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چگونه کاندوم، 
مذهب و قانون
 را به عقب راند؟

کدام صلح؟
یــک هفتــه تــا برگــزاری نشســت اســتانبول 

میــان طــرف افغانســتان و طالبــان زمــان باقــی 

مانــده اســت. در صورتــی کــه هــر دو طــرف در ایــن 

نشســت رشکــت کننــد، قــرار اســت رسنوشــت 

ــن شــود.  ــن نشســت تعیی ــان در ای ــا طالب ــح ب صل

ــت  ــال رشک ــه احت ــد ک ــزارش داده ان ــانه ها گ رس

نکــردن طالبــان در نشســت اســتانبول بدلیــل 

نظامــی  نیروهــای  رسنوشــت  نشــدن  مشــخص 

امریکا در افغانستان وجود دارد. 

ــا زود  ــر ی ــان دی ــا طالب ــق ب ــه تواف ــت ک ــح اس واض

ــام  ــتان انج ــس در افغانس ــرای آتش ب ــکا ب ــا امری ب

ــه نظــر می رســد  خواهــد شــد، امــا آنچــه مهمــر ب

رسنوشــت زنــان در فــردای توافــق صلــح بــا طالبــان 

ــه  ــش ب ــان در واکن ــخنگوی طالب ــی س ــت. وقت اس

می گویــد  پلیــس  توســط  زن  یــک  زدن  کتــک 

ــد  ــا بای ــان و انســانیت کجاســت؟ آی کــه حقــوق زن

خوشــحال بــود کــه طالبــان رویکــرد بهری نســبت 

بــه گذشــته در مــورد زنــان در پیــش خواهنــد 

ــت؟  گرف

هنــوز چنــد روز از ایــن اعــام موضــع طالبــان کــه 

مــرف تبلیغاتــی دارد، نگذشــته بــود کــه گروهــی 

ــی  ــه یکــی از اهال ــه خان ــان در جوزجــان ب از طالب

کــه جــزو حاکمیــت  نوآبــاد در قوش تپــه  قریــه 

ــد از رصف  ــان اســت، مهــان می شــوند و بع طالب

غــذا دخــر نوجــوان خانــه را خواســتگاری می کنند 

ولــی وقتــی بــا پاســخ منفــی پــدر خانــواده مواجــه 

می شــوند. دخــر را می دزدنــد و بعــد از تجــاوز 

گروهــی، تیربــاران می کننــد. 

ــوق زن و انســانیت  ــی حق ــن اســت مفهــوم عمل ای

ــه حقــوق  ــوان ب ــه می ت در قامــوس طالبــان! چگون

ــان در  ــه طالب ــی ک ــان در حکومت ــای زن و آزادی ه

ــان  ــر طالب ــود؟ اگ ــدوار ب ــتند، امی ــهیم هس ان س

بیاینــد و ســاختارهای فکــری و ایدئولوژیــک خــود 

ــد.  ــق کنن ــت تطبی را در حکوم

بایــد منتظــر رویدادهــای تلخ تــر از امــروز باشــیم. 

رشایطــی کــه طالبــان دارنــد در هیــچ یــک از 

و عرف هــای حقــوق  قوانیــن اساســی کشــورها 

ــا  ــاری ب ــح اجب ــکا صل ــدارد. آمری ــی ن ــری جای ب

ــر مــردم افغانســتان تحمیــل می کنــد  گروهــی را ب

از  نیروهایــش  خــروج  بــرای  راهــی  بتوانــد  تــا 

ــی  ــان را قربان ــال آن زن ــد و در قب ــتان بیاب افغانس

ــد.  ــح کن ــن صل ای

رویکرد نیمرخ
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زنانی که زندگی  شان وابسته به مین است
زنان است.«  

نان وابسته به مین

فضه بیشر از آنکه نگران امنیت جانیش در حین خنثی کردن 

مین ها باشد، نگران امنیت شغلیش است. او ادامه می دهد: »با 

پاک شدن این مناطق، من منی توانم در والیت های دیگری کار 

کنم که بسیاری از آنها تحت تسلط گروه طالبان قرار دارند.«

او برنامه های بزرگی در زندگیش دارد و می گوید: »هدف من 

این است که مهارت های فنی و تخصصی ماین پاکی را بیشر 

بیاموزم و زبان انگلیسی بخوانم. من همچنین عاقه دارم که 

یا  جامعه شناسی  بخش  در  را  ماسری ام  و  بروم  دانشگاه  به 

اگر  تهدید است.  ما یک  برای  بیکاری  بگیرم.  باستان شناسی 

به زنان مین پاک که زمین بامیان را از وجود مواد انفجاری پاک 

کرده اند. در دفرهای اداره ماین پاکی وظیفه اداری داده شود، 

این امر امنیت شغلی آن ها را بیشر می سازد.«

 2019 سال  در  اسلحه  کنرل  جایزه  »کسب  می گوید:  فضه 

یک تفاوت بزرگی برای من و تیم ما ایجاد کرد. بعد از کسب 

این موفقیت، ما در جامعه افغانستان شناخته و الگو شدیم. ما 

کردیم  ثابت  و  بودیم  افغانستان  در  زنان  مین پاکی  تیم  اولین 

که زنان می توانند مانند مردان سخت کار کنند که ما با آ ن ها 

برابر هستیم.«

UN NEWS :منبع
ترجمه: حسین احمدی

فضه رضایی، زن 26 ساله است و دو فرزند دارد. او عضو 

یک تیم مین پاکی است که متامی  19 پرسونل این تیم را زنان 

تشکیل می دهند. فضه و همکارانش در سال 2019 میادی از 

Arms Control Per�  سوی انجمن کنرل اسلحه جایزه جهانی

son را دریافت کردند.

تا  شد  باعث  دلخراش  حادثه  یک  که  می دهد  توضیح  فضه 

آرزوی معلمی  خود را کنار بگذارد و به جای آن کار خطرناک 

مین پاکی را رشوع کند.

اکنون فضه رضایی یکی از 19 زن مین پاک است که در سال 

افغانستان  در  مین  از  عاری  اولین والیت  به  را  بامیان   2019

تبدیل کردند.

می شناختم  را  خود  روستای  از  نفر  چندین  »من  گفت:  او 

یا کشته شدند. حتا  بامیان زخمی   در  انفجار مین  اثر  در  که 

صاحب خانه ما در یک حادثه انفجار مین پای خود را از دست 

در  خانواده  یک  از  همگی  که  کودک  هفت  مرگ  اما  داد. 

روستای ما بودند واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد. آن ها هنگامی که 

اثر انفجار مین  در کوه )تپه های روستا( بودند، همه یکجا در 

کشته شدند. من به فرزندان خودم فکر کردم که ممکن است 

این اتفاق برای آن ها نیز رخ دهد.«

از معلمی تا مین پاکی

فضه می گوید: »در آن زمان، من به عنوان معلم به زنان روستایی 

دوستان  می دادم.  آموزش  نوشنت  و  خواندن  بامیان  حومه  در 

و خانواده ام، از جمله فرزندانم، با تصمیم من برای مین پاکی 

آینده خود  به خاطر  که  آن ها می گفتم  به  من  بودند.  مخالف 

بامیان  دارم  این عرصه می شوم؛ چون دوست  وارد  فرزندانم  و 

عاری از مین باشد تا همه بتوانند بدون هراس از قطع شدن 

دست و پای شان در اثر انفجار مین، درس بخوانند و از زندگی 

لذت بربند.«

این  والدین  می ترسند.  شغل  این  از  هنوز  خانواده ها  بیشر 

زندگی  منی خواهند  آن ها  می دانند.  پرخطر  و  دشوار  را  کار 

مناطق  از  برخی  در  بیندازند. همچنین  به خطر  را  دخرشان 

از  آنها  و  دارد  وجود  بیشری  فرهنگی  محدودیت های  بامیان 

زنانی که برای پول کار می کنند، خوش شان منی آید.

