

شود. 

قربانت آن 

جمعه 25 سپتامرب 1942 

قبل  سال  یک  تا  که  دایکندی  والیت  مرکز  نیلی  شهر 

ظاهر کامال روستایی و جاده های پر از گردو غبار داشت با 

تجارتی،  مراکز  در  تجمعات  افزایش  و  خیابان ها  گسرتش 

دانشگاه و ادارات دولتی به شهر نسبتا پر ازدحام مبدل شده 

انجام  برای  مختلف  شهرهای  و  ولسوالی ها  از  مردم  است. 

مسکن  شهر  این  در  تحصیل  و  کار  تجارتی،  فعالیت های 

در  ازدحام  این  البالی  در  گزیده اند. 

آزارهای  ترانسپورتی  سیستم  نبود 

بخصوص  دخرتان،  و  زنان  خیابانی 

یافته  گسرتش  نیز  رو  پیاده  عابرین 

است.

در  که  است  زنی  مستعار  اسم  لیال 

و  آرایشی  لوازم  نیلی  جدید  شهرک 

بهداشتی و لباس های زنانه می فروشد. 

او به نیم رخ می گوید که هنگام گشت 

در  زمانی که  حتی  و  شهر  گذار در  و 

آزارهای  از  است،  نشسته  دکانش 

لفظی مردان و نگاه های آن ها در امان 

نیست. لیال به دلیل پوشش عرصیش 

نامتعارف  سخنان  آزارگر  مردان  از 

می گوید:  نیم رخ  به  او  می شنود. 

»وقتی از خانه به طرف بازار می آیم هر 

مردی که از کنارم می گذرد یک متلک 

دکان  در  زمانی که  حتی  می گوید 

هستم، مردان زیادی به دکان می آیند 

و قیمت  لوازم آرایشی و بهداشتی زنان 

را می پرسند و بعد با پوزخند از دکان بیرون می شوند.«

زهرا بانوی میانسالی که جهت حل و فصل یک پرونده اش 

شهر  به  میرامور  ولسوالی  از  قضایی   و  عدلی  نهادهای  در 

نیلی آمده است، به نیم رخ می گوید: »شب هنگام بود ساعت 

تقریبا ۹شب بود به خاطررسدی هوا هوتل دار را صدا کردم 

که لحاف اضافی بیاورد، هوتل دار وقتی لحاف آورد هنگام 

تحویل دادن لحاف تالش کرد که دستم را ملس کند اول 

کرد  تالش  دوم  بار  برای  وقتی  است  اتفاقی  که  کردم  فکر 

منظورش را فهمیدم، لحاف را به زمین انداختم و دروازه را 

محکم کوبیدم از ترس اینکه مبادا کسی دیگری متوجه شود 

حتی صدایم را هم بلند نکردم سپس متام شامره های تلفن 

در لیست مخاطبان موبایلم را یک به یک بررسی کردم و به 

نیلی  در شهر  او  نزدیک  اقارب  از  که  زدم  زنگ  یک دوستم 

خانه ی  به  و  کردم  ترک  را  هوتل  لحظه  هامن  دارد،  خانه 

اقارب دوستم رفتم.«

سال  هفت  از  بیش  که  دیگریست  زنی  محمدی  شفیقه 

می شود که در یک اداره دولتی در دایکندی کار می کند او 

می گوید به تاز گی هنگام رفت و آمد به محل کارش از سوی 

مردانی ناشناسی مورد آزار و اذیت قرار می گیرد و چندین بار 

این موضوع را با کمیته جندر که در اکرثیت ادارات دولتی 

دایکندی ایجاد شده است، رشیک ساخت اما در جواب به 

وی گفتند که باید در این زمینه اسناد و شواهد ارائه کند. 

باعث بدنامی وی  این موضوع  اما شفیقه می گوید پیگیری 

خواهد شد. ساختامن دانشگاه دایکندی در مکانی دور از 

قانون حجاب اجباری برای دخرتان در مکتب های 

اندونزی منع شد. این قانون پس از آن ملغا می شود که 

اندونزی  غربی  سوماترای  در  مسیحی  دانش آموز  یک 

برای رعایت حجاب در مدرسه تحت فشار قرار گرفت، 

رسانه های  به  و  گرفت  ویدیو  کار  این  از  فامیل اش 

اجتامعی نرشکرد.

