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آیا خشونت علیه زنان3
از خانه آغاز می شود؟
کمپینی برای کاهش خشونت خانگی

قتل عام با گاز
خاطرات یک دختر جوان

مینا کشورکمال؛ 
دانشجوی شرعیاتی که فمینیست شد

نبیال وقتی احساس کرد لباس های آغشته به نفت به پوست 

او می چسبد و ریه هایش پر از بخار است، وحشتش بیشرت 

شد...

کارزار »سکوت را بشکنیم«

نام مینا کشورکامل با 

انقالب گره خورده است. 

انقالبی علیه بنیادگرایی و 

اشغال. او زنی بود که 

تحصیالت دینی داشت ولی 

فمینیست شد و دموکراسی 

سکوالر می خواست. از نظر 

کشورکامل تحقق دموکراسی و 

سکوالریسم برای برداشنت...

»خاطرات آن فرانک« نوشته های یک دخرت نوجوان 
یهودی است که در تابستان 1942 در زمان جنگ جهانی 
دوم در وحشت از نازی ها )طرفداران هیتلر( مجبور شد، 
همراه با اعضای خانواده اش در شهر امسرتدام...

چرا بزرگترین پروژه توانمندسازی زنان ناکام شد؟ 
خ رویکرد نیمر

 www.nimrokh.af

- اول سالم باز اَو

- بیا داخل که بیرون خنک است

- نی، میرم که ناوقت میشه

- به خاله جانت یک سالم هم منیتی

- بیا داخل خوده گرم کن

سیام دل و نادل داخل شد و ساحل پشتش آمد. وقتی سیام 

به طرف دروازه اتاق می رفت، ساحل به بسیار احتیاط کلید را 

در قفل چرخاند و با احتیاطکامل آن را بیرون کرده در جیبش 

گذاشت و با سطل به سوی ...

ــد.  در ایــن دوره تاریخــی از بیــن بردن

هــر چنــد ناگفتــه پیداســت کــه پروژه هــای مختلفــی 

ــوی  ــر از س ــه اخی ــان در دو ده ــازی زن ــرای توامنندس ب

ــه  ــوت نقط ــا پروم ــد ام ــی ش ــن مال ــی تامی ــه جهان جامع

عطفــی بــود کــه در بیــن پروژه هــای مختلــف حامیــت از 

زنــان، می توانســت نقــش تعییــن کننــده ای بــرای نســل 

جــوان زنــان امــروز جامعــه افغانســتان داشــته باشــد امــا 

فرصت ســوزی در ایــن پــروژه، رضبــه جــران ناپذیــری بــر 

ــان افغانســتان وارد کــرد.  ــده سیاســی- اجتامعــی زن آین

ــل بودجــه پرومــوت  ــف و می ــد از اینکــه ســیگار از حی بع

ــدن  ــاکام ش ــی ن ــاره چرای ــانه ها درب ــط رس ــر داد، فق خ

ــچ  ــا هی ــد ام ــر کردن ــل منت ــزارش و تحلی ــروژه گ ــن پ ای

صدایــی از هیــچ نهــاد نظارتــی و مدنــی بــرای پاســخگو 

کــردن حکومــت افغانســتان و دیگــر نهادهــای همــکار در 

پرومــوت بلنــد نشــد. 

تغییر وضعیت زنان فراخواند.

این  قهرمان  باید  نیز  افغانستان  مردان  که  گفت  ویلسن  راس 

مبارزه ی مهم برای تأمین برابری جنسیتی باشند.

به نظر او، آینده ی کشور به منایندگی کامل زنان بستگی دارد 

تا افغانستان بتواند دستاوردهای مشرتک دو دهه اخیر را حفظ 

کنند و جامعه را به سمت آینده ی روشن تری رهنامیی کنند.

این در حالیست که انتقادها از عدم کارایی پروژه های حامیتی 

امریکا از زنان افغانستان نیز وجود دارد.

یا اداره انکشاف   USAID سیگار در این برنامه گفته است که

بین املللی ایاالت متحده در پیشرد پروژه پروموت در افغانستان 

که در آن 2۸۰ میلیون دالر برای اشتغال ۷۵ هزار زن و تقویت 

زنان تاجر اختصاص بود، ناکام بوده است.

 جان سپکو، رییس سیگار گفته است که »در گفت وگوهایی که 

من با زنان افغانستان از روال غنی، همرس رییس جمهور غنی 

گرفته تا سطح پایین داشتم، همه گفتند که این پروژه خیلی 

ضعیف است.«

پیش از این، روال غنی نیز در سال 2۰1۸ میالدی در گفت وگویی 

به هفته نامه نیم رخ گفته بود که پول های این پروژه بیشرت رصف 

برنامه های اداری می شود و به زنان افغانستان کم تر می رسد.

در گزارش سیگار که پس از برنامه روز چهارشنبه، 29 دلو منتر 

شد، آمده است که ۸9 میلیون دالر از بودجه پروژه پروموت رصف 

افغانستان شده  از  خارج  اداری  کارهای  و  امنیتی  سه رشکت 

است.

برنامه های حامیتی  نوع  »این  که  است  سیگار هم چنان گفته 

تأمین  امریکایی  مالیه دهندگان  از جیب  افغانستان  امریکا در 

می شود ولی پروژه پروموت پول مالیه دهندگان امریکایی را به 

هدر داده است.«

چایجوش را از باالی شعله ی اجاق گاز برداشت و آبش را به 

داخل ترموز ریخت. جالک پر از پوست تخم مرغ و شمه های 

بود که  بیرون نشده  آشپزخانه  از  و هنوز  را گرفت  چای سبز 

دروازه دهلیز تک تک شد. کلید را در قفل چرخاند و دستگیره 

دروازه را به سمت پایین دور داد. پشت دروازه سیام ایستاده 

بود. با دیدن سیام چشامنش برق زد. سیام دخرتی بلند قامت 

و خوش اندام بود. چشم های سیاه و صورت گندم گون داشت، 

شانه هایش گرد و باال تنه اش چاق بود. با دیدن سیام به یادش 

آمد که دروازه حویلی را شب قفل نکرده بود. شمه های چای را 

ــه  ــروژه ای ب ــدازی پ حــدود هفــت ســال پیــش، راه ان

مبلــغ 2۸۰ میلیــارد دالــر بــرای توامنندســازی زنــان 

ــری  ــرای ره ــانی ب ــده درخش ــش آین ــتان نویدبخ افغانس

زنان به نظر می رسید. 

مبلغــی کــه امریــکا بــرای ایــن طــرح اختصــاص داد، 

معــادل درآمــد ســالیانه ایــاالت متحــده بــود. پــروژه ای کــه 

ــرورش دهــد و  ــود رهــران زن آینــده افغانســتان پ قــرار ب

افغانســتان را بــه یکــی از کشــورهای تاثیرگــذار در منطقــه 

از نظــر رهــری زنــان تبدیــل کنــد. 

قــرار بــود ۷۵ هــزار زن در عرصه هــای مختلــف در پــروژه 

ــری  ــای ره ــب مهارت ه ــد و صاح ــوزش ببین ــوت آم پروم

ــر زن در افغانســتان  شــوند و در دهه هــای پیــش رو تصوی

ــره  ــه چه ــگ ب ــر و جن ــده در فق ــره زن خشــونت دی از چه

رهــران زن توامننــد در جهــان تغییــر یابــد و الگویــی 

ــا چــه شــد  ــه در حــال گــذار از جنــگ شــود، ام از جامع

نیمرخ: سفیر ایاالت متحده امریکا در کابل می گوید امریکا 

طی 1۸ سال گذشته ۷۸۵ میلیون دالر برای زنان افغانستان 

پول ها  این  روند مرصف  اما سیگار می گوید  است  کرده  کمک 

شفاف نبوده و حیف و میل در پروموت پول مالیه دهندگان امریکا 

را به هدر داده است.

افغانستان  بازسازی  امور  در  امریکا  رسمفتش  اداره  یا  سیگار 

روز چهارشنبه، 29 دلو 1۳99 خورشیدی برنامه ای را با عنوان 

در  امریکا  تجربه  از  درس هایی  جنسیتی؛  برابری  از  »حامیت 

افغانستان« جهت بررسی نتایج برنامه های حامیتی امریکا از زنان 

افغانستان دایر کرده بود.

راس ویلسون ، سفیر ایاالت متحده امریکا در این برنامه گفت: 

از جالک روی برف کنار دیوار ریخت. خاکسرت بخاری، پوست 

تخم مرغ، چپس های نیمه سوخته و شمه های چای منای کوت 

برف را زشت جلوه می داد.

سیام بعد از آن حادثه برای اولین بار تنهایی به خانه اش آمده 

بود. ساحل از فیصله دیروزش خوش بود. اگر با مادرش خانه ی 

مامای خود می رفت شانس امروز را حتمی از دست می داد.

سیام بدون سالم گفت:

- نل خانه ما خراب شده، برای چای صبح آب نداریم، همی  

سطل ره خو پور کن

ــزار  ــای ۷۵ ه ــید؟ و بج ــت رس ــه بن بس ــروژه ب ــن پ ــه ای ک

نفــر، عــده ی بســیار محــدودی از زنــان حــدود ۵۵ زن در 

ادارات دولتــی از طریــق پرومــوت مشــغول بــه کار شــدند. 