مناطق  سایر  به  نسبت  بامیان  جامعه  کلی،  طور  به  اما، 

افغانستان از نظر فرهنگی محدودیت های کمری برای فعالیت 

کاریش  رشایط  درباره  فضه  دارند.  زنان  شغلی  و  اجتاعی 

می گوید: »اینجا یک والیت فقیر با نرخ بیکاری در سطح باال 

است. مین پاکی یکی از معدود فرصت های کسب درآمد برای 

دیلیکس یک نهاد مشورتی- تخصصی در زمینه توسعه می باشد که خدمات 
تخنیکی معطوف به نتیجه، ارزش افزایی وتحول آفرینی را برای نهادهای 

دولتی، غیردولتی و بین المللی انجام می دهد. 
نوآورانه،  و شیوه  موثر  راهبرد  با  فنی  نیازسنجی  با  دیلیکس  راستا،  این  در 

خدمات ذیل را ارائه می دارند: 

توسعه ی سازمانی  پژوهش و تحلیل پالیسی نوآوری در توسعه 



با حمایت نامزدم
پزشک متعرض
 را افشا کردم

تأیید شد که براساس آن نام مادر در شناس نامه های شهروندان 

درج می شود. این گونه بود که سه سال مبارزه زنان برای هویت 

تحت عنوان »#نام_من_کجاست؟« به یک موفقیت دست یافت.

مردم  و  نشد  درج  تذکره ها  در  عملی  صورت  به  مادر  نام  اما 

همچنان تذکره هایی می گیرند که در آنها نام مادر نوشته نیست.

چهار ماه بعد از توشیح این طرح، به رساغ اداره ملی احصائیه 

نیمرخ  به  احصائیه  ملی  اداره  رویینا شهابی، سخنگوی  رفتیم. 

گفت: »بخش تخنیکی این اداره در حال کار است. تا حدود سه 

هفته و نهایتا یک ماه دیگر طرح جدید تذکره الکرونیکی آماده 

می شود که در آن نام مادر نیز درج است.«

اکنون دونیم ماه از هان مهلت سه هفته ای نیز می گذرد. جهت 

پیگیری این موضوع به اداره ملی احصائیه متاس گرفتیم. خانم 

شهابی اما اینبار گفت: »منی توانم زمان مشخصی را بگویم، اما 

نام مادر در تذکره الکرونیکی درج می شود.«

نام  که  الکرونیکی  تذکره  جدید  »فارمت  گفت:  شهابی  رویینا 

و  بود در حال کار است. طراحان  آن درج خواهد  نیز در  مادر 

اداره احصائیه روی آن کار می کنند و  مسئوالن بخش تخنیک 

در مرحله آزمایشTesting/ قرار دارد. بزودی آماده خواهد شد.«

دخالت های سیاسی نام مادر را به حاشیه راند

این  تطبیق  در  احصائیه  ملی  اداره  از کم کاری  ولی شکایت ها 

طرح نیز وجود دارد. شینکی کروخیل، عضو مجلس منایندگان 

می گوید که در این روند دخالت های سیاسی وجود دارد.

مشکات  پارملان  »اعضای  گفت:  نیمرخ  به  کروخیل  خانم 

درج  گاهی  می کنند.  ایجاد  احصائیه  اداره  برای  را  جدیدی 

همین  آنند،  مخالف  گاهی  می کنند،  پیشکش  را  اقوام  نام 

احصائیه  اداره  برای  که  است  غریب  و  عجیب  دادخواهی های 

مشکات خلق می کند و مسأله نام مادر را در حاشیه می برد.« 

درحالی که پارملان به عنوان نهاد قانونگذار باید از تطبیق این 

طرح نظارت کند.

نیز  را  مجلس  زنان  امور  کمیسیون  عضویت  که  کروخیل  خانم 

از نام من تا ننگ تو  

تذکره  در  مادر  نام  درج  شدن  قانونی  از  ماه  نیم  و  شش 

الکرونیکی می گذرد، دونیم ماه نیز از فرصت نهایی اداره ملی 

پشت  دست های  می رسد  نظر  به  اما  است،  گذشته  احصائیه 

پرده ای مانع درج نام مادر در تذکره الکرونیکی شده است.

در تذکره فرزندانم جایی ندارم

نظیفه، زن 35 ساله ای است که همراه با دو فرزندش در یکی 

از مراکز ثبت نام تذکره الکرونیکی آمده است. از یکسو مشتاق 

است که با دریافت تذکره الکرونیکی شاید به »ایجاد شفافیت« 

و »تثبیت نفوس« در کشور کمک کند، ولی از اینکه نشانی از او 

در هویت فرزندانش نخواهد بود شکایت دارد.

تذکره  توزیع  او  است.  اداره  یک  کارمند  و  دانش آموخته  نظیفه 

الکرونیکی را یک گام مثبت می داند و می گوید: »به اینجا آمدم 

تا خود و پرس و دخرم را ثبت نام کنم. تذکره الکرونیکی نسبت 

به تذکره کاغذی بهر است. اما یک موضوع برایم جالب است، 

این دو فرزند را به دنیا آوردم و رسپرستی شان را تنهایی به عهده 

دارم، بزرگ می کنم ولی آنها با نام من شناخته منی شوند.«

این زن شاکی است که قانون نقش مادری اش را نادیده گرفته 

است: »در شناسنامه فعلی و آینده شان هیچ نامی از من نیست! 

و در  نیست  ثبت  به عنوان مادرشان  نام من  تذکره کاغذی  در 

تذکره الکرونیکی هم نام مادر درج منی شود.«

براساس آمار اداره ملی احصائیه تاکنون حدود چهار میلیون و 

نام کرده و  نفر برای گرفنت تذکره الکرونیکی ثبت  600 هزار 

کمر از 3.5 میلیون نفر تذکره الکرونیک دریافت کرده اند.

پدر،  نام  نام،  تذکره درج است. شامل:  این  در  مشخصاتی که 

نام پدر کان، تاریخ تولد، محل تولد، سکونت اصلی، سکونت 

فعلی، دین، قوم، ملیت، منرب تذکره و عکس فرد. اما در فارمت 

نظر  در  مادر«  »نام  برای  جایی  هیچ  الکرونیکی  تذکره  فعلی 

گرفته نشده است.

درج نام مادر قانونی شد

بار در تاریخ کشور  به تاریخ ۱3 سنبله ۱3۹۹، برای نخستین 

طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس توسط رئیس جمهور غنی 

دارد، بر پیگیری این موضوع از طریق پارملان تأکید کرد: »به 

رسمیت شناخته شدن هویت زنان )نام مادر( حق هر شهروند 

است، اما آنانی که نام مادر را ننگ می دانند بگذار که نداشته 

نام  تا  می کنیم  پیگیری  حتمی  را  موضوع  این  ما  ولی  باشند، 

مادر ما در تذکره مان درج شود.«

البته که درج نام مادر در تذکره الکرونیکی نیز اختیاری است.

پس از جنجال های افراد و جنبش های بنیادگرا در کشور دولت 

نام  درج  که  بیاورد  وجود  به  قانون  در  انعطافی  گرفت  تصمیم 

مادر برای هر شخص اختیاری باشد، یعنی اگر کسی بخواهد 

تذکره  توزیع  مسئوالن  از  می تواند  کند  انکار  را  مادرش  هویت 

الکرونیکی بخواهد که نام مادرش را در تذکره درج نکنند.