بانوان صنعت گر والیت غور یک منایش گاه صنایع 

از  و  کردند  برگزار  والیت  این  فیروزکوه  در  را  دستی 

دولت  خواهان ایجاد بازار ویژه برای بانوان صنعت پیشه 

در این والیت شدند. تا بانوان بتواند خودکفا شوند.

آقای موری رئیس کمیته بین املللی توکیو جاپان از 

حرفش که در مورد خانم ها گفته بود: »زنان در جلسات 

نکنند«  کار  باعث می شود درست  و  پرحرفی می کنند 

عذر خواهی کرد اما از وظیفه اش کنار نرفت.

رسبازان زن پس از جنجالی شدن گفتگوهای صلح 

بین افغانان در قطر اعالم کردند که آنها آماده  هستند 

که از کشورشان در برابر حمالت طالبان دفاع کنند.

حسنا جلیل به عنوان معین وزارت امور زنان تعیین 

در  اسرتاتیژی  و  پالیسی  معین  عنوان  به  قبال  او  شد. 

وزارت داخله انجام وظیفه کرده بود.

توجه  ایران،  در  اجاره ای  رحم  رونق یافته  بازار 

برای  متقاضیان  است.  به خود جلب کرده  را  رسانه ها 

معادل  تومان  میلیون   70 معموال  باید  اجاره ای  رحم 

حدود سه هزار دالر بپردازد.

دولت چین برای آنچه رواج »رفتارهای زنانه « در بین 

ابراز نگرانی کرده است. دولت  مردان جوان می داند، 

چین برای تغییر رفتارهای مردان جوان، آن ها را بیشرت 

به ورزش های جسمی تشویق می کند. در همین حال 

رفتار  این  اجتامعی  شبکه های  کاربران  از  تعدادی 

دولتشان را ناشی از »جنسیت زدگی« می دانند.

دخرت چهار ساله بریتانیایی وقتی در حال بازی در 

را  دیناسوری  فسیل شده   پای  رد  یک  بود،  ولز  ساحل 

کشف کرد. دانشمندان آن را بهرتین اثر از جای پای 

دایناسور طی 215 میلیون سال در یک دهه گذشته 

می دانند.

لباس های محفلی در تظاهرات  با  زنان  از  گروهی 

و  کردند  اشرتاک  میامنار  در  نظامیان  کودتای  علیه 

آن ها خواهان آزادی آنگ سان سوچی از بند شدند.

قسمت سوم

مخفیگاه در ساختمان 
شرکت پدرم واقع شده 
بود. پدرم تعداد زیادی 

کارمند نداشت. فقط آقای 
کوگلر، آقای کلیمان و 

میپ برایش کار می کردند. 
البته فسکوییل که 23 سال 
دارد هم ماشین نویس بود. 
همه آن ها در جریان ورود 

ما بودند.
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یکـی از مسـائلی کـه بـرای عمـوم زنـان در جامعه مطرح اسـت 

حـق طـالق و نحـوه اجرایـی کـردن آن اسـت، بـر اسـاس نظـام 

حقوقـی کشـورهای اسـالمی و بـا نگاه بـه قانون مدنی افغانسـتان 

) مـاده 13۹( طـالق از جملـه ایقاعاتـی اسـت کـه اختیـار آن بـه 

صـورت یک جانبـه بـه مرد داده شـده اسـت و قانونگذار بـرای زنان 

فقـط در صـورت وجـود رشایطـی خاص، حـق طالق در نظـر گرفته 

است که این رشایط شامل:

1- مطالبـه تفریـق از طـرف زن به جهت وجود عیوبـی در مرد مثل 

بیـامری صعب العـالج، اعتیاد به مواد مخـدر، نازایی  و...

2- درخواسـت تفریـق به سـبب ضر آشـکار جسـمی و روحی مثل 

لت وکوب شـدید، سـوءرفتار و ...