اداره رسمفتــش امریــکا در امــور بازســازی افغانســتان 

اخیــرا اعــالم کــرده اســت کــه حیــف و میل هــا در پــروژه 

ــهروندان  ــه ش ــول مالی ــنت پ ــدر رف ــه ه ــث ب ــوت باع پروم

امریکایــی شــده اســت. در ایــن میــان آیــا متــرران 

امریکایــی  شــهروندان  میــل،  و  حیــف  ایــن  اصلــی 

هســتند؟ 

بــه نظــر نگارنــده، در ایــن شــکی نیســت کــه شــهروندان 

امریکایــی بخاطــر حیــف و میــل پولــی کــه بــرای کمک به 

برنامه هــای انکشــافی کشورشــان می پردازنــد، متــرر 

شــده اند امــا متــرر اصلــی ایــن ماجــرا نســل زنــان 

ــه افغانســتان هســتند و حکومتــی  ــردای جامع امــروز و ف

کــه بخاطــر فســاد اداری گســرتده، فرصت هــای رشــد را 

میلیون   ۷۸۵ از  بیش  میالدی   2۰2۰ تا   2۰۰2 سال  از  »ما 

دالر برای بهبود وضعیت زنان افغانستان در بخش های صحت، 

عدالت  به  دسرتسی  و  اقتصادی  و  سیاسی  مشاركت  آموزش، 

رسمایه گذاری کردیم.«

او افزود که »تعهدات امریکا در قبال زنان افغانستان هم چنان ثابت 

قدم است.« آقای ویلسن اظهار داشت که زنان در رسارس جهان به 

طور نامتناسبی تحت تأثیر فقر، ناامنی و خشونت قرار دارند، اما 

تالش های ما در افغانستان بدون درس نبود، اگرچه کامل نیست؛ 

چون هنوزهم زنان افغانستان در دسرتسی به حقوق اساسی شان 

با موانع فرهنگی، اجتامعی، سیاسی و امنیتی روبه رو هستند.«

سفیر امریکا در این برنامه مردان افغانستان را برای مشارکت در 
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اتفاقات پشت دروازه
نویسنده و استاد دانشگاه

لطیف آرش
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ادامه صفحه 2

گفتگو با کریمه حامد فاریابی 

کمک ۸۰۰ میلیون دالری امریکا به زنان افغانستان؛ 
»پروموت پول مالیه دهندگان امریکا را به هدر داده است«
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گرفنتحقمهریه

هر چند تحصیل در فاکولته/ دانشکده طب خالی از مشکل 

نبود. در ابتدای ورود به رشته طب، کریمه هر روز با چشم 

کاکاها  مخالفت  می رفت.  درس  کالس های  رس  بر  گریان 

مردساالرانه  نگاه  از  ناشی  که  برادرزاده شان  تحصیل  با 

تحصیل  مانع  پدرش،  حامیت  و  تشویق ها  با  چند  هر  بود، 

آینده اش  فعالیت های  در  که  شد  انگیزه ای  اما  نشد  کریمه 

فاریابی  فعالیت کند. خانم  زنان  از حقوق  برای دادخواهی 

اسالمی  جنبش  حزب  زنان  بخش  رئیس  عنوان  به  مدتی 

مدنی،  فعال  بعنوان  دیگر  مدتی  و  کرد  فعالیت  فاریاب  در 

صدای دادخواهی زنان فاریاب شد. در یکی از فعالیت هایی 

گـفت وگو2 www.n سال چهارم   شماره 130       شنبه  2 حوت  1399 imrokh.af

 تشناب رفت.

سیام دستگیره دروازه اتاق را به سمت پایین چرخاند و با آواز 

نسبتاً بلند گفت:

- سالم خاله جان!

سیام جواب سالمش را نشنید، چون در داخل اتاق هیچ کس 

نبود. با رسعت از اتاق خارج شد و به طرف دروازه دهلیز رفت. 

دستگیره دروازه را به طرف پایین دور داد، اما دروازه باز نشد، 

دوباره دستگیره را چرخاند باز هم باز نشد.

لرزیدن  به  رشوع  دستانش  و  شد  رسد  بارگی  یک  به  بدنش 

به  و  از تشناب وارد دهلیز شد  منود. در همین حال ساحل 

سوی سیام چشمک شیطنت آمیز زد.

سیام در حالیکه قلبش تند تند می زد با صدای بلند جیغ زد 

- ساحل، دروازه را باز کن! گفتم دروازه ره باز کن

- چرا چیغ می زنی؟ دروازه باز است

که  این  از  قبل  و  داد  دور  دروازه  سمت  به  را  رویش  سیام 

دستگیره را به سمت پایین بچرخاند احساس کرد که دو دست 

از عقب حلقه شده است. وقتی پشت  رسش  به دور کمرش 

سوی اتاق کشاند. سیام پاهایش را به فرش دهلیز چسپاند. 

فرش دهلیز با پاهای سیام جمع شد. در حالی که ساحل او 

را به سمت اتاق ُهل می داد، سیام پای راستش را بلند کرد و 

به کنج دیوار محکم رضبه زد که در نتیجه هر دو تخته به پشت 

افتادند. رس ساحل به سطل برخورد و سیام آب رسد را زیر ران 

چپش احساس کرد.

از جایش بلند شد و به دروازه دهلیز تکیه داد. بدنش داغ آمده 

بود و نفسش تند تند می زد.

- ساحل، ساحل بیادر! برت زاری می کنم دروازه ره باز کن

- تو خو می فهمی  که شب جمعه مه نامزاد شدیم

- اون دفعه دیگه که...

ساحل در حالی که رسش زخم شدیدی برداشته بود از جایش 

بلند شد و داد کشید: به قرآن اگر تو ره مبانم، دفعه قبل از 

دستم خطا خوردی، ولی امروز رویت را سیاه می کنم.

چشم های ساحل از حدقه بیرون برآمده بود و دهنش کف کرده 

بود، به طرف سیام آمد و دست راستش را در ران چپ سیام 

حلقه کرد و به شدت از زمین بلندش کرد، به سوی اتاق برد و 

با یک رضبه محکم او را به فرش روی خانه کوبید. ...سیام در 

ناحیه کمر و رسینش درد شدیدی را احساس کرد.  ...ساحل 

بلند شد و به طرف دروازه رفت و قلفک دروازه را به سمت چپ 

چرخاند.

را نگاه کرد ساحل درست در پشتش ایستاد بود. سیام بدون 

آنکه حرکتی بکند زد زیر گریه. ساحل بدون آنکه حرفی بزند 

حلقه دستانش را تنگ تر کرد و با یک حرکت سیام را از جایش 

بلند کرد.

- ساحل ایالیم کن! ساحل، گفتم ایالیم کن، ساحل، به قرآن 

قسم که این دفعه به آقایم میگم، این بار اگر مادرت خون هم 

گریه کند باز هم به آقایم میگم.

ساحل بعد از داخل شدن به اتاق دروازه را با لگد بسته کرد و 

در حالی که دست سیام را از موی خود جدا می کرد او را به 

روی دوشک خواباند.

سیام از جایش بلند شد و به سوی دهلیز دوید و یک بار دیگر 

تالش کرد که دروازه را باز کند، اما نتیجه نگرفت. دستانش را 

باالی دروازه گذاشت و با صدای دلخراش چیغ زد: - ببو جان!

به  و  گرفت  محکمش  عقب  از  دوباره  همین حال ساحل  در 

ادامه از صفحه 1

در ابتدای ورود به رشته طب، کریمه هر 
روز با چشم گریان بر سر کالس های 
درس می رفت. مخالفت کاکاها با 
تحصیل برادرزاده شان که ناشی از نگاه 
مردساالرانه بود، هر چند با تشویق ها 
و حمایت پدرش، مانع تحصیل کریمه 
نشد اما انگیزه ای شد که در فعالیت های 
آینده اش برای دادخواهی از حقوق زنان 
فعالیت کند.

سیما جواب سالمش را نشنید، 
چون در داخل اتاق هیچ کس نبود. 
با سرعت از اتاق خارج شد و به 
طرف دروازه دهلیز رفت. دستگیره 
دروازه را به طرف پایین دور داد، 
اما دروازه باز نشد، دوباره دستگیره 
را چرخاند باز هم باز نشد.

اتفاقات پشت دروازه

Stefanie Glinski
منبع: گاردین

ترجمه: حسین احمدی

به  نفت  به  آغشته  لباس های  وقتی احساس کرد  نبیال 

پوست او می چسبد و ریه هایش پر از بخار است، وحشتش 

بیشرت شد.

این اولین باری نبود که مشاجره با شوهرش باال می گرفت. 

شوهرش  از  همیشه  کرده  ازدواج  که  سال   30 طی  نبیال 

کتک می خورد. آن ها در شهر کابل در پایتخت افغانستان 

زندگی می کنند. رفتار شوهر نبیال به گونه ای است که حتا 

او را در شب های رسد زمستان به درختی در باغ بیرون از 

خانه کوچک شان بسته است.

اما  کند،  کاملش صحبت  هویت  با  نبیال حاال منی خواهد 

نام کوچک او واقعاً نبیال است. پس از آنکه شوهرش نفت را 

روی نبیال ریخت و تالش کرد او را به آتش بکشد، نبیال برای 

همیشه از خانه فرار کرد. 

نبیالی 50  اکنون  و  واقعه چهار سال گذشته است  آن  از 

می کند.  زندگی  مادرش  با  کوچک  آپارمتان  یک  در  ساله 

او به عنوان آشپز و نظافتچی در یک مدرسه خصوصی کار 

می کند.  نبیال که طی 30 سال زندگی مشرتکش همواره 

روزی  مبادا  که  می ترسد  است،  کرده  تجربه  را  خشونت 

زندگی مخفی او برمال شود.