خانم شهابی پیشر نیز به نیمرخ گفته بود: »امکان داشت در 

کل  طرح  این  مخالفان  مادر،  نام  درج  شدن  اجباری  صورت 

روند را به چالش می کشیدند و مراکز توزیع تذکره الکرونیکی 

را می بستند و یا کارمندان را از لحاظ امنیتی با تهدید مواجه 

می کردند.« به گفته ی او، شاری از »رسان اقوام و افراد ذی نفوذ 

محلی و سیاسی« نیز دخالت داشتند.

در  مادر  هویت«  »انکار  که  زنی  عنوان  به  نظیفه  همه،  این  با 

شناسنامه فرزندانش را یک »جفا در حق زنان« می داند، براین 

باور است که »حکومت در تطبیق این طرح قانونی ناکام بوده و 

به صورت جدی آن را پیگیری نکرده، به همین خاطر، اداره ملی 

احصائیه یا کم کاری می کند و یا به بهانه مشکات تخنیکی و 

دیگر مسایل، این موضوع را به حاشیه رانده است.«

دست های پشت پرده برای جلوگیری از درج نام مادر در تذکره
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»اعضای پارلمان مشکالت جدیدی را برای اداره 
احصائیه ایجاد می کنند. گاهی درج نام اقوام را 
پیشکش می کنند، گاهی مخالف آنند، همین 
دادخواهی های عجیب و غریب است که برای 
اداره احصائیه مشکالت خلق می کند و مسأله 
نام مادر را در حاشیه می برد.« درحالی که 
پارلمان به عنوان نهاد قانونگذار باید از تطبیق 
این طرح نظارت کند.

بتوانند  آزادانه  طور  به  دخرها  تا  کردیم  ارائه  نیز 

مشکاتشان را به ما برسانند و ما پیگیری کنیم. 

سوال- به نظر شام این کارهای شام چقدر روی 

مساله ی آزار و اذیت جنسی تاثیر گذاشت؟

کردن  افشا  از  خانم ها  و  دخرها  اکرث  بلی،  پاسخ- 

این که از سوی استاد و یا بخش های اداری یا پرسها 

که  اطمینانی  با  اما  می گیرند؛  قرار  اذیت  و  آزار  مورد 

ما به دخران  و خانم ها دادیم آن ها بسیار به راحتی 

می توانند هرگاه مورد آزار قرار گرفتند، بیآیند و شکایت 

کنند. حتا به کلینیک دانشگاه کابل رفتم که یک خانم 

بیش ترین  که  می گفت  و  بود  آن جا  مسئول  خارجی 

مراجعین ما دخرخانم هایی هستند که از آزار و اذیت 

از  که  زمانی  بگویند.  توانند  منی  ولی  می برند  رنج 

پالیسی منع آزار و اذیت برایش گفتم خیلی خوشحال 

گفت  رفتم.  آن جا  به  دوباره  که  بعد  وقت  چند  شد. 

راضی  دخرها  است.  آمده  خوبی  بسیار  تغییرات  که 

هستند که به مشکل های شان پرداخته می شود. یک 

دخر که اول  منره صنف خود در دانشگاه والیت غور 

آمد.  تحصیات  وزارت  در  من  دفر  به  آن جا  از  بود؛ 

شخص  یک  که  انگلیسیش  استاد  از  که  می گفت 

زورمند است و با کدام حزبی وابسته بوده؛ همیشه با 

اسلحه داخل دانشگاه می آید؛ شکایت دارد. آن استاد 

از دخر خواسته بود که با من دوست باش در غیر آن 

ترا ناکام می سازم. در حالی که دخر اول  منره بود با رد 

پیشنهاد استادش در مضمون انگلیسی اش ناکام شده 

بود. من این مسأله را جدی بررسی کردم. این دخر را 

با خود شورای رهربی  بردم تا شورای رهربی در جریان 

قرار بیگیرند. ما یک هیأت تعیین کردیم به دانشگاه 

غور تا برسی کنند که واقعاً چنین چیزی است یا نه. 

بعد از بررسی ها معلوم شد که این استاد بارها این 

انجام  زیاد  خاف  کارهای  و  کرده اند  کار 

داده؛ چون اسلحه با خود داشته است. 

دیگران  عربت  برای  را  استاد  این  ما 

زمانی  کردیم.  منفک  دانشگاه  از 

این  بودم  وزارت  متصدی  من  که 

داده  قرار  در خط رسخ  را  کارها 

بودم؛ گرچه به کلی این چنین 

بود؛  نرفته  بین  از  مسایل 

چون  بود؛  شده  کم تر  اما 

همه می ترسیدند که این 

وزیر مراعات ندارد و زود 

منفک می کند.

سوال- آیا شام مجازات تان برای این کار منفک 

کردن بود؟

پاسخ- ما دو نوع جزا داریم. یکی دیسپلینی/ انضباطی 

و دیگری جزاهایی که قانون به یک شخص می دهد. 

جزاهای دیسپلینی حق وزارت تحصیات است که باید 

دیسپلینی  متخطی جزای  کارمندان  یا  استاد  یک  به 

بدهد. این جزاها شامل اِخطار و بعد منفکی ا ست و 

اگر فامیل ها شکایت کرده باشند باز جزاهای قانونی 

هم برای شان داده شده است. 

در  این محیط  آیا شام حس کردید که  سوال- 

می کنند.  تحصیل  که  دخرتانی  برای  دانشگاه ها 

ناامن و نگران کننده است؟

پاسخ- بلی، هان طور قضیه دخری که از غور آمده 

بود و چندین قضیه دیگر هم وجود داشت. متاسفانه 

در افغانستان تا مستند نباشد. کسی چنین حرفی را 

در افغانستان قبول منی کند. ما هم طریقه هایی را با 

همکاری امنیت به دخرها می گفتیم که همین قضیه 

را مستند بسازند و برای ما بیاورند که ما اقدام بکنیم. 

آزار و اذیت در همه جا اتفاق می افتد؛ اما در افغانستان 

به خاطر این که حایت جدی از طرف نهادهای دولتی 

وجود نداشته است، به همین خاطر بیش تر بروز کردن 

این مساله رسکوب شده است؛ اما 

ساختیم،  ما  که  طرح هایی 

باعث شد که دخرخانم ها 

به راحتی  شکایت کنند 

را  مسایل  این گونه  و 

افشا کنند.

قسمت دوم و پایانی

متخصص  پزشک  سیاستمدار،  مومند،  فریده 

به  اطفال و استاد دانشگاه طبی کابل است که قبا 

افغانستان  عالی  تحصیات  وزارت  در  وزیر  عنوان 

مشغول به خدمت بوده است، وی اکنون عضو رهربی 

شورای مصالحه ملی افغانستان است، هفته نامه نیمرخ 

در شاره قبل، مصاحبه ای در مورد مذاکرات صلح و 

درباره  شاره  این  در  و  بود  داده  انجام  زنان  حقوق 

در  وزارتش  دوره  در  زنان  برای  وی  فعالیت های 

تحصیات عالی مصاحبه کرده است. 

با  که  صحبت هایی  سلسله  در  نیمرخ  سوال- 

رهربان زن دارد، می خواهد بداند که رهربان زن در 

دوره مدیریت و رهربی چه فعالیت هایی برای زنان 

این  شام  از  ما  سوال  رو  این  از  است،  داده  انجام 

وزارت تحصیالت عالی،  است که در دوره رهربی 

چه اقداماتی برای زنان انجام دادید؟  

شدم؛  عالی  تحصیات  وزارت  وارد  زمانی که  پاسخ- 

بود.  مردها  اختیار  در  کاماً  عالی  تحصیات  وزارت 

این باعث شده بود که زنان هیچ گاه در پست های مهم 

قدعلم نکنند. زمانی که من در وزارت رفتم چهار خانم 

را در پست های مهم ریاست به کار گاشتم که این کار 

در تاریخ وزارت تحصیات بی سابقه بود. هم چنان برای 

بار نخست ما یک زن را به حیث رئیس دانشگاه بامیان 

انتخاب کردیم و به بامیان فرستادیم. دو خانم را برای 

دانشگاه ها؛  بهرین  در  معاون  عنوان  به  نخستین بار 

یعنی دانشگاه هرات و در دانشگاه تخار مقرر کردیم. 