3- تفریـق بـه جهـت عـدم پرداخت نفقـه زن و فرزنـدان برای مدت 

طوالنی از طرف شـوهر

شـوهر  غیابـت  سـبب  بـه  تفریـق  و   -4

بـدون عـذر معقـول و بـدون اطـالع قبلـی 

بـه مـدت سـه سـال یـا محکومیـت او بـه 

مجـازات حبـس بـه مـدت 5 تـا 10 سـال 

می باشـد.

بـا توجـه بـه محدودیـت قانونـی زنـان در 

ایـن مـورد کـه طـالق از جملـه اختیـارات 

مـرد بـه شـامر می آیـد و بـا یـک اراده کـه 

هـامن اراده مـرد اسـت، صـورت می گیـرد 

و در مـوارد زیـادی اثبـات رشایطـی که در 

آن حـق طـالق بـه زن داده شـده اسـت، 

حـق  بـه  رسـیدن  بـرای  زنـان  طـرف  از 

قانونی شـان سـخت بـوده و نیازمنـد طـی 

مراحـل اداری و ترشیفات دادرسـی طوالنی مثل شـواهد، اسـناد، 

دالیـل محکمـه پسـند، مثـل اثبـات عـدم حضـور مـرد کـه نیـاز بـه 

شـاهد محلـی داشـته و چندیـن مرتبـه محکمـه محل طـرح دعوی 

بـا صـدور اطالعیـه در فواصـل زمانـی طوالنـی باید نسـبت بـه این 

مسـئله اطمینـان حاصـل کنـد تـا در نهایـت حکـم طـالق را صادر 

منایـد و همیـن مسـئله موجـب رسدرگمـی زنـان در محاکـم بـرای 

رسـیدن بـه خواسـته رشعـی و قانونی شـان می گـردد. 

بنابرایـن زنـان می تواننـد از وکالـت در طـالق اسـتفاده مناینـد. به 

موجـب مـواد 142 قانـون مدنـی و 140 قانـون احـوال شـخصیه 

در ضمـن عقـد نـکاح و یـا بعـد از آن، وکالـت در طـالق را بـا توافق 

همـرس بـه خـود منتقـل منـوده و بـدون داشـنت معاذیـر مشـخص 

شـده در قانـون نسـبت بـه طالق اقـدام منایند. به معنـای دقیق تر 

مـرد بـه همـرس خـود وکالـت می دهـد هـر زمـان و بـدون نیـاز بـه 

دالیـل و رشایـط خـاص، درخواسـت طـالق دهـد. در ایـن صـورت 

هـر دو زن و شـوهر حـق طـالق خواهنـد داشـت و ایـن مسـئله بـه 

معنـای سـلب حـق طـالق از مـرد نیسـت بلکـه زن نیـز می توانـد 

ماننـد مـرد در صـورت بـروز اختـالف بـدون وجـود موانـع قانونـی، 

درخواسـت طـالق مناید.

وکالت طالق بـرای زنان

 زن در قوانین
موضوعه افغانستان

شمسیه حسنی

زنان در مسیر تاریخ

زنی که تاریخ
تجارت جهانی 
را از نو می سازد

ترجمه: حافد عظیم یار
Kunle Falay :نویسنده

BBC :منبع

سازمان  ریاست  ساله   66 افریقایی  زن  اولین 

تجارت جهانی را بر عهده می گیرد، با وجودیکه او به 

کرده  اخذ  را  امریکا  متحده  ایاالت  شهروندی  تازگی 

افتخار  احساس  بودنش  افریقایی  به  ولی  است، 

پوشیدن  با  است،  وطن دوست  شدت  به  و  می کند 

لباس های رایج افریقایی بیشرت به وطن و زادگاهش 

می بالد. 

او که دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه هاروارد است، 

کرده  زندگی  سخت کوش  و  واقع بینانه  واقع  طور  به 

در  مصاحبه هایش  از  بخشی  سی  بی  )بی  است. 

سال های گذشته را با خانم اوال در این گزارش آورده 

است.( 

او  گفت:  سی  بی  بی  به   2012 سال  در  اوال  خانم 

به عنوان مادر چهار فرزند که همه آن ها را به مکتب 

روان می کند، این نوع پوشش را پذیرفته است، چون 

نوع  و یک  دارد  قیمت  دالر  لباس فقط 25  نوع  این 

رصفه جویی اقتصادی است. 