او می گوید: »مدت ها بود که می خواستم از او جدا شوم اما 

من حتا منی دانستم برای جدا شدن از این رابطه از کجا 

کمک بگیرم. دوست دارم روزی داستان زندگیم را بنویسم 

تا همه بتوانند آن را بخوانند، به خصوص اینکه بعضی زنانی 

در موقعیت های مشابه من قرار دارند.«

اجتامعی  و شبکه های  رسانه های همگانی  در  کارزار  این 

طریق  همین  از  کمپین  کارگزاران  که  است  یافته  بازتاب 

با قربانیان همکاری کرده و خدمات مراقبه و مشاوره ارایه 

می کنند. در این کمپین در مورد چگونگی کنرتل اسرتس 

و کمک گرفنت از نهادهای حامی به زنان قربانی خشونت 

مشاوره داده می شود.

فرشته فرح، یکی از اعضای شبکه زنان افغان که این کمپاین 

را راه اندازی کرده است، به گاردین می گوید: »خشونت از 

خانه رشوع می شود و موج این خشونت می تواند به آرامی  

از خانه خارج و به خیابان ها، مکتب  و همه جا منتر شود. 

به همین دلیل است که باید روی این موضوع حرف زد و 

شعله ی خشونت را از منبع خاموش کرد.«

خانم فرح خشونت علیه زنان را در دسته های مختلفی قرار 

می دهد: خشونت زبانی، فزیکی/جسمی  و عاطفی.

خانه  در  زنان  که  خشونت   پرونده های  بیشرت  می گوید  او 

درون  در  یا  منی رسد؛  دادگاه  به  هرگز  می کنند  تجربه 

که  می ماند  بی رسنوشت  یا  می شود  فصل  و  حل  خانه ها 

اغلب برای چندین دهه طول می کشد.

Magenta در   تحقیق  اعضای  از  یکی  احسان،  بلقیس 

»صحبت  کمپین  رادیویی  پیام های  و  ویدیوها  که  نهادی 

می گوید:  می کند،  جمع آوری  را  همدیگرپذیری«  برای 

یک  به  و  شده  عادی  خانه ها  از  بسیاری  در  »خشونت 

اسرتاتژی مقابله با فشارهای بیرونی برای افراد تبدیل شده 

است.«

با قربانیان خشونت  خانم احسان می گوید برای همکاری 

تا  استفاده می کنیم  اینستاگرام  و  توییرت  فیسبوک،  از  »ما 

تلویزیون ها  کنیم.  پیدا  دسرتسی  مجرمان  و  قربانیان  به 

پخش  را  ما  آگاهی دهی  کلیپ های  محلی،  رادیوهای  و 

می کنند. مردم می توانند برای دریافت کمک به یک شامره 

جلسات  کابل  در  می توانند  حتا  و  بگیرند  متاس  رایگان 

مراقبت حضوری را درخواست کنند.«

براساس اطالعاتی که خانم احسان به گاردین ارایه کرده، 

قبل از رشوع برنامه »صحبت برای همدیگرپذیری« تحقیق 

که  است  داده  نشان  افغانستان  والیت   34 از  نهاد  این 

افزایش  زنان  علیه  خشونت  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  در 

تحقیق  این  پاسخ دهندگان  از  درصد   35 است.  یافته 

کرونا  زمان شیوع  در  بر جنسیت  مبتنی  افزایش خشونت 

تحقیق  این  در  که  زنانی  کل  سوم  یک  کرده اند.  تأیید  را 

سهم گرفته اند، گفته که آن ها حتا منی دانند پس از تجربه 

خشونت به کجا بروند یا چگونه کمک بگیرند.

این تحقیقات نشان داده است که با توجیه های نامعقولی 

با زنان »قابل قبول« خوانده می شود. 30 درصد  خشونت 

از  اجازه  بدون  زنی  اگر  می کنند  فکر  کنندگان  اشرتاک 

خانه خارج شود باید کتک زده شود، 17 درصد دیگر نیز 

خشونت علیه زنان را در صورتی قابل قبول خوانده اند که 

یک زن از انجام وظایف زناشویی رس باز بزند.

از  بسیاری  کرونا  شیوع  آغاز  »در  می گوید:  احسان  خانم 

اقتصادی  فشارهای  بودند.  کرده  گیر  خانه  در  خانواده ها 

افزایش یافته بود و در چنین رشایطی بسیاری  به خشونت 

علیه زنان روی آوردند.«

او تحصیالت دانشگاهی  ثریای 57 ساله پنج فرزند دارد. 

دارد و کار می کند. ثریا با آنکه به عنوان تأمین کننده اصلی 

اقتصاد خانواده به شامر می رود ولی بازهم آزارهای لفظی و 

عاطفی به صورت پیوسته بر او تحمیل می شود.

 ثریا می گوید: »من و شوهرم هر دو با مشکل روبه رو هستیم. 

زندگی در کشور درگیر جنگ به اندازه کافی دشوار است. 

جامعه نیز فشارهای بیشرتی بر ما وارد می کند.«

ماه  دو  تا  است  قرار  همدیگرپذیری  برای  صحبت  کمپین 

آینده ادامه داشته باشد، اما شبکه زنان افغانستان امیدوار 

پیش  در  طوالنی  راه  و  باشد  کار  آغاز  فقط  این  که  است 

داریم تا خشونت های خانگی علیه زنان کاهش یابد.

درصد   87 نهادهای حقوق بری حدود  گزارش  براساس 

را  زندگیشان خشونت  افغانستان در طول  زنان  و  دخرتان 

تجربه می کنند.

در سال 2009 میالدی، زمانی که قانون منع خشونت علیه 

استقبال  بسیار  موفقیت  یک  عنوان  به  شد،  توشیح  زنان 

نادیده  قانون  آن  مواد  تاکنون متامی  زمان  آن  از  اما  شد، 

عدالت  به  قربانیان  از  کمی  تعداد  فقط  و  شده  گرفته 

دسرتسی پیدا کردند.

را کاهش  رقم  این  دارد  کابل قصد  در  یک کمپین جدید 

همدیگرپذیری/ برای  »صحبت  عنوان  با  طرح  این  دهد. 

Talk for Harmony« در همکاری با فعاالن مدنی، علامی 

دین و روان شناسان راه اندازی شده است.

برنامه هایی  و  داریم  خانه دار  زنان  میلیون  شش  »حدود 

داریم که آن ها را چگونه تبدیل به نیروی مولد کنیم و برای 

عرضه تولیدات زنان بازار ایجاد کنیم.« این ها سخنان کریمه 

حامد فاریابی، اولین وزیر زن از دیار میمنه است که رهری 

را  کریمه  است.  گرفته  برعهده  را  افغانستان  اقتصاد  وزارت 

بسیاری از فاریابی ها می شناسند. او که حدود بیست و پنج 

سال از عمرش به عنوان پزشک و همکار نهادهای بین املللی 

انکشافی در  و بخش های  اطفال  و  زنان  بهبود صحت  برای 

مناطق محروم کار کرده است، اکنون برنامه هایی برای بهبود 

وضع اقتصادی زنان دارد، از زنان متشبث حامیت کند. زنان 

براساس  اقتصاد  وزارت  مختلف  بخش های  در  را  بیشرتی 

این  در  زنان  برای  امن  فضای  و  گیرد  بکار  مهارت هایشان 

وزارت بوجود آورد. 

ازقالینبافیتاطبابت

زن بودن و طبابت دو موضوعی است که کریمه حامد فاریابی 

به  او  می داند.  مهم  اقتصاد  وزارت  در  خود  رهری  دوره  در 

مردان  از  بهرت  اقتصادی  رهری  در  »زنان  می گوید:  نیم رخ 

عنوان  به  را  خانواده  اقتصادی  اداره  چون  می کنند؛  عمل 

زن(  یک  )بعنوان  من  دارند.  برعهده  کوچک  مملکت  یک 

تنظیم  و  فرزندان  گرسنگی  از  طفلم،  نیازهای  از  که  هستم 

اقتصادی خانوار می فهمم. بسیاری از من می پرسند پزشکی 

که  است  این  من  پاسخ  و  دارد  ربطی  اقتصاد چه  وزارت  به 

پزشکان همیشه با اقتصاد رس و کار دارند؛ چون بیامری به 

از  یکی  غذایی  که مصونیت  است. هامنطور  مرتبط  اقتصاد 

دغدغه های داکرتهاست. وقتی اقتصاد خانوار ضعیف باشد، 

مصونیت غذایی نیست. اقتصاد به طور مستقیم به پزشکی 

مربوط است.« 

کریمه دوره قبل از جنگ های دهه هفتاد را بخاطر می آورد 

مخالفان  حمله  در  پدرش  و  خواهر  با  مکتبش  معلم  که 

زندگی  کریمه  پدر  در همسایگی  آن ها  دولت کشته شدند. 

تشویق های  با  که  بود  قالین بافی  دخرت  آنوقت  می کردند. 