را که  باور  این  و  از وزارت تحصیات  را  ما دید مردانه 

تنها مردها می توانند در پست های مهم دولتی باشند، 

آوردیم.  تغییرات  ما  کنکور  در  هم چنان  دادیم.  تغییر 

فامیل های سنتی فقط می خواهند که  افغانستان  در 

کامیاب  بهرین رشته های تحصیلی  در  پرسهای شان 

رسمایه گذاری  پرسهای شان  باالی  فقط  و  شوند 

باالی  بخواهند  که  فامیل هایی  حتا  می کنند. 

منی توانند  کنند،  رسمایه گذاری  هم  دخرهای شان 

منی کنند.  یاری  اقتصادشان  چون  کنند؛  را  کار  این 

ما با همین یک امتیاز که برای دخران قایل شدیم، 

توانستیم حدود 30% افزایش جذب دخرها را داشته 

باشیم. همچنین موضوع آزار و اذیت جنسی دخرها 

در نهادهای تحصیلی  مطرح است این که تعدادی فکر 

در  است،  ننگ  یک  اذیت  و  آزار  افشای  که  می کنند 

حالی که در متام دنیا اتفاق می افتد و ما باید راه های 

جلوگیریش را پیدا کنیم. برای همین بار اول پالیسی 

به  نهادهای تحصیلی  را در  اذیت دخران  و  آزار  منع 

کمک USA نهایی کردیم و به صورت رسمی به متام 

بود،  امکانات  که  جایی  آن   تا  فرستادیم.  دانشگاه ها 

خودم شخصاً به دانشگاه ها رفتم با دخران با وضاحت 

حرف زدم که بعد از این هر دخری که در مربوطات 

تحصیات  وزارت  از  بخشی  هر  در  یا  دانشگاه ها 

آزار و اذیت قرار بگیرند؛  )شفاخانه های کادری( مورد 

آن جزا داده می شود.  به عاملین  و  پی گیری می شود 

صندوق شکایات در وزارت ایجاد کردیم و یک شاره 

گزارشگر
حسین احمدی

نگاه مردانه را در وزارت تحصیالت عالی تغییر دادیم 
گفتگوی مریم شاهی با فریده مومند، وزیر سابق تحصیالت عالی

کارزار »س�وت را بش�کنیم«

حامل خیلی بد بود. درد داشتم؛ درد شدیدی که تحملش خیلی مشکل بود. یک ماه بود که 

این درد دیگر قابل تحمل نبود. هر چیزی که می خوردم بدون وقفه دوباره باال می آوردم و هیچ 

چیزی را منی توانستم هضم کنم. به شدت الغر و رنگ پریده شده بودم و خانواده ام نگران حامل 

بودند؛ اما من به خاطر اینکه نزد داکرهای زیادی رفته بودم و نتیجه ای منی داد، خسته شده 

بودم برای همین دیگر منی خواستم پیش داکر بروم. وضعیتم خیلی نگران  کننده بود؛ چون 

گاهی وقت ها از حال می رفتم. پدرم دیگر آن حالت من را نتوانست ببیند و گفت: تو که منی روی 

من خودم ترا نزد داکر می برم.

 یک شنبه دوم حوت سال ۱3۹۸ بود؛ با پدرم به  شفاخانه علی آباد رفتیم؛ آن ها از من خون 

گرفتند و معاینات الزم را انجام دادند؛ اما گفتند که نتیجه ی  آزمایش را بعد از چاشت بگیریم. 

از آنجا که  قبل ازظهر بود و پدرم باید به رس کار می رفت و من هم در کاس رشکت می کردم 

نتوانستیم در شفاخانه منتظر باشیم. به پدرم گفته بودم که نگران نباشد و با خواهر کوچکم 

برای گرفنت نتیجه به بیارستان می رویم. ورق نتیجه آزمایش نشان می داد که من به محرقه و 

میکروب معده مبتا شده ام. داکر معالج من که رس طبیب بیارستان بود. یک آمپول/ پیچکاری 

تجویز کرد و گفت: اگر دوباره غذا خوردی و باال آوردی ترا اینجا بسری خواهیم کرد و در غیر این 

صورت دوا می دهیم و می توانی خانه بروی. بعد از اینکه طبق نسخه داکر، پیچکاری را آوردیم. 

رسطبیب از یکی از دستیارانش خواست که پیچکاری را انجام دهد و وضعیت مرا بررسی کند. 

دستیار رسطبیب، با نوشنت یک نسخه دیگر خواهرم را به دواخانه فرستاد. جز من و داکر کسی 

در اتاق نبود. من هم دو هفته بود که چیزی به درستی نخورده بودم و فشارم هم خیلی پایین 

بود، به قدری ضعیف شده بودم که هیچ عضوی از بدنم حتا زبان و چشانم را منی توانستم 

حرکت دهم و روی تخت شفاخانه افتاده بودم. داکر به طرفم آمد و دید که خیلی حامل بد است؛ 

برایم گفت که بلند شو خوب می شود بخیر و مرا در آغوش گرفت و رشوع به ملس کردن بدنم کرد 

و لبهایم را بوسید. دچار شوک و وحشت شده بودم و حامل بدتر از قبل شده بود و آن لحظه از 

خدا مرگ می خواستم؛ چون منی توانستم از خودم دفاع کنم. حتا دستم حرکت و حس نداشت.

هر وقت که یاد ان لحظه می افتم، چشانم اشک آلود و قلب و روحم زخمی می شوند. وقتی 

صدای رسطبیب از دهلیز شنیده شد؛ با عجله پیچکاری کرد و از من دور شد. رسطبیب وارد 

اتاق شد و از من حامل را پرسید اما من که اصا توان حرف زدن نداشتم و فقط اشک از کنج 

چشانم جاری بود به رسطبیب و داکری که مرا بوسیده بود، نگاه می کردم و خودم را لعنت 

می کردم که چرا منی توانم از خودم دفاع کنم. خواهرم هم آمد. هر دو داکر از اتاق بیرون شدند 

و گفتند کمی صرب کن که این پیچکاری باالیت تأثیر کند، باز یک چیزی بخور که اگر دوباره 

باال آوردی. بسرت می کنیم و اگر نیاوردی دوا می دهیم و آنوقت می توانی خانه بروی. از خواهرم 

خواستم که مرا بنشاند. چند لحظه ای در اتاق تنها شدیم و متام ماجرایی که برایم اتفاق افتاده 

بود را به خواهرم گفتم و از او خواستم که به پدرم زنگ بزند که بیاید. پدرم نیم ساعت بعد رسید 

و پرسید که چرا گریه می کنی؟ برایش چیزی نگفتم و گفتم معده ام درد دارد و حرف های داکر 

را نیز گفتم. 