او در سال 2020 به بی بی سی گفته بود که سازمان 

در  رهری  در  )فردی  فردی  به  نیاز  جهانی  تجارت 

به آوردن تغییرات اساسی و  سازمان( دارد که متایل 

اصالحات در این سازمان داشته باشد. 

بانک  از  خوبی  دستمزد  آنکه  با  اوال  اکونجو  خانم 

جراح  واشنگنت  در  شوهرش  و  می گرفت  جهانی 

و  خانواده  میالدی،   2003 سال  در  بود،  اعصاب 

همه چیز را رها کرد و به نیجریه رفت تا آنجا بعنوان 

کارمندان  وزرا،  بقیه  برخالف  او  کند.  کار  مالیه  وزیر 

یک  در  وی  نداشت.  لوکس  ماشین های  و  شخصی 

در مرص، هامنند بسیاری از كشورهای خاورمیانه و 
اسالمی فمینیسم در چهارچوب طبقه متوسط و شهری 
انزوای  و  جنسی  جدایی  كه  جایی  آمد،  وجود  به 
خانوادگی زنان مورد تاكید بود. در مرص، زنان عمدتا از 
خالقیت خود استفاده می كنند در این روند دولت به 
در  مرص  در  زنان  این  بر  عالوه  منی دهد.  یاری  آن ها 
سازمان دادن و حفظ جنبش های فمینیستی در منطقه 

پیشكسوت شدند. 
تصور  ستم پیشه  حدودی  تا  فمینیست  آگاه  زنان  این 
می شدند. با وجود این زنان با پوشش سنتی زندگی شان 
دوره  این  می دادند.  عمومی گسرتش  عرصه های  تا  را 
زمانی بود كه مردان پیرشو به موازات این كه خواستار 
و طرفداری  زنان حامیت  آزادی  از  بودند  آزادی كشور 

می كردند.
پدرساالری  شدید  كنرتل  میالدی   1890 سال  تا 
خانواده بر رس زنان كاهش یافته بود و به سبب طرح ها 
و رویدادهایی كه در نتیجه ارتقای وضعیت جدیدی كه 
حامیت  بود،  شده  همراه  جدید  پدرساالری  تكوین  با 
می شد. اما در حالی كه برخی صور/روش های كنرتل 
بود،  شده  تضعیف  خانواده  چهارچوب  در  پدرساالرانه 
سایر صور دیگر شدیدتر شد. در این لحظه تاریخی، زنان 
دریافتند كه نقاب و انزوای زنان بر طبق اسالم تكلیف 
نبوده بلكه هدف رصفا تسلط مردساالری بوده است. آنها 
همچنین دریافتند كه آن ها به عنوان زن در اسالم حقوق 

مادر  و  )پدر  آن ها  بود،  کوچک  خیلی  ایواال  اوکونجو 

از کشور  خانم اوال( برای ادامه تحصیالت شان خارج 

رفته بودند. او به بی بی سی در سال 2012 گفت: 

انجام  روستایی  دخرت  یک  که  کارهایی  متام  »من 

می دهد، مانند رفنت به مزرعه با مادر کالنم، آب آوردن 

انجام دادم. من می دانستم،  را  و متام کارهای خانه 

فقر واقعی چیست.«

جوزفین افا چوکووما فعال زنان در نیجریه می گوید: 

ولی  نیجریه می شود  در  زنان  به  توجه کمی  آنکه  »با 

و  چشمگیر  خیلی  ایواال  اوکنجو  خانم  فعالیت های 

»خانم  گفت:  سی  بی  بی  به  او  بود.«  مالحظه  قابل 

کشوری  در  زن  یک  که  بخشید  افتخار  زنان  به  اوال 

خودش  می تواند  نیجریه  مانند  زن ستیز  و  مردساالر 

عملکرد  مردساالرانه  دیدگاه های  برخالف  و  حفظ  را 

پاسخگو  و  صادق  او  باشد.  داشته  شایسته  و  خوب 

بود، ویژگی هایی که بقیه در دوران مناصب دولتی در 

نیجریه ندارد.«

جهانی  سازمان  ویژه  مناینده  که  اقتصاددان  این   

توییرت  مدیره  هیات  و  کرونا  با  مبارزه  امر  در  صحت 

فاسد  کمرت  »زنان  بود:  گفته  شوخی  به  است،  نیز 

درستکارتر  و  صادقانه تر،  دارند  متایل  زنان  هستند. 