پیش  بود که  مهریه اش  پیشگام شد، گرفنت حق  آن  در  که 

از این بنام زن ولی به کام اطرافیان می شد و او در دادگاه 

مهریه اش را مطالبه کرد. بعد از آن راهی باز کرد تا زنان دیگر 

از  بیشرت  »من  می گوید:  او  کنند.  مطالبه  را  مهریه شان  هم 

اینکه یک مرد باشم، به عنوان یک زن بهرت می توانم اقتصاد 

گذراندم  که  دردی  و  رنج  از  پر  روزهای  از  کنم.  مدیریت  را 

سخنی منی گویم و افتخار می کنم که یک زن هستم.« 

او از برنامه هایش برای زنان می گوید و اینکه کمیته ای برای 

وزارت  در  طرزالعمل  یک  تدوین  و  جنسیتی  آزار  با  مقابله 

این  بر  و  »ما جلسه داشتیم  و می افزاید:  ایجاد کرده است. 

برای خانم ها  کاری  داشتیم که فضای مصون  تاکید  مساله 

فراهم شود و هر کس از این مساله عدول کند، عقب نشینی 

وجود ندارد.« 

خدمات  بعضی  عرضه  برای  هم  را  غرفه ای  فاریابی  خانم 

صحی برای زنان و اطفالشان در وزارت اقتصاد ایجاد کرده 

است تا بخشی از مشکالت صحی زنان شاغل در این وزارت 

را پاسخگو باشد.  

حضور  میزان  گذشته  سال  چهار  »در  می کند:  تاکید  وی   

ما  و  است  داشته  افزایش  درصد   ۳ اقتصاد  وزارت  در  زنان 

را  آمار  این  و  گیریم  کار  به  را  بیشرتی  زنان  تالش می کنیم 

به 2۰ درصد افزایش دهیم اما به معنای این نیست که زنان 

اقتصاد  وزارت  بست های  در  مهارت هایشان  به  توجه  بدون 

مشغول به کار شوند و دانش و مهارت تخصصی زنان برای 

گزینششان در نظر گرفته می شود.« 

و  کتابچه  هزینه  می کرد،  سعی  و  می خواند  کتاب  پدرش 

باشد  برای پدرش  تامین کند و کمکی  راه  این  از  را  قلمش 

اداره  در  کار  از  کمونیستی  حزب  عضو  نداشنت  بخاطر  که 

که  کریمه  مکتب  معلم  مرگ  و  حمله  آن  بود.  شده  اخراج 

دخرت جوانی بود و بعد از آن، دیدن دخرتی که بعد از دیدن 

طیاره های مبب افکن و انفجارهای ناشی از آن، دچار شوک 

شده بود، همه و همه باعث شد تا کریمه به این نتیجه برسد 

پدر  اینکه  بخصوص  شود،  پزشک  روزی  و  بخواند  درس  که 

نباتات  زمینه  در  طبیب  فاریابی،  حامد  عبداملومن  کریمه، 

بود و دستی نیز در شعر و شاعری داشت و از آخرین شاعران 

سبک هندی محسوب می شد.

سرگذشت پزشکی که وزیر اقتصاد شد
گفتگو با کریمه حامد فاریابی

آیا خشونت علیه زنان از خانه آغاز می شود؟
کمپینی برای کاهش خشونت خانگی

حسین رهیاب بلخیترجمه

گفت وگو کننده:  مریم شاهی
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دروغین نویسنده در کتابش، هیچگاه فرزندم از آغوش ایشان 
به زور »نگرفته«  ایشان  از  را  »ربوده« نشده و هیچ کس وی 
و  ترک  را  شیرخواره   فرزند  خود  اراده  با  خانم  این  است. 
گرین کارت را بر وی ترجیح داد. به هرحال مستنداً می توان 
گفت که حدود دو ماه بعد از جدایی، در میزان 1۳94 این 
خانم که در آن زمان مشاور وزیر هم بود، به دعوت سفارت 
امریکا و برای یک برنامه آموزشی  2۰ روزه در چوکات برنامه 

)IVLP( به امریکا رفت. 
کوتاه  سفر  این  ختم  از  بعد  ایشان  که  بود  این  من  تصور 
اما وی در کامل  باز می گردد،  نزد طفل شیرخواره خود  به 
ناباوری در امریکا ماند و درخواست پناهندگی داد. من به 
روز سفرش فرزند کوچکم را به آپارمتان جدید خود در برج 
عزیزی برده بودم. همه همسایگان شاهد زندگی تنهایی من 
و فرزندم طی یک سال در آن برج بودند وگاهی برای کودکم 

غذای متناسب با سن او می آوردند. ممنونشانم.
البته این بی مهری برایم تازگی نداشت. درست 2۰ روز بعد 
از تولد فرزندم در سال 1۳92، در قعر زمستان، این خانم 
یک روز صبح لباس رسمی پوشید و گفت »من به خانه دق 
رخصتی  ماه  سه  از  حتی  وی  رفت.  دفرتش  به  و  می شوم« 
والدی قانونی خود هم برای بودن با فرزندش استفاده نکرد. 
تدریس  که  دانشگاهی  و  کار  وزارت  در  ایشان  )حارضی 
می کرد موجود است.( یک بار هم وقتی من در سفر رسمی 
به استانبول بودم و طفل ما مریض شده بود، او  طفل مریض 
را به کابل و نزد مادر خود، که البته زن مهربانی است ولی 
فرزندمان هیچ انسی با وی نداشت، رها کرده و به کنفرانس 

لندن رفته بود. 
حدود  پرس  و  پدر  ما  امریکا  به  ایشان  سفر  از  بعد  خالصه 
یک سال تنها به شهرنو زندگی کردیم. به هر سفر خارجی 
سفر  که  دیگر  جای  هر  یا  هند  امارات،  تا  گرفته  چین  از 
رسمی داشتم، کودکم را هم با خود می بردم. یک بار هم که 
می خواستم فرزندم را با یکی از همکارانم که به آمریکا مقرر 
شده بود به مادرش بفرستم، در کامل ناباوری ایشان رد و از 

دریافت فرزندش امتناع کرد. 
که  نگفتم  کودکم  به  هرگز  من  نویسنده،  ادعای  برعکس 
بود و هیچ  او کودکی معصوم  اوالً  مادرت مرده است. چون 
درکی از روابط مادر و فرزندی نداشت و دوم، او یکسال بعد 
از بی مادری با همرسم چنان انس گرفته بود که او را مادر 

می گفت.
این خانم بعد از ترک فرزند شیرخواره اش، دو بار در محکمه 
دعوا باز کرد. یک بار می خواست طفلی را که از مادر محروم 
کرده  است، از پدر نیز محروم کند و فرزندم را به مادرکالن 
مادری اش بدهم. یک بار هم  خواست متاس تلفونی مداوم 
از امریکا با فرزندم داشته باشد. چون طفل مادر و پناهگاه 
دوگانه  فضای  این  درک  توان  و  بود  یافته  جدیدی  عاطفی 
کرد.  رد  محکمه  را  خواسته  دو  هر  نداشت،  را  عاطفی 
مشاورین کودک هم نظر مثبت ندادند. چون مادر بودن که 

تنها با تلفون منی شود. 
مادر بودن به محبت است، به عشق ورزیدن دایمی است، 
به بوسیدن است، به نوازش کردن است، به آغوش گرفنت و 
مهربانی رودررو است. اینکه یک مادر با وجودی که می تواند 
به  و  دهد  ترجیح  را  امریکا  رفاه  اما  بیاید،  فرزندش  نزد 
فرزندش باز نگردد، مشکل از خود وی است. درخواست این 

خانم مصداق بارز »بوسه به پیغام« بود. 

سخنآخر
حدیث  این  زندگی،  متامی  در  من  رفتارهای  متامی  بنیان 
المتم  بعثت  »امنا  فرمودند  که  )ص(  رسول الله  حرت 
این  در  است.  بوده  انسانی  کرامت  حفظ  و  مکارم االخالق« 
اخالقی،  امر  این  به  باور  با  نیز  جدایی  از  بعد  سال  پنج 
سکوت کردم و تا کنون هم چیزی از واقعیت های جانفرسای 

زندگی ام را به کسی نگفته ام. 
و  از مرز اخالق  امیدوارم هر کس متنی می نویسد  در آخر  
کرامت نگذرد. بدون تردید قلمی که دروغ بگوید، ادبیات و 

فرهنگ را به بیراهه خواهد برد.

تهدید شدن مریم سما،
قیام یک بیلیونی بر ضد خشونت علیه زن

زهرا شجاعت مدال طال گرفت

زنان در هفته ای که گذشت

گزارشگر
جمیله احمدی
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فرامرز تمنا

کمک  کشور  فرهنگی  غنای  به  معموال  اثر  هر  آفرینش 
می کند. ناگفته پیداست که وقتی آثار ما بخشی از زندگی ما 
رشیک  که  آن هایی  کرامت  و  شخصیت  با  حکایت  کند،  را 
زندگی ما بوده اند نیز پیوند دارد. لذا نگارش »خاطرات« ما 
»مخاطرات«  فاقد  باید  بودن،  اخالقی  و  صادقانه  ضمن 
با  باشد. بی شک که چنین کتابی  افراد  این  برای  حیثیتی 

چنین منشی به فرهنگ سازی کمک کرده است.
ادعا  نویسنده  که  مسجد«  در  »رقص  کتاب  به  نگاهی  با 
کرده واقعی است، به نظر می رسد که این کتاب از فضیلت 
فرهنگ سازی مرا و در یک برهه خاص، در کشوری خاص، 
برای مخاطبی خاص و به اهداف خاصی نوشته شده باشد. 
می دانیم که هر اثر روایی دو بعد دارد؛ یکی »روایت ادیبانه« 

و دیگری »حقیقت«. 
از »هرن نوشنت« به خوبی و برای خود  اثر نویسنده  این  در 
بهره  برده است و اما من در این نوشته می خواهم تکه هایی از 
»حقیقت« را بگویم. نویسنده برای دستیابی به اهداف خود 
در این کتاب دروغ های زیادی نوشته است که اگرچه واکاوی 
از  ناچارم بخشی کوچک  اما  است،  برایم دردآور  همه آن ها 
واقعیت را بازگو کنم. این که کسی از »حقوق زن«، » عواطف 
مادری« و حتی از »فرزند« خود، سالها برای خود دوکان باز 
کند، نه در شان »زنانگی« است و نه سزاوار »کرامت مادری« 

و نه هم به مصلحت »کودک«.
چیزی  خانوادگی  مسایل  مورد  در  که  می دادم  ترجیح  من 
ننویسم. چنانچه در این پنج سال در قبال هر افرتاء ساکت 
تاریخ«  »ثبت  و  چاپ  دروغ  کتاب  این  که  حال  اما  ماندم. 