داکر آمد و از من خواست که چیزی بخورم و با وجودی که باال می آوردم، خودم را به سختی 

کنرل می کردم تا باال نیاورم و مجبور نشوم که بسری شوم و دستیار رسطبیب دوباره به من 

دست درازی کند. رسطبیب مرا به خانه فرستاد و من هم چنان تا دو روز گریه می کردم. همه 

فکر می کردند که به خاطر درد معده ام گریه می کنم؛ اما خواهر کوچکم دلیل گریه های مرا 

می دانست. وقتی نامزدم زنگ زد و من هم متام قضیه را برایش تعریف کردم و چون او در یکی 

از نهادهای امنیتی کار می کرد، آن دستیار سوءاستفاده گر را به حوزه سوم امنیتی کابل برد و اما 

فقط چند ساعت در بازداشت پولیس بود و با این استدالل که دخر بیار ادعا می کند و تهمت 

زده است، توانست از بازداشت پولیس آزاد شود. من هم که شاهدی جز خدا نداشتم تا امروز 

خواهرم و نامزدم این قضیه را می دانند و در حد توان برای تامین آرامش من کمک کرده اند. حاال 

با خواهش آسیه که دوست نهایت عزیزم است، این قضیه را با شا نیز رشیک کردم تا کمی از 

این رنجی که می کشم رهایی یابم.

یکی از مخاطبان نیمرخ



تجاوز طالبان بر دختر نوجوان، 
کنفدراسیون فوتبال زنان، 

رئیس جمهور زن کوزوو

زنان در هفته ای که گذشت

گزارشگر
جمیله احمدی
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ــی  ــر کاف ــعار »دیگ ــا ش ــان ب ــدادی از زن تع

اســت، حتــی یــک مــورد دیگــر )نبایــد اتفــاق 

بیفتــد(« از خشــونت علیــه زنــان در کانــادا 

اعــراض کردنــد. اعراضــات پــس از آن رشوع 

شــهر  در  زن  هشــت  دســتکم  کــه  شــد 

دلیــل  بــه  کانــادا    )Quebec(کبــک

خشونت های خانوادگی کشته  شدند. 

تیــم فوتســال بانــوان آریانــا کــه متشــکل از 

بانــوان مهاجــر افغانســتان مقیــم در ایــران 

لیــگ  رفــت  دور  بازی هــای  در  می باشــد. 

دســته دو کشــور ایــران صعــود کــرد. تــا حــال 

ــکل از ۱۴  ــر متش ــوان مهاج ــال بان ــم فوتس تی

ــن، 3  ــان و ۱۱ بازیک ــه 3 دروازه ب ــو از جمل بان

مربی و ۲ کمک مربی می باشد.

ــا  ــان جــوان مســلان ۲0۲۱« ب جلســه »زن

از  جــوان  میلیــون   600 از  بیــش  اشــراک 

کشــورهای مختلــف جهــان بــا موضــوع »زنــان 

بــه عنــوان قــدرت رو بــه رشــد در قــرن ۲۱« بــه 

ــاس از  ــن اج ــد. ای ــزار ش ــن برگ ــورت آنای ص

ســال ۲00۴ بــه بعــد همــه ســاله بــا عضویــت 

برگــزار  جهــان  در  اســامی  کشــور   56

می شود.

در  خانــم  دونــده  چپینگتیــچ  روث 

اســتانبول  در  دوش/دوندگــی  بازی هــای 

رکــورد جهانــی را شکســت. ایــن خانــم کنیایی 

رکــورد جهانــی را در بازی هــای ماراتــون بــه 

نــام خــود ثبــت کــرد. رقابت هــای ماراتــون 

نوعــی از مســابقات دوش می باشــد کــه در آن 

اشــراک کنندگان ۴۲۱۹5 مــر را کــه معمــوال 

به روی جاده برگزار می شود، می دوند.

خاطــره ســادات بــه عنــوان معــاون تجارتــی 

ــد داوود  ــد. احم ــی ش ــنا معرف ــت برش در رشک

رشکــت  اجرایــی  عمومــی  رئیــس  نــوروزی، 

برشــنا گفــت کــه نقــش زنــان در ســطح رهــربی 

گزینــش  و  یافــت  خواهــد  افزایــش  برشــنا 

خاطــره ســادات بــه عنــوان رسپرســت ریاســت 

تجارتــی نشــان دهنده تعهــد آن هــا بــه افزایــش 

حضور زنان در برشنا است.

پــس از یــک هفتــه تعلیــق وظیفه ی شــکیا 

بــه  دوبــاره  وی  ســویدن،  کمیتــه  در  زدران 

بــرای  ســویدن  »کمیتــه  در  وظیفــه ا ش 

افغانســتان« آغــاز کــرد. وی کــه بــه دلیــل 

در  علی پــور  کشــنت  مــورد  در  ابرازنظــر 

ــود. در  ــه ب ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــرش م تویی

اعامیــه ی کمیتــه ســویدن گفتــه شــده اســت 

کــه خانــم زدران از ایــن توییــت و واکنش هــای 

در مورد آن، ناراحت می باشد.

ــوزوو  ــور ک ــوان رئیس جمه ــه عن ــک زن ب ی

انتخــاب شــد. خانــم ویوســا عثانــی ســادریو 

بــا گرفــنت ۷۱ رای از ۱۱۲ اعضــای حــارض در 

پارملــان بــه عنــوان رئیس جمهــور انتخــاب 

شــد. پــس از جنگ هــای بالــکان، وی دومیــن 

زنی است که رهرب کوزوو می شود.  

طالبان در والیت جوزجان پس از اختطاف 

یک دخر ۱6 ساله باالی وی تجاوز کردند و او 

را کشتند. این حادثه در ولسوالی درزاب این 

والی  گفته  به  است.  افتاده  اتفاق  والیت 

قید  در  دخر  این  خانواده  حال  تا  جوزجان 

طالبان به رس می برد.

برگزاری  از  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 

در  آسیا  زنان  فوتبال  قهرمانان  لیگ  نخستین 

مسئول  گفته  به  می دهد،  خرب   ۲0۲3 سال 

آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون  در  زنان  فوتبال 

فوتبال  ترقی  و  رشد  باعث  لیگ  این  برگزاری 

زنان خواهد شد.  

گلدمن و بن رایتمن هم 
به سراسر کشور سفر 
کرده و با ایراد سخنرانی 
به حمایت از مارگارت 
پرداختند و رونوشت هایی 
از جزوه محدود کردن 
خانواده را پخش کردند 
که حرکت های این زنان 
عمال جنبش پیشگیری 
از بارداری را شکل داد. 
تبعید مارگارت و دستگیری 
شوهرش که حمایتش 
می کرد، جنبش پیشگیری 
از بارداری را به صدر 
خبرهای آمریکا تبدیل کرد.

کیتی عزیزم

رسانجام خوشبین می شوم. حداقل در حال حارض همه 

است!  عالی  خربها  خوب!  جدا  می رود!  پیش  خوب  چیز 

سعی کرده اند هیتلر را ترور کنند و برای اولین بار نتوانسته 

اند کمونیست های یهودی و یا کاپیتالیست های انگلیسی را 

مقر اعام کنند، بلکه یک ژنرال آملانی دست به این کار 

آملانی ها  قول  به  جوان.  هم  و  بود  ارشاف زاده  هم  که  زده 

پیشوا »بنا به مشیت الهی« از سوءقصد جان سامل بدر برد و 

شده  سطحی  سوختگی  و  زخم  چند  دچار  فقط  متاسفانه 

است. تعدادی از افرسان و ژنرال های نزدیک به او کشته یا 

زخمی شدند. عامل اصلی ترور را تیرباران کردند. این واقعه 

بهرین گواه است که بسیاری از افرسان و ژنرال ها از جنگ 

ویل سقوط  چاه  یک  در  هیتلر  دارند  و دوست  خسته شده 

یک  گیرند.  دست  به  را  قدرت  خودشان  بتوانند  تا  کند 

دیکتاتوری نظامی برقرار کنند با متفقین پیان صلح برقرار 

کنند. دوباره خودشان را تا دندان مسلح کنند و بعد از چند 

دهه جنگ جدیدی راه بیندازند. هیتلر لطف کرده و به ملت 

کلیه  پس  این  از  که  کرده  اعام  رسسپرده اش  و  وفادار 

نظامیان آملانی تحت امر گشتاپو خواهند بود و هر رسبازی 

هیتلر  جان  به  بزدالنه«  »سوءقصد  در  فرمانده اش  بداند  که 

دست داشته، مجاز است در جا او را بکشد! می دانی آنقدر 

از فکر این که ماه اکترب روی نیمکت مدرسه/ مکتب خودم 

از  را  حواسم  و  هوش  دیگر  که  خوشحامل  نشست،  خواهم 

دست داده ام!