عمل کنند و به کارشان مترکز و کمرت در مورد منافع 

شخصی شان فکر کنند.« 

خانم اوال در سال 2006 گفت: »این شاید یک غریزه 

یک  اداره  مانند  اقتصاد  اداره  گاهی  اما  باشد،  زنانه 

خانه است و مسائل زنان در آجندای کار او در سازمان 

تجارت جهانی است.«

از  برخی  دولت  بنابراین  یافت.  كاهش  وی  موقعیت 
نیازهای فمینیست ها را در طی قرن برآورد. اعطای حق 
رای به زنان از لحاظ ایدئولوژیكی و عملی به نفع دولت 
نبود، اما دولت سوسیالیستی جدید كه با فرمان نارص 
به  رای  حق  اعطای  داد،  افزایش  را  شهروندان  حقوق 
زنان را همزمان با رسكوبی سازمان فمینیستی به صالح 
دانست. با وجود این مردساالری به این امتیاز متسك 
جست و به تسلط خود در حیطه شخصی ادامه داد. 
به مدت یك قرن از عمر فمینیسم در مرص قانون بقای 

تسلط مردساالری را منعكس كرده است.
رشح كلی عمر صد ساله فمینیسم در مرص به وضوح 
نشان می دهد كه رصف نظر از تشكیالت اقتصادی و 
سیاسی و صور نفوذ و حضور امپریالیستی، مردساالری 
به حیات خود ادامه می دهد و خود را مطابق با نیازها و 
ماهیت مخالفت فمینیسم مجددا شكل می دهد. شاید 
برجسته ترین دستاوردهای فمینیسم مرص این باشد كه 
فمینیسم این مسئله را به خوبی درك كرده است و برای 

حفظ استقالل و آرمان خود مبارزه كرده است. 

قضاوت زنان 
مساله قضاوت زن رصف نظر از مخالفت ها و موافقت ها، 
به واسطه دعوایی كه یك زن جوان مرصی به نام فاطمه 
مرص  كشور  عالی  دیوان  در  است،  كرده  اقامه  الشین 
كار  به  اشتغال  خواهان  وی  است.  بررسی  دست  در 
دلیل  به  درخواستش  كه  بود  شده  كل  دادستانی  در 
جنسیت او رد شد. وی سپس در سال 1992 به دیوان 
عالی كشور روی آورد و هنوز منتظر روزی است كه حكم 

این دیوان صادر شود.
قرآن  »در  است:  داشته  اظهار  االزهرا  رئیس  طنطاوی 
كریم چیزی عنوان نشده كه طبق آن زنان را از قضاوت 
منع سازد.« وی همچنین افزود: »با این حال زنان نباید 
برای قاضی شدن به سمت این شغل هجوم آورند. چرا 
قضاوت  و  نیست  زنان  مناسب  شغل  این  طبیعت  كه 
آن  عهده دار  مردان  است  الزم  كه  است  شغل هایی  از 

شوند.«
این مسئله كه گویا زنان هم می توانند قاضی شوند، طی 
سال های اخیر رسوصدای زیادی در رسانه ها و محافل 
معتقدند  بسیاری  است.  انداخته  راه  به  مرص  قانونی 
به موجب آن شهادت دو زن در  طبق احكام قرآن كه 
دادگاه حكم یك مرد را دارد؛ یعنی در این مساله دو زن 
مساوی یك مرد است پس زن منی تواند قاضی شود. 
محافظه كاران و طرفداران ارزش های قدیمی معتقدند 
تشكیل  خانواده  و  شوند  بچه دار  است  بهرت  زنان  كه 

دهند. 

وقت  که  »هنگامی  گفت:  فایننشیل  تایم  با  مصاحبه 

دارد، غذا را خودش می پزد، آشپزی را دوست دارد و 

غذای دلخواهش سوپ فلفل دمله ای است.«

بخش  در  او  جدی  مبارزه  ویژه  به  وی  اصالحات  اما 

تیل، کشوری که برخی از واردکنندگان قدرمتند بنام 

بازار، مبلغ هنگفتی را از دولت به عنوان تجارت تیل 

می گرفت که هرگز به فروش منی رسید. 