شده، منی خواهم که »سکوت« من هم »ثبت تاریخ« شود. 
مرتبط  من  به  که  جایی  تا  البته  کتاب،  این  کل  طور  به 
 می شود، با بی حرمتی به رسالت نویسندگی و کرامت انسانی 
چند بحث را به صورت دروغین دربر گرفته  که در ادامه منت 
حقیقت  بیان  و  وی  بحث  مورد  موضوعات  به  اختصار  به 

می پردازم: 
1. ازدواج:نویسنده کتاب، قبل از طالبان تا سال 1۳۷4 در 
لیسه مهری هرات همصنفی خواهرم بود و ما از همین طریق 
با وی و خانواده اش آشنا شدیم. ما چند بار که همراه خواهرم 
بود و یا به خانه ما رفت و آمد داشت، دیده بودیم. چند سال 
بورسیه  طالبان  سلطه  تحت  مناطق  دخرتان  به  ایران  بعد 
با وی مطرح  تحصیلی می داد. به خواست خواهرم موضوع 
خانواده  چون  بروم،  خارج  به  منی شود  که  گفت  وی  شد. 
موافقت منی کند. خانواده ما گفتند که اگر این دخرت ازدواج 
کند، خانواده اش اجازه می دهند برود. برادر بزرگم همزمان 
پیشنهاد ازدواج با او را به من داد و من که آن زمان )سنبله 
1۳۷۸( 2۳ ساله بودم با وی که 2۰ ساله بود ازدواج کردم 
)ایشان متولد سال 1۳۵۸ است(. وی چون آینده تحصیلی 
آن  از  کامل  رضایت  با  می دید  ازدواج  این  در  نیز  را  خود 
استقبال کرد. بر خالف ادعای وی در کتابش، مستنداً در 
در  وی  تحصیل  عروسی،  از  پیش  یک سال  و  سال 1۳۷9 
به  سپس  بود.  شده  مساعد  تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه 
مراسم  بود،  ساله   22 وی  و  ساله   2۵ من  1۳۸۰که  سال 
عروسی ما در تهران برگزار شد. این خانم برعکس ادعایش، 
در زمان ازدواج نه »1۷« ساله بود و نه از ترس »پشت دامن 
مادرش پنهان شده بود«، و نه هم بعد از عروسی »با خانواده 
هجده نفری من!!! در تهران زندگی می کرد«، چرا که حداقل 
۷ خواهر و برادرم پیش از من ازدواج کرده و زندگی مستقلی 
در هرات یا خارج داشتند و بخشی از خانواده نیز در قسمت 
دیگر تهران ساکن بودند. نه هم او به اساس ادعایش، وارد 
کتابش  در  )نویسنده  بود.  شده  »عقب مانده«  خانواده  یک 
گفته است که »خانواده همرسم عقب مانده بودند و همرسم 

عظیم  کذبی  وی  همچنین   !!! داشت.«  طالبانی  تفکر  نیز 
نوشته که »همرسم مانع فعالیت های اجتامعی من می شد«. 
جالب است که ایشان در  این زندگی از صنف ده به لیسانس 
و ماسرتی و دکتورا رسید و فقط از کابل، تنهایی به حدود ده 
کشور دنیا سفر کرد، مشاور وزیر، نویسنده، عضو فعال جامعه 
مدنی و استاد دانشگاه بود و چندین فعالیت اجتامعی دیگر 
را در گوگل جستجو و  ایشان  نام  داشت. فقط کافی است 
یا شنیده اید  سپس قضاوت کنید. در کجای جهان دیده و 
»قید«  و  »عقب مانده«  »طالب«،  یک شوهر  کنار  در  زنی  که 
فعال  بگذریم...  آورد؟  به دست  شهرت  و  پیرفت  این همه 
به سالمی و سکوتی اکتفا می کنم(. به هر روی هدف مهم 
به  تغییر زندگی یک دخرت نویسنده بود.  ازدواج  این  از  من 
همین خاطر چهارده سال زندگی مشرتک )از سال 1۳۸۰ تا 
1۳94( برای این خانم لیسانس، ماسرتی و دکتورا آورد، اما 

هیچگاه خوشبختی به زندگی ما نیاورد.
2. تنشها: این زندگی 14 ساله پرتنش  بود، تنش هایی که 
نویسنده به عمد از آن یادی نکرده است: مثالً بریده شدن 
شاهرگ دستم، رفنت به حوزه دهم پلیس در کابل، افتادن 
فرزند 9 ماهه  از آغوشم بر روی سنگ  دهلیز، تا سایر مسایلی 
که از روی اخالق و ادب به خود اجازه منی دهم فعال و در 

اینجا بازگو کنم. 
خالصه این زندگی با تفاوت های شخصیتی، رفتاری و روحی 
با وقایع غیر قابل باور، به دشواری تا سال 1۳94  بزرگ و 
ادامه یافت. به گونه مثال از سال 1۳۸9 و بازگشت به کابل 
تا جدایی در سال 1۳94، حداقل چهار تنش شدید بین ما 
رخ داد. در هر بار متمدنانه رفتار کردم و برای مدتی تفریق را 
بر طالق ترجیح دادم و خانه مستقلی در کابل برایم گرفتم. 
بعد  بلکه  نشد،  خانه  ترک  به  منجر  تنها  اما  تنش  پنجمین 
از 14 سال تنش باالخره خود را، با همه صبوری که دارم، 
اصال  که  رسیدم  اطمینان  این  به  و  یافتم  تحمل  از  ناتوان 

امیدی به این زندگی نیست و به محکمه فامیلی رفتم.
شبه  یک  ما  جدایی  کتاب،  محتوای  برعکس  جدایی:   .۳
به شدت تلخی در پس آن  و  نیفتاد. داستان طوالنی  اتفاق 
آن  به جزییات  از هر کسی  بیشرت  نهفته است که آن خانم 
آگاه است. او به خوبی می داند که »طالق عاطفی« و ختم 
اتفاق  تهران  در   1۳۸۵ سال  خزان  در  ما  احساسی  پیوند 
اینک  اما  به دالیل عدیده می گذرم.  این موضوع  از  افتاد. 
تا حدی که اخالق، وقار و تربیت من اجازه می دهد، برخی 

مطالب دیگر را بازگو می کنم:
در  زندگی  از  پس  بار  سومین  برای   1۳94 اسد    4 به  من 
دادم.  جدایی  درخواست  و  رفتم  فامیلی  محکمه  به  کابل، 
محکمه طی چند روز بیش از سه چهار بار به ایشان متاس 
گرفت تا بیاید و از خود دفاع کند. اما ایشان وعده می داد 
ولی منی آمد. بعد از ناامیدی من و محکمه از آمدن ایشان، 
من به روز ۷ اسد در حضور هیات قضایی و با قلم خود در 
جنساً  و  نوشتم  محرتمانه ای  خط  طالق  شاهد،  دو  حضور 
همراه با مهریه به ایشان به خانه فرستادم. پدر وی که معلم 
و مردی بزرگوار  است، در خانه ما بود، پاکت طالق خط را 
تسلیم شد و پول مهریه را نه. بالفاصله مهریه را به حساب 
بانکی وی واریز و به همه تلخی های زندگی مشرتک پایان 

دادم. 
همچنین چون ایشان در لحظه تسلیمی سند به خانه نبود 
آن را  از  این سند گم شود، یک تصویر  و من هراس داشتم 
یک  به عنوان  کردم.  ایمیل  ایشان  به  محرتمانه  متنی  با 
فرهنگی، این متمدنانه ترین کاری بود که می توانستم و باید 
متمدنانه  کنش  یک  ازدواج  که  هامن قدر  می دادم.  انجام 
است، طالق نیز است. برعکس آنچه در کتابش نوشته، من 
چنین  و  نشده ام  جدا  ایشان  از  »مسج«  طریق  از  هیچ گاه 

جدایی را در شان خود منی دانستم. 
عنوان  به  را  همرسی«  »چند  بحث  ایشان  اینکه  همچنین 
عامل جدایی در کتابش پیش کشیده، تنها به خاطر فریب و 
جلب دلسوزی مخاطب و گم کردن رد پایش در این جدایی و 

به هدف پنهان کردن ریشه های متعفن آن بوده است.

مریم سام، مناینده مردم کابل در پارملان کشور 

مورد  سو  این  به  چندی  »از  نوشته است:  توییرت  در 

تهدیدهای زیادی قرار گرفته ام قصد دارند مرا از بین 

برند.«

بیلیونی  یا »قیام یک   1BillionRising# کمپاین 

سوی  از  افغانستان  در  زنان«  علیه  خشونت  ضد  بر 

شبکه زنان افغان راه اندازی شد. این کمپین از سال 

2۰1۳ بدینسو هر سال با شعار جدیدی در چهاردهم 

فروری بزرگداشت می شود. 