قربانت آن م. فرانک سه شنبه 1 آگوست 1944 

بوجود  فرانک  آن  برای  که  امیدی  روزنه  و  خوشحالی  اما 

روز  سه  تنها  شد،  تبدیل  وحشت  به  زود  خیلی  بود،  آمده 

این  اوایل مارچ رخ داد. اجساد  و  اواخر ماه فربوری  فاصله 

دو خواهر در گور دسته جمعی برگن بلسن انداخته شد. در 

آزاد  را  اردوگاه  این  انگلیس  ارتش   ۱۹۴5 آپریل   ۱۲ تاریخ 

کرد. در میان هشت دستگیر شده در پستو، تنها اتو فرانک 

تا پایان جنگ زنده ماند. پس از آزادسازی آشویتس توسط 

ارتش روسیه اتو فرانک به اودسا رفت و از آنجا با کشتی راهی 

مارسی شد. او در تاریخ 3 جون ۱۹۴5 به آمسردام بازگشت 

بال  به شهر  و سپس  زندگی کرد  آنجا  در  تا سال ۱۹53  و 

خانواده اش  و  خواهر  که  جایی  کرد،  نقل مکان  در سوئیس 

در  مرگ  هنگام  تا  فرانک  اتو  می کردند.  زندگی  برادرش  و 

نزدیکی شهر بال سکونت داشت و وقت خود را رصف انتشار 

خاطرات دخرش کرد.

روز چهارم  در  یعنی  این خاطره  از  بعد 

مقابل  در  ۱۹۴۴ماشینی  آگوست 

ساختان شاره ۲63 واقع در خیابان 

متوقف  آمسردام  شهر  پرینسنگراکت 

شد و چند نفر از آن پیاده شدند. قطعا 

کسی به انها خرب داده بود. 

پستو  در  که  را  نفری  هشت  ماموران 

با  وسایل  کلیه  و  بودند  شده  مخفی 

پستو  در  که  را  نقدی  پول  و  ارزش 

ساکن  هشت  بردند.  خود  با  یافتند، 

مدت چهار  به  از دستگیری  پس  پستو 

نگهداری  آمسردام  در  زندانی  در  روز 

می شدند و سپس به اردوگاه موقت ویژه 

انتقال  وسربورک  در  هلند  یهودیان 

سپتامرب   3 تاریخ  در  آن ها  یافتند. 

۱۹۴۴ با آخرین کاروان به اردوگاه مرگ 

آشویتس در لهستان منتقل شدند. زندانیان سه روز در راه 

بودند. بنا به شهادت اتو فرانک، )پدر آن( هرمان فان پلس 

روانه   ۱۹۴۴ سال  نوامرب  یا  اکترب  ماه  در  دان(  فان  )اقای 

اتاق های گاز شد و به قتل رسید. ادیت فرانک )مادر آن( در 

اردوگاه  از گرسنگی و خستگی در  تاریخ 6 جنوری ۱۹۴5 

آشویتس جان سپرد. اواخر ماه اکترب آن فرانک و خواهرش 

شهر  نزدیکی  در  بلسن  برگن  اردوگاه  به  آشویتس  از  مارگو 

فاجعه بار  چنان  بهداشتی  وضعیت  شدند.  منتقل  هانوور 

اپیدمی حصبه  آنجا  در   ۱۹۴5 بود که در زمستان ۱۹۴۴� 

مارگو  از جمله  زندانی  هزاران  آن  پی  در  و  کرد  پیدا  شیوع 

او، آن فرانک جان سپردند. مرگ آن ها در  از  و چندی بعد 

 ماجرای مبارزات زنی برای حق پیشگیری از بارداری 

چگونه کاندوم، مذهب و قانون را به عقب راند؟

قسمت هشتم و پایانی 

مسئولین  داشت.  نفوذ  امریکا  روز  آن  جامعه  الیه های  از 

کلیسا مردم را سازماندهی می کردند تا علیه حق پیشگیری 

از بارداری تظاهرات کنند. از طریق شوراهای محلی شهرها 

از سخرنانی های مارگارت مانعت می کردند و با نفوذی که 

در قوه قانونگذار داشتند، مانع تصویب طرح ها و مصوبه ها 

که  هتل هایی  می شد، حتی  بارداری  از  پیشگیری  مورد  در 

رزرو  بارداری  از  پیشگیری  جنبش  سوی  از  سخرنانی  برای 

آهسته  آهسته  چند  هر  می کردند.  تحریم  هم  را  می شد، 

هم  قانون  اما  کرد  پیدا  بسیاری  حامیان  مارگارت  مبارزات 

بیکار ننشست و بخاطر تخطی از قانون، مارگارت به سی روز 

زندان محکوم شد. اما علیرغم متام این مخالفت ها رسانجام 

مارگارت  مبارزات  نشسنت  مثر  به  برای  امید  های  روزنه 

اول،  جهانی  جنگ  رسیدن  فرا  با  رسید.  فرا  دوستانش  و 

آمیزشی  بیاری های  به  متحده  ایاالت  نظامیان  از  بسیاری 

مبتا شدند و دولت آمیزش جنسی و پیشگیری از بارداری 

را بعنوان مساله بهداشت عمومی مطرح کرد. نظامیان برای 

استفاده  به  نشوند،  مبتا  آمیزشی  بیاری های  به  اینکه 

میدان های  پشت  از  را  وسیله  این  و  آوردند  روی  کاندوم  از 

جنگ به خانه هایشان بردند. در این رشایط قانون و کلیسا 

منی توانستند نظامیان را از بکارگیری کاندوم منع کنند. در 

برای  کاندوم  )پوشش  مردساالرانه  جامعه  منافع  این  واقع 

سامت جسم مردان( بود که در مقابل کلیسا و قانون ایستاد 

زنان  نفع  به  حقی  تنها  دیگر  بارداری  از  پیشگیری  حق  و 

تلقی منی شد و مردان هم ذی نفع تلقی می شدند. رسانجام 

و  بارداری عادی  از  پیشگیری  درباره  در سال 1923 بحث 

فراگیر شد و مارگارت توانست دومین درمانگاه خود را افتتاح 

زیادی،  پزشکان  بی میلی  علیرغم   1937 سال  در  کند. 

انجمن پزشکان آمریکا پیشگیری از بارداری را یکی از اجزای 

اصلی برنامه های آموزشی دانشکده های پزشکی قرار داد. 

هر چند اغلب اوقات این گونه تصور می شود که کاندوم 

یک وسیله محافظتی مردانه است اما شاید برای شا جالب 

و  کاندوم  از  استفاده  حق  آوردن  بدست  برای  که  باشد 

سال ها  سنگر  مارگارت  نام  به  زنی  بارداری،  از  پیشگیری 

مبارزه کرده است. هر چند دادگاه و کلیسا برای مدت های 

طوالنی در برابر تاش های مارگارت برای حق پیشگیری از 

بارداری مقابله و مقاومت کرد اما در برابر استفاده از کاندوم 

نتوانست رسسختی نشان دهد. 