زندگی نامه

در سال 1۹54 در نیجریه به دنیا آمد. 
از سال 1۹73 تا سال 1۹76 در هاروارد تحصیل 
ماساچوست  تکنالوژی  انستیتیوت  از  را  دکرتا  و  کرد 

)MIT( در سال 1۹81 بدست آورد. 

بیست و پنج سال را در بانک جهانی گذراند، و به 
دومین مقام بانک رسید، به عنوان مدیر عامل ایفای 

وظیفه کرد. 

در دو دوره از سال های 2003 تا 2006 و 2011 
تا 2015 به عنوان وزیر مالی نیجریه وظیفه اجرا کرد. 

وزیر خارجه  بعنوان  در سال 2006  کوتاهی  مدت 
بود.  نیجریه  در  خارجه  وزیر  زن  اولین  کرد،  خدمت 

ریاست  پست  در  نامزد  بعنوان   2020 جون  ماه  در 

محمدو  رئیس جمهور  توسط  تجارت جهانی  سازمان 

بوهاری معرفی شد. 

انگیزه او برای گرفنت نقش های رهری اقتصادی در 

نیجریه و عرصه جهانی ممکن است از شناخت او از 

مادر  و  پدر  با  نه سالگی  تا سن  او  باشد.  واقعی  فقر 

بزرگش زندگی کرد، چون یک دهه قبل، وقتی نگوزی 

داشتند كه مردساالری این حقوق را از آن ها سلب كرده 
است. این آگاهی به واسطه مدرنیسم اسالمی كه توسط 

شیخ محمد عبده توصیف شد، افزایش می یافت.
زنان  باال،  طبقه  زنان  فمینیسم  پیدایش  با  همزمان 
طبقه متوسط نیز آگاهی فمینیستی را از طریق افزایش 
آموزش و تحصیالت رسمی افزایش می دادند. آن ها در 
مدارس جدیدی كه در قرن نوزدهم برای دخرتان افتتاح 

شده بود، رشكت جستند.
زنان طبقه متوسط در نیمه دوم سال 1980 میالدی 
دست به كار شدند تا مطالبی را به چاپ برسانند و در 
اوایل سال 1980 میالدی زنان طبقه متوسط مبادرت 
به تاسیس و نوشنت مطلب برای روزنامه زنان ورزیدند. 
آگاهی  منایانگر  زنان  این  از  بسیاری  نوشته های 
فمینیستی همراه با ابعاد مذهبی و ناسیونالیستی بود. 

در دهه هشتاد فمینیسم در مرص بار دیگر پدیدار شد. 
در سال 1985 )انجمن همبستگی زنان عرب( رسام پا 
به عرصه وجود گذاشت. این سازمان با ریاست سعداوی 
در قاهره مستقر شد و شعبه های آن در چندین كشور 
عرب و در برخی از جوامع عرب قرار داده شد. مرصیها 
زنان  همبستگی  انجمن  دیگر  اعضای  هامنند  نیز 
عرب، فمینیسم خود را در چهارچوب عربی در همین 

تشكیالت هدایت كردند.
فمینیست ها در عرصه ملی امتیازاتی را كسب كرده اند، 
ارتقای  با  خانواده  مردساالری  تسلط  كه  عرصه ای  در 

قسمت سی

عمر صد ساله فمینیسم 
در مصر به وضوح نشان 
می دهد که صرف نظر 
از تشکیالت اقتصادی 
و سیاسی و صور نفوذ 
و حضور امپریالیستی، 
مردساالری به حیات خود 
ادامه می دهد و خود را 
مطابق با نیازها و ماهیت 
مخالفت فمینیسم مجددا 
شکل می دهد.

معصومه عبداللهی
استاد دانشگاه

به معنای 
دقیق تر مرد 

به همسر خود 
وکالت می دهد 

هر زمان و بدون 
نیاز به دالیل و 
شرایط خاص، 

درخواست طالق 
دهد.

حسین رهیاب بلخی