کاهش  باغ ها؛  »افزایش  کمپین  این  امسال  شعار 

خشونت علیه انسان و طبیعت« بود. مسئوالن اعالم 

افغانستان  مزارع  در  شاغل  زنان  درصد   ۷۰ کردند 

کارگران ساده  هستند.

آمریکا  رئیس مجلس منایندگان  پلوسی،  نانسی 

به خاطر رای نیاوردن طرح استیضاح دونالد ترامپ، 

انتقاد  کانگرس  از  کشور  این  پیشین  رییس جمهور 

سنا  در  امروز  »آنچه  گفت  رای  صدور  از  بعد  و  کرد 

از جمهوری خواهان بود که در  دیدیم، گروه بزدلی 

به  احرتام  از  آن ها  نداشتند؛  گزینه ای  هیچ  ظاهر 

نهادی که به آن خدمت می کنند، ترسیدند.«

لجین هذلول، فعال حقوق زن در عربستان پس 

آزاد شد. خانم هذلول در  زندان  از  روز  از یک هزار 

عربستان  زنان  برای  رانندگی  حق  کسب  زمینه 

سعودی فعالیت می کرد. 

برای  زنان  از  گرفته  تصمیم  جاپان  حاکم  حزب 

رشکت در جلسات مهم خود دعوت کند، به رشطی 

که در طول جلسات حرف نزنند و اگر نظری دارند، 

پس از پایان جلسه، ابراز کنند.

لیرال  حزب  در  تصمیم گیری  هیأت  اعضای  متام 

دموکرات جاپان، از میان مردان انتخاب می شوند.

در  کیک بوکسینگ  مسابقات  از  شجاعت  زهرا 

پاکستان مدال طال گرفت

مسابقات  در  کشور  جوان  ورزشکار  شجاعت،  زهرا 

کراچی  شهر  در  که  کیک بوکسینگ  بین املللی 

پاکستان برگزار شده بود مدال طال گرفته است.

حاکم  مکتوم  آل  محمد  فرزند  لطیفه،  شهزاده 

دوستانش  برای  که  تصویری  پیام های  در  دوبی 

و  گرفته   مرا گروگان  »پدرم  که  گفته  است  فرستاده، 

ملل  سازمان  از  دوستانش  است«  خطر  در  جانم 

خواسته  است تا در این پرونده دخالت کند.

ــانی  ــد کس ــازات جدی ــن مج ــنیده ای؟ ای ــروگان« را ش »گ
اســت کــه دســت بــه خرابــکاری بزننــد و واقعــا وحشــتناک 
اســت. شــهروندان بلندپایــه را کــه هیــچ گناهــی مرتکــب 
نشــده اند، زندانــی می کننــد و آن هــا را در انتظــار اعــدام 
ــد. اگــر ســوء قصــدی انجــام گیــرد و مجــرم  نگــه می دارن
ــا را  ــن از گروگان ه ــج ت ــار، پن ــتاپو چه ــود، گش ــدا نش پی
ــب  ــد. اغل ــاران می کن ــد و تیرب ــف می کن ــوار ردی ــار دی کن
ــه ایــن صــورت اعــالم  مــرگ ایــن افــراد را در روزنامه هــا ب
می کننــد: در پــی یــک »تصــادف مرگبــار« جــان باخــت. 
واقعــا آملانی هــا چــه منونــه اعالیــی از انســانیت هســتند! 
تــازه  می شــوند(  مرتکــب  را  قســاوتی  هــر  )آملانی هــا 
وقتــی فکــر می کنــم کــه مــن هــم یکــی از آن هــا هســتم، 

رسم ســوت می کشــد. 
البتــه ایــن واقعیــت نــدارد. هیتلــر مدت هــا اســت کــه مــا 
ــا  را ســلب تابعیــت کــرده اســت. از ایــن گذشــته، در دنی
هیــچ خصومتــی باالتــر از دشــمنی بیــن آملانی هــا و 

ــت.  ــان نیس یهودی
قربانت آن 

چهارشنبه 14 اکتر 1942

کیتی عزیزم
دخــرت  یــک  نوشــته های  فرانــک«  آن  »خاطــرات 
نوجــوان یهــودی اســت کــه در تابســتان 1942 در زمــان 
ــداران  ــا )طرف ــت از نازی ه ــی دوم در وحش ــگ جهان جن
هیتلــر( مجبــور شــد، همــراه بــا اعضــای خانــواده اش در 

شهر امسرتدام به زندگی مخفی روی آورد.
ــت  ــده برای ــن و ناراحت کنن ــای غمگی ــط خره ــروز فق ام
ــته  ــته دس ــا را دس ــودی م ــتان یه ــیاری از دوس دارم. بس
بــه اســارت برده انــد. گشــتاپو )پلیــس مخفــی آملــان 
نــازی( بــا آن هــا بدرفتــاری می کنــد و آن هــا را بــه وســیله 
واگن هــای حیوانــات بــه وســرتبورگ )اردوگاه مخصــوص 
یهودیــان( در درنــت منتقــل کــرده اســت. میــپ بــرای مــا 
دربــاره کســی صحبــت کــرد کــه از وســرتبورک گریختــه 
ــد.  ــایی باش ــاق فرس ــای ط ــد ج ــرتبورک بای ــت. وس اس
در آنجــا تقریبــا هیــچ غذایــی بــه مــردم منی دهنــد و 
حتــی نوشــیدنی هــم وجــود نــدارد، چــرا کــه فقــط یــک 
ســاعت در روز آب دارنــد و یــک توالــت و دستشــویی 
ــا  ــه ب ــا هم ــت. آن ه ــده اس ــه ش ــر تعبی ــزاران نف ــرای ه ب

هــم می خوابنــد. 

مــردان، زنــان و بچه هــا. رس اغلــب زنــان و بچه هــا را 
غیرممکــن  اردوگاه  ایــن  از  فــرار  تقریبــا  می تراشــند. 
ــیده اند  ــان را تراش ــه زندانی ــه رس هم ــرای اینک ــت، ب اس
و تــازه از قیافــه بســیاری دیــده می شــود کــه یهــودی 
می کننــد  چنیــن  هلنــد  یهودیــان  بــا  اگــر  هســتند. 
پــس بــر رس یهودیانــی کــه بــه مناطــق دورافتــاده و 
دور از متــدن می فرســتند، چــه می آورنــد؟ مــا حــدس 
ــو  ــد، رادی ــام می کنن ــا را قتل ع ــب آن ه ــه اغل ــم ک می زنی
انگلیــس صحبــت از قتل عــام آن هــا بــا گاز می کنــد، 
شــاید ایــن روش رسیعرتیــن نــوع مــرگ باشــد. احســاس 
)دوســت  میــپ  کــه  فجایعــی  می کنــم.  افرسدگــی 
خانوادگــی آن( برایــامن تعریــف می کنــد، قلــب آدم را بــه 
دهانــش مــی آورد. او خــودش هــم بــه شــدت بهــم ریختــه 
اســت. بعنــوان مثــال یکــی از ایــن روزهــا گشــتاپو یــک 
ــته  ــپ گذاش ــه می ــل در خان ــج را مقاب ــودی فل ــرزن یه پی
تــا او را برنــد.  بــود و رفتــه بودنــد ماشــین بیاورنــد 
ــدای  ــا و ص ــده پروژکتوره ــور کورکنن ــاره از ن ــرزن بیچ پی
ــی کــه هواپیامهــای انگلیســی را  تیرباران هــای ضدهوای

ــود.  ــرده ب ــت ک ــد، وحش ــرار می دادن ــدف ق ه

بــا ایــن حــال میپ جــرات نکــرد، او را بــه داخــل خانه اش 
بیــاورد. هیچکــس دیگــری هــم ایــن کار را منی کــرد. 
ــپ  ــد. ب ــراد را مجــازات می کنن ــی اف ــه راحت ــا ب آملانی ه
)دوســت خانوادگــی آن کــه در مخفیــگاه غــذا و خرهــای 
ــرو  ــی در خــودش ف ــی آورد( هــم خیل ــگ م ــد از جن جدی
رفتــه اســت. نامــزدش را بــه آملــان اعــزام می کننــد. 
هــر بــار کــه هواپیامهــا بــر فــراز ســاختامن مــا بــه پــرواز 
ــان  ــه مبب هایش ــادا هم ــه مب ــر اینک ــد، از فک در می آین
ــود.  ــت می ش ــار وحش ــد، دچ ــی کنن ــوس خال را روی برت
ــه  ــد: »غص ــه او می گوین ــوخی ب ــه ش ــت ب ــن وضعی در ای
رسش  روی  منی تواننــد  کــه  را  مبب هــا  همــه  نخــور، 
ــه  ــا »یــک مبــب هــم کافــی اســت« کــه البت ــد« و ی بریزن
بــه نظــر اصــال رس ایــن موضــوع شــوخی جایــز نیســت. 
اعــزام  آملــان  بــه  کــه  نیســت  فــردی  تنهــا  برتــوس 
ــه  ــان را ب ــر از جوان ــی پ می شــود، بلکــه هــر روز قطارهای
آآآنجــا می فرســتند. بعضــی وقت هــا هنگامــی کــه قطــار 
ــعی  ــده ای س ــتد، ع ــط راه می ایس ــتگاه وس ــک ایس در ی
می کننــد فــرار کننــد و خــود را در گوشــه ای پنهــان کننــد 
ــه  ــال کلم ــه ح ــا ب ــا ت ــوند. آی ــق می ش ــم موف ــی ه و برخ

از »کذب« در مسجد تا »رقص« در کلیسا

امروز فقط خبرهای غمگین و ناراحت کننده برایت دارم. بسیاری از 
دوستان یهودی ما را دسته دسته به اسارت برده اند. گشتاپو )پلیس 

مخفی آلمان نازی( با آن ها بدرفتاری می کند و آن ها را به وسیله 
واگن های حیوانات به وستربورگ )اردوگاه مخصوص یهودیان( در 

درنت منتقل کرده است.