»به شوهرت بگو روی بام بخوابد«

در سال ۱۹۱۲ پرستاری به نام مارگارت سنگر اغلب با زنان 

فقیری کار می کرد که از زایان های مکرر و سقط جنین های 

عمدی رنج می بردند. مادرش در طول ۲۲ سال، هجده مرتبه 

باردار شد و در سن پنجاه سالگی از بیاری سل و رسطان 

دهانه رحم جان خود را از دست داده  بود. او به دنبال راهی 

بود برای نجات زنان از این همه آزاری که روح و جسم شان 

پزشکی  غم انگیِز  بسیار  مورِد  یک  از  پس  می کرد.  درگیر  را 

برای مرگ مادری که در یکی از روزهای گرم به دیدنش رفته 

بود که در رشایط بسیار بد به دلیل اقدام شخصی به سقط 

جنین درحال مرگ بود. او به دکر گفت: اگر بار دیگر حامله 

شوم و سقط کنم حتا خواهم مرد. چه راهی برای جلوگیری 

از بارداری است؟ دکر پاسخ داد: »تنها راه این است که به 

شوهرت بگویی روی بام بخوابد.«  مارگارت پس از آن ماجرا 

بستم  عهد  و  انداختم  کناری  به  را  پرستاری  »کیف  نوشت: 

تا زمانی که برای زنان کارگر، آگاهی الزم درباره پیشگیری 

نپذیرم.«  را  دیگری  بیار  نکرده  باشم،  را ممکن  بارداری  از 

مارگارت به کتابخانه های عمومی رفت و به دنبال اطاعاتی 

درباره پیشگیری از بارداری گشت، اما هیچ اطاعاتی پیدا 

او بسیار خشمگین شد که زنان کارگر منی توانستند  نکرد. 

باشند،  داشته   دسرسی  بارداری  از  پیشگیری  وسایل  به 

در حالی که زنان طبقه مرفه با پزشک و پرستار خصوصی، 

پنهانی  جنین های  سقط  بشکل  بارداری  از  می توانستند 

جلوگیری کنند. 

سه دهه مبارزه برای حق پیشگیری از بارداری  

مارگارت در سال ۱۹۱۴ اقدام به انتشار ماهنامه ای ۸ برگی 

با نام »د وومن ربل« یا زن شورشی کرد که در آن به ترویج 

پیشگیری از بارداری با شعار »بدون خدایان، بدون ارباب ها« 

می پرداخت در آن مقاله اظهار داشت که هر زن، باید »ملکه 

مطلق بدن خود« باشد. مارگارت اصطاح »کنرل بارداری« 

را که اولین بار در یکی از صفحات زن شورشی نوشته شده 

 بود، مورد استفاده قرار داد. در اگوست ۱۹۱۴ مارگارت به 

دادگاه فراخوانده شد؛ اما دادستان ها مترکز خود را به جای 

درباره  او  نوشته های  روی  بر  بارداری  از  پیشگیری  مطالب 

را یک خودکشی  این  و  بودند  داده   قرار  ازدواج  و  آدم کشی 

فراهم   از  پیش  اینکه  ترس  از  مارگارت  می دانستند.  نژادی 

در  بارداری  از  پیشگیری  درباره  بحث  برای  موقعیتی  شدن 

دادگاه زندانی شود، به انگلستان مهاجرت کرد. مارگارت در 

از  پیشگیری  از جزوه  اینکه یک رساله چاپی  به دلیل  اروپا 

بارداری که تصویر کاهک دهانه رحم را به یکی از کارگزارن 

بازداشت  اعام  شد.  بازداشت  بود،  داده   نر  برای  پست 

در  دوستانش  تا  شد  باعث  او  برای  زندان  روزه   30 حکم  و 

جنبش آزادی بیان مانند: گلدمن، عزرا، موزس در چندین 

را  مقاالتی  تریبون  نیویورک  و  ویکلی  هارپرز  اصلی،  نریه 

درباره مباحثه پیشگیری از بارداری منتر کنند و گلدمن و 

بن رایتمن هم به رسارس کشور سفر کرده و با ایراد سخرنانی 

جزوه  از  رونوشت هایی  و  پرداختند  مارگارت  از  حایت  به 

این  حرکت های  که  کردند  پخش  را  خانواده  کردن  محدود 

زنان عما جنبش پیشگیری از بارداری را شکل داد. تبعید 

مارگارت و دستگیری شوهرش که حایتش می کرد، جنبش 

پیشگیری از بارداری را به صدر خربهای آمریکا تبدیل کرد. 

توسط  اکنون  که  مارگارت  طرفداران  بهار سال ۱۹۱5،  در 

دوستش مری دنت رهربی می شدند، سازمان ملی پیشگیری 

از  اولین سازمان پیشگیری  را تشکیل دادند که  بارداری  از 

اکترب  مارگارت در  ایاالت متحده محسوب می شد.  بارداری 

تصمیم  او  بازگشت.  آمریکا  متحده  ایاالت  به   ۱۹۱5 سال 

گرفت که نخستین درمانگاه پیشگیری از بارداری را با متام 

رفع  برای  ابتدا  در  می بایست  او  کند.  تأسیس  مخالفت ها 

اتهامات خویش مبارزه می کرد، فشارها باعت شد تهدید به 

زندان رفع شود و مارگارت توانست یک دوره موفق سخرنانی 

را در رستارس کشور آغاز کند با اینکه دادگاه و کلیسا هرگونه 

اطاعات مربوط به پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده  بود. 

اما مارگارت امیدوار بود بتواند با کمک بخش هایی از قانون 

که اجازه تجویز پیشگیری از بارداری را به پزشک در جهت 

جلوگیری از بیاری ها می داد، برای پیش بردن اهداف خود 

استفاده کند.

کلیسا، اصلی ترین مخالف پیشگیری از بارداری

 در ۱6 اکترب ۱۹۱6 وی یک درمانگاه در براونزویل بروکلین 

افتتاح کرد که با بیش از ۱00 مراجعه کننده زن در اولین روز 

افتتاحش یک موفقیت زودهنگام را به دست آورد. چند روز 

پس از بازگشایی این درمانگاه، یک پلیس مخفی زن با خرید 

بازداشت  را  وی  درمانگاهش،  در  رحم  دهانه  کاهک  یک 

تا  دیگری  درمانگاه  دیگر هیچ  و  تعطیل شد  درمانگاه  کرد. 

سال ۱۹۲3 در ایاالت متحده باز نشد.

کلیسا اصلی ترین و قدرمتندترین مخالف مبارزات پیشگیری 

از بارداری محسوب می شد. کلیسای کاتولیک در بسیاری 
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نیمرخ
از جوانرین  یکی  عثانی  ویوسا  وقتی  دو سال گذشته، 
کوزوو  کشور  اکنون  که  کرد  اعام  نخست وزیری  پست  نامزد 
نیاز به رهرب زن دارد، شاید هیچ کس فکر منی کرد که او در 
این  رئیس جمهور  رقبایش،  زدن  کنار  با  کوتاه  زمانی  مدت 
کشور شود. او رئیس جمهور کشوری شده است که بزرگرین 
چند  می دهد.  تشکیل  زنان  را  خامنان سوز  جنگ  قربانیان 
خیابان آنطرف تر از جایی که ویوسا عثانی، سوگند ریاست 
جمهوری را ادا کرد، بنای یادبود بیست هزار زن قربانی تجاوز، 

یادآور فاجعه ای که جنگ بر رس زنان این کشور آورده است.  
راه رهربی

 17 در  کوزوو  جدید  جمهور  رئیس  سادریو  عثانی  ویوسا 
از  بخشی  زمان  آن  که  »میروویکا«  در   1982 سال  می  ماه 

یوگساوی بود، متولد شد. 
به  آلبانیایی  زبان  بر  عاوه  دارد،  آلبانیایی  اصالت  که  او 
زبان های انگلیسی، ترکی، اسپانیایی و بوسنیایی نیز صحبت 
دانشگاه  در  را  خود  کارشناسی  دوره  عثانی  خانم  می کند. 
پریشتینا در کوزوو به پایان رساند و در سال 2005 میادی 
دانشگاه  از  حقوق  رشته  در  را  خود  ارشد  کارشناسی  سند 
پیتسبورگ امریکا به دست آورد. در سال 2009 که تازه یک 
و  رفت  امریکا  به  دوباره  می گذشت،  کوزوو  استقال  از  سال 

تا سال 2014 از مدرسه حقوق پتسبورگ سند دکرا گرفت.
او عضویت حزب دموکراتیک کوزوو را دارد که یکی از سه حزب 
پیشگام در این کشور است. ویوسا به عنوان نایب رئیس کمیته 
اصاحات قانون اساسی کوزوو کار کرده است. او سه دوره از 
این  طرف حزب دموکراتیک کوزوو در مجمع کوزوو )پارملان 
کشور( راه یافته و بیشرین رأی را در میان زنان داشته است.