قسمت چهارم
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یکـی از مسـائلی کـه در ضمـن عقـد نـکاح مطـرح می باشـد اظهـار 

اراده طرفیـن عقـد نـکاح )دخـرت و پرس( اسـت. اعـالن اراده که هامن 

رضایـت دخـرت و پـرس اسـت، بایـد قبـل از عقد نـکاح به شـکل رصیح 

اعـالم گـردد، در غیـر اینصـورت عقـد نـکاح بـه شـکل صحیـح واقـع 

منی شـود. عـالوه بـر آن اهلیـت از دیگـر رشایـط انعقـاد عقـد نـکاح 

می باشـد و اهلیـت بـه معنـای توانایـی تـرصف حقوقـی بـرای طرفیـن 

اسـت، سـن اهلیـت  قانونـی در عقـد نـکاح بـرای دخـرت 16 و بـرای 

پـرس1۸ سـال مکمـل شمسـی اسـت. 

در ارتباط با دخرتان زیر سـن 16 

سـال بحث والیـت و انعقـاد نکاح 

توسـط پـدر و جـد پـدری در عقد 

نـکاح مطـرح مـی باشـد. »والیـت 

در اصطـالح فقهـی و حقوقـی بـه 

معنـای سـلطه و اقتـداری اسـت 

کـه قانـون بـه جهتـی از جهات به 

کسـی مـی دهد کـه امـور مربوط 

بـه غیـر را انجام دهد و کسـی که 

نامیـده  ایـن سـمت را دارد ولـی 

ازدواج  بحـث  در  شـود.«  مـی 

دخـرتان، قانـون مدنـی و قانـون 

صغیـر  ازدواج  شـخصیه  احـوال 

زیـر سـن 1۵ سـالگی را ممنـوع 

دانسـته اسـت و در مـورد دخرتان 

اختیـار  سـاله   16 تـا  بـاالی1۵ 

ازدواج را بـه ولـی قهـری )پـدر و 

جـد پـدری( داده اسـت.

ولـی  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  سـوال 

ازدواج  بـه  را  او  می توانـد  صغیـر 

رضایـت  بـدون  دیگـر  شـخص 

بـه  بـا رجـوع  یـا خیـر؟  او درآورد 

مجمـوع قوانیـن موضوعـه رویکـرد متفاوتـی در ارتباط با ایـن موضوع 

وجـود دارد، مـاده ۷۷ قانـون مدنـی افغانسـتان نـکاح دخـرت صغیـر 

را بـا اجـازه اولیـاء قانونـی آنهـا صحیـح می دانـد. و مـاده 9۸ قانـون 

احـوال شـخصیه بـه طـور کلـی ایجـاب و قبـول زوجیـن را رشط نفـوذ 

عقـد نـکاح می دانـد. بـه نظـر می رسـد در حالـت کلـی رویکـرد قانون 

مدنـی و قانـون احـوال شـخصیه در مـورد نـکاح دخـرت توسـط ولـی 

قهـری صحـت نـکاح بـه لحـاظ رشعـی و قانونـی اسـت، چـون اصـل 

دخـرت  مصلحـت  کـه  اسـت  ایـن  بـر 

صغیـر در مـورد ایـن نـکاح توسـط ولی 

در نظـر گرفتـه می شـود و دخـرت حـق 

مگـر  نـدارد،  را  عقـدی  چنیـن  فسـخ 

اینکـه دخـرت ثابـت مناید عقد نـکاح به 

اسـت. نگرفتـه  صـورت  او  مصلحـت 

خشـونت  منـع  قانـون  رویکـرد  امـا 

بـه گونـه ای  ایـن مـورد  علیـه زنـان در 

دیگـر اسـت و نـه تنهـا چنیـن نکاحـی 

را قابـل فسـخ از طـرف دخـرت دانسـته 

بلکـه ضامنـت اجرایی)مجـازات( بـرای 

ولـی دخرتکـه او را بـه اجبـار بـه نـکاح 

دیگـری درآورده اسـت و کسـی کـه بـا 

او ازدواج کـرده اسـت، در نظـر گرفتـه 

و ایـن ضامنـت اجـرا حبس متوسـط به 

مـدت دو سـال اسـت. 

بـه نظـر می رسـد قانـون منـع خشـونت 

علیـه زنـان در مـورد والیـت در نـکاح بـا قانـون مدنـی وقانـون احـوال 

شـخصیه اهـل تشـیع تعارض داشـته و در مقام تعارض مقـررات قانون 

منـع خشـونت علیـه زنـان قابلیـت اجرایـی را دارد و در صورتـی کـه 

دخـرت بـه ازدواج خـود توسـط ولی رضایت نداشـته باشـد، می تواند از 

محکمـه تقاضـای فسـخ عقـد نـکاح خـود را کند.

ازدواج دختران
 زیر سن قانونی

 زن در قوانین
موضوعه افغانستان

مینا کشورکمال؛ 
دانشجوی شرعیاتی که فمینیست شد

است.  خورده  گره  انقالب  با  کشورکامل  مینا  نام 

که  بود  زنی  او  اشغال.  و  بنیادگرایی  علیه  انقالبی 

و  شد  فمینیست  ولی  داشت  دینی  تحصیالت 

کشورکامل  نظر  از  می خواست.  سکوالر  دموکراسی 

یوغ  برداشنت  برای  سکوالریسم  و  دموکراسی  تحقق 

الزامی  امر  از گردن جامعه یک  و اشغال  بنیادگرایی 

پنداشته می شد. اما مینا فکر می کرد این آرمان زمانی 

به حقیقت می پیوندد که زنان انقالب کنند.

در  مینا کشورکامل،  است.  این  مینا  زندگی  حقیقت 

او  شد.  زاده  کابل  شهر  در  خورشیدی   1۳۳۳ سال 

بود  کابل  دانشگاه  رشعیات  دانشکده ی  دانشجوی 

رسید.  افغانستان  به  شوروی  نیروهای  پای  که 

سال1۳۵۵  در  و  کشید  دست  تحصیل  از  مینا 

اولین تشکل سیاسی  خورشیدی/19۷۷ میالدی 

مستقل زنان افغانستان را به نام جمعیت انقالبی 

 Revolutionary Association زنان افغانستان یا

مخفف  با  را   of the Women of Afghanistan

RAWA/راوا ایجاد کرد.

»حقوق زنان« و »دموکراسی سکوالر« برجسته ترین 

پیام و هدف این جمعیت را تشکیل می داد که این 

رویکرد، مینا و جمعیتش را هم با رژیم کمونیستی 

و هم با »مجاهدین« در مخالفت قرار داده بود.

راوا  سازمان  در  او  همفکران  و  کشورکامل  مینا 

هرگونه بنیادگرایی مذهبی را مطرود می دانستند 

و توجه ویژه ای به مسایل و مشکالت زنان داشتند.

»زنان  که  بود  عقیده  این  بر  کشورکامل  بانو 

اگر  که  مانند شیران خفته ای هستند  افغانستان 

عظیمی  نقش  درآیند  حرکت  به  و  شوند  بیدار 

ایفا  افغانستان  اجتامعی  و  سیاسی  انقالب  در 

خواهند کرد.«

افغانستان  اشغال  از  پس  رویکرد،  همین  با  او 

توسط شوروی دست از تحصیل کشید و دانشگاه 

را به هدف بسیج زنان ترک کرد.

سیاست های  علیه  را  زن  صدها  توانست  مینا 

خیابان های  به  شوروی  اشغال  و  وقت  زمام داران 

و  شوروی  اشغال  علیه  و  بکشاند  کابل  شهر 

سیاست حکومت افغانستان اعرتاض کنند.

تبدیل شد. جنبشی  به یک جنبش  این اعرتاض 

رسوخ  دخرتانه  مکاتب  درسی  کالس های  در  که 

کرد و پای دخرتان نوجوان را نیز به خیابان های 

اعرتاض کشاند.

بهداشتزنان
امنیت بهداشتی مادران مرصی نیز بسیار محدود 
به نظر می آید. 75 درصد از زنان باردار در سنین 15 
الی 49 سالگی مبتال به كم خونی بوده، در 59 درصد 
از زایامن ها كادر پزشكی تعلیم دیده حضور نداشته و 
تولد زنده  نرخ مرگ و میر مادران در هر یکصد هزار 
هزینه  كه  كشوری  در  است.  بوده  نفر   270 با  برابر 
دولت در بخش بهداشت تنها یك درصد از درآمد ملی 
به  دسرتسی  كه  ندارد  تعجبی  جای  شاید  می باشد، 
در  كودكان  و  مادران  برای  دارو  و  پزشكی  امكانات 
هنگام زایامن و پس از آن به طور چشمگیری ناكافی و 

محدود می باشد. 
از  زنان در موقعیت بهرتی  به زندگی،  امید  در زمینه 
مردان مرصی قرار دارند. چنانچه در جدول مشاهده 

مینا در این سفر به چندین دولت اروپایی سفر کرد و 

با رهران سیاسی آن دولت ها از وضعیت افغانستان به 

ویژه زنان کشور سخن گفت.

براساس اطالعات پیام زن، خانم کشورکامل در این 

سفرش به اروپا در کنگره  والنس نیز رشکت کرد و پیام 

حضورش در اروپا را جهانی ساخت.

حضور  افغانستان  در  شوروی  هنوز  که  روزها  آن 

داشت، کشور کامل در کنگره والنس هنگام سخرنانی 

رسپرست  پوناماریوف،  بوریس  سوی  به  را  دستش 

هیأت شوروی به نشانه ی پیروزی تکان داد، این مقام 

بازتاب  و خرش  کرد  ترک  را  سیاسی شوروی جلسه 

جهانی یافت.

سیاسی  فعالیت های  به  سالگی  بیست  از  که  مینا 

دست زده بود، با کسی ازدواج کرد که در مخالفت با 

خط فکری او قرار داشت. دکرت فیض  احمد قندهاری 

که  می کرد  رهری  را  افغانستان«  رهایی  »سازمان 

انشعابی جمعیت دموکراتیک  از شاخه های  یکی 

رهایی  سازمان  بود.  جاوید(  نوین)شعله ی 

افغانستان با حضور شوروی مشکلی نداشت، ولی 

یکی از اهداف اساسی انقالب راوا پایان دادن به 

اشغال افغانستان از سوی شوروی بود.

با  که  تهدیدهایی  اثر  در  مدتی  از  پس  مینا 

به  بود  شده  خلق  برایش  سیاسی   فعالیت های 

برای  قلبش  نیز  آن جا  در  و  شد  مهاجر  پاکستان 

کشورکامل  خانم  می تپید.  افغانستان  زنان 

یک  پاکستان  در  افغانستانی  مهاجر  زنان  برای 

و  کارگاه  یک  پرستاری،  آموزشگاه  یک  شفاخانه، 

دو مکتب ایجاد کرد.

پانزدهم ماه دلو  سال 1365 خورشیدی مینا  در 

افراد  توسط  پاکستان  کویته  در شهر  کشورکامل 

دولت  امنیتی  خدمات  اداره  یا  »خاد«  سازمان 

افغانستان کشته شد.

منفی  تأثیر  نیز  راوا  فعالیت های  به  مینا  قتل 

راوا  می شود.  منتر  هنوز  زن  پیام  ولی  گذاشت 

نیز  مجاهدین  علیه  شوروی  اشغال  پایان  از  پس 

موضع گرفت و با طالبان مخالفتش را اعالم کرد.

در  افغانستانی  مهاجر  زنان  بین  در  که  راوا 

خیابانی  اعرتاضات  بارها  داشت،  نفوذ  پاکستان 

به راه انداخت و هدف حمالت تروریستی طالبان 

قرار گرفت.

مینا  میالدی   2۰۰6 سال  در  تایم  مجله 

قهرمان   6۰« از  یکی  عنوان  به  را  کشورکامل 

آسیایی« معرفی کرد و نوشت: »مینا هرچند فقط 

۳2 سال داشت که کشته شد، اما او از قبل بذر 

کاشته  را  افغانستان  زنان  آزادی خواهانه  جنبش 

بود که بنیادش را نیروی دانش تشکیل می داد.«

ختنهزنان
یكی از خشونت بارترین سنتی كه علیه زنان در مرص 
سال  تحقیق  طبق  بر  است.  زنان  ختنه  دارد،  وجود 
1992 یونیسف، 80 درصد دخرتان در مرص این رسم 

خطرناك و دردناك را تحمل می كنند.
در مرص به طور معمول قطع عضو جنسی زنان به شكل 
می گیرد.  صورت  عضو  قطع  و  كلیتوریس  برداشنت 
مدافعان قطع عضو جنسی زنان ادعا می كنند كه این 
مسأله زیبایی و پاكدامنی را حفظ می كند و در ضمن 

متایالت جنسی آن ها تحت كنرتل قرار می گیرد.
این كشور تاریخ طوالنی مبارزه برای خامته بخشیدن 
به قطع عضو جنسی زنان دارد كه موفقیت آمیز نبوده 
است. اگرچه تصویب قانون از اولویت خاصی برخوردار 
است اما مرص در اجرای قوانین مشابه در گذشته ناكام 

بوده است.
جون  ماه  در  سامل،  اسامعیل  مرص،  بهداشت  وزیر 
1996 قانونی را اعالم كرد كه روش قطع عضو جنسی 
زنان را در تشكیالت خصوصی و دولتی منع می كرد. 
دسامر  در  حكمی   طی  را  قانون  این  عالی  دادگاه 

1997 تأیید و تصویب منود.
این قطع عضو جنسی  از  بعد  داد كه  دادگاه دستور 
است.  غیرقانونی  والدینش  و  دخرت  رضایت  با  حتی 
دادگاه افزود كه قطع عضو جنسی زن از نظر رشیعت 
عمل شایسته ای نیست؛ زیرا در هیچ جای قرآن و در 
بر جای مانده  پیامر  قوانین و سنت هایی كه توسط 
مطلبی دال بر مجاز دانسنت روش قطع عضو جنسی 

نیامده است.
دادگاه دستور داد كه بعد از این قطع عضو جنسی حتا 
والدینش غیرقانونی است. دادگاه  و  با رضایت دخرت 
افزود كه قطع عضو جنسی زن از نظر رشیعت عمل 
شایسته ای نیست زیرا در هیچ جای قرآن و در قوانین 
و سنت هایی كه از پیامر بر جای مانده مطلبی دال بر 
مجاز دانسنت روش قطع عضو جنسی نیامده است. 
دادگاه ترصیح كرد كه این عمل تنها در صورتی قانونی 

و مجاز است كه از نظر پزشكی رضوری باشد.

پیام های  و  نظریه ها  بازتاب  برای  زن«  »پیام  مجله 

و  کرد  نرات  به  آغاز  راوا  و جمعیت  افغانستان  زنان 

در بسیج زنان در خط فکری کشورکامل نقش موثری 

و شعر  او می نوشت، شب نامه  پخش می کرد  داشت. 

می گفت.

در یکی از برجسته ترین اشعارش در مورد بیداری زنان 

می گوید: من زنم که دیگر بیدار گشته ام / من راه خود 

را یافته ام و هرگز بر منی گردم.

فعالیت های مینا و راوا هر روز گسرتده می شد و زنان 

و  سیستم  تغییر  تا  اعرتاض  داشنت  نگه  پایدار  به  را 

سیاست آن روز ترغیب می کرد.

خانم  که  بود  گذشته  راوا  تأسیس  از  سال  چهار 

عنوان  به  میالدی   19۸1 سال  در  کشورکامل 

مناینده ی جنبش مقاومت افغانستان و با دعوت حزب 

حزب  آن  کنگره ی  نهمین  در  فرانسه  سوسیالیست 

رشکت کرد.

می كنیم، اگر امید به زندگی مردان 100 باشد، امید 
در  و   105 برابر   1970 در  مرصی  زنان  زندگی  به 
1992 برابر با 104 خواهند بود. امید به زندگی زنان 
از مردان در 1992 حدود 2.4 سال بیشرت  در مرص 
بوده كه این تفاوت ناشی از حقایق بیولوژیك است كه 

عمر زنان طوالنی تر از مردان است. 
آمار این جدول نشان دهنده طول عمر و باروری زنان 
در مرص و در گروهی از كشورهای جهان می باشد. در 
1992، امید به زندگی زنان در بدو تولد 64.8 سال 
زنان  زندگی  به  امید  به  مربوط  آمار  به  توجه  با  بود. 
مرصی در 1970 كه به عنوان سال پایه در نظر گرفته 
شده، زنان مرصی به طور متوسط چند سال به طول 

عمرشان افزوده شده است. 

قسمت سی ویکم

در مصر به طور معمول 
قطع عضو جنسی زنان 
به شکل برداشتن 
کلیتوریس و قطع 
عضو صورت می گیرد. 
مدافعان قطع عضو 
جنسی زنان ادعا می کنند 
که این مسأله زیبایی و 
پاکدامنی را حفظ می کند 
و در ضمن تمایالت 
جنسی آن ها تحت کنترل 
قرار می گیرد.

معصومه عبداللهی
استاد دانشگاه

رویکرد قانون منع 
خشونت علیه زنان در 
مورد ازدواج زیر سن 

به گونه ای دیگر است و 
نه تنها چنین نکاحی را 

قابل فسخ از طرف دختر 
دانسته بلکه ضمانت 

اجرایی)مجازات( برای 
ولی دخترکه او را به 

اجبار به نکاح دیگری 
درآورده است و کسی 
که با او ازدواج کرده 

است، در نظر گرفته و 
این ضمانت اجرا حبس 

متوسط به مدت دو سال 
است. 

»والیت در اصطالح 
فقهی و حقوقی 

به معنای سلطه و 
اقتداری است که 
قانون به جهتی از 

جهات به کسی می 
دهد که امور مربوط 
به غیر را انجام دهد 

و کسی که این 
سمت را دارد ولی 
نامیده می شود.« 

حسین رهیاب بلخیزنان در مسیر تاریخ

گزارشگر
حسین احمدی

ختنه زنان از عرف تا قانون