از ابتدای خلقت انسان تا به امروز هزاران سال می گذرد و 

در این مدت هرجا مردی وجود داشته است، در کنار او زنی 

به  وقتی  که  حدی  در  است.  شده  دیده  و  داشته  وجود  هم 

نگاه  بری  زندگی  مهم  تحوالت  و  تاریخی  بزرگ  حوادث 

می کنیم، همیشه زنان نه فقط در کنار مردان حضور داشته اند 

به تنهایی رقم زده اند. به  از تحوالت را خود  که حتی برخی 

همین دالیل است که می توان گفت هیچ حادثه ی تاریخی، 

سیاسی، فرهنگی، اجتاعی و اقتصادی در جهان واقع نشده 

مگر این که در آن زن ها نیز دوشادوش مردان حضور داشته اند. 

زنان در دوره بدویت و مادر شاهی، مرد را در پناه خود تربیت 

دوران  یا  بعدی  قرون  در  مردان  اما  دادند  آموزش  و  کرده 

به حساب می آید،  آن  ادامه  نیز  مردساالری که عر کنونی 

نابودی و محصور کردن زنان بستند. در این رشایط  کمر به 

با  ارتباط  در  مختلفی  نظریه های  مردان  مختلف  گروه های 

مسایل زنان دارند که آن ها را به طور کلی می توان به سه دسته 

مهم تقسیم کرد:

دسته اول گروهی هستند که معتقدند در دوره جدید زنان 

تحت سیطره مردان قرار داشته و از حقوق خود به کلی محروم 

از مردان و زنان در رشایط نوین جهانی  اند. این گروه  شده 

تاش می کنند با وضع قوانین شفاف و تسهیل برخی از امور 

و  اجتاعی  مختلف  عرصه های  به  را  زنان  بازگشت  زمینه 

را  کشور  این  رهربی  جمهور  رئیس  عنوان  به  کشور  این  در 
مسئولیتش  دوره  در  جاهجاگا  عاطفه  است.  گرفته  عهده  به 
مخالف حجاب زنان بود و حجاب در مدارس را ممنوع کرده 
بود،  شده  باعث  عاطفه  خانم  لیربالیستی  سیاست  این  بود. 
زنان مسلان که از لحاظ فرهنگ سنتی شان مجبور به رعایت 

حجاب بودند، از آموزش باز مبانند.
 ۱.۸ جمله  از  نیست.  ایده آل  هم  کوزوو  اقتصادی  وضعیت 
آن  تا ۸00 هزار شهروند  هزار  بین ۷00  نفوس،  نفر  میلیون 
در خارج از کشور زندگی می کنند و حدود ۲00 هزار نفر در 
پناهندگی  درخواست  ناتو  و  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
داده اند. با آنکه با سن میانگین ۲۹ سال، جوان ترین جمعیت 
کوزوو  ساالنه  اقتصاد  درصدی  چهار  رشد  اما  دارد،  را  اروپا 

نتوانسته است اندکی از جمعیت بیکاران این کشور بکاهد.
مبارزه با فساد مردانه 

ویوسا عثانی پیش از این گفته بود که ۹0 درصد فسادهای 
سیاسی و اقتصادی از سوی مردان این کشور صورت می گیرد 

و این سبب شده است که یک سوم جمعیت بیکار مبانند.
و  اقتصادی  در وضعیت  تغییر  یک  ایجاد  برای  عثانی  خانم 
سیاسی کشورش در نخستین اعامیه  گفته است که به دنبال 
رصبستان  ویژه  به  همسایگان  با  سیاسی  روابط  عادی سازی 
است. اما آلبین کورتی، نخست وزیر کوزوو در واکنش به این 
سیاست خانم عثانی گفته است که کابینه اش چنین دستور 

کاری در حکومتش ندارد.
تریفاتی  مقام  یک  بیشر  کوزوو  جمهوری  ریاست  چه  اگر 
اما  است،  وزیر  نخست  دست  به  اجرایی  صاحیت  و  است 
فرماندهی قوای مسلح و تعیین سیاست خارجی کاری است 

که رئیس جمهوری صاحیت آن را دارد.

نظریه آنان شاید کمی عجیب به نظر برسد اما اگر انسان کمی 

با تاریخ تحوالت جهانی آشنا باشد یا حوادث و وقایع تاریخی 

و اسطوره ای را دنبال کند متوجه خواهد شد که این نظریه 

آن  برای  می توان  و  دارد  مفصلی  ریشه های 

این  نظریه  کرد.  پا  و  دست  بسیاری  شواهد 

گروه یا دسته را که بیشر شامل مردان خاصی 

است، در یک جمله می توان خاصه کرد که: 

این  است!«  میان  در  زن  یک  پای  »همیشه 

گروه از مردان اعتقاد دارند که گرچه در ظاهر 

مردان به زنان ظلم کرده و آن ها را در خانه های 

رعایت  را  آن ها  حقوق  و  کرده  محبوس  خود 

نکرده اند اما در حقیقت اگر انسان حوادث و 

امروز  به  تا  اول  از  را  بری  جهان  مسایل 

بررسی کند، در پشت متام ماجراها، اتفاق ها و 

وقایع جهانی، زنانی را خواهد یافت که علت 

اصلی و عامل این وقایع و حوادث چیزی جز 

ماجراجویی های زنان نبوده است. 

در  وقایع  متام  در  زنان  مردان،  این  گفته  به 

را  مردان  همیشه  و  داشته  قرار  صحنه  پشت 

طعمه مطامع خود قرار داده اند. زنان آتش را 

شعله ور کرده و جهانی را نابود کرده اند، زنان 

مردان را روبروی یگدیگر قرار داده و از کشته، 

پشته ساخته اند و خود در طول تاریخ به ریش 

مردان  از  گروه  این  خندیده اند.  مردان  متام 

عکس  بر  که  معتقدند  خود  خاص  دالیل  با 

نبوده اند  زنان  این  مردان،  از  بسیاری  تصور 

بوده اند،  مردان  بازیچه  جهان  تاریخ  در  که 

مردان  این  دوران ها  متام  در  و  همیشه  بلکه 

بوده اند که بازیچه زنان شده اند و زنان در سایه، جهان را به 

دست مردان بر اساس خواست و معیار خود مدیریت و رهربی 

کرده اند.                  ادامه دارد...

او بخاطر سهم فعالش در استقال کوزوو شهرت و محبوبیت 
زیادی در میان مردم دارد؛ زیرا پس از اعام استقال یکجانبه 
از  بین املللی  دیوان  در  عثانی  خانم  رصبستان،  از  کوزوو 
تاکنون  که  کرد  دفاع  به خوبی  کوزوو  استقال  بودن  قانونی 

حدود 170 کشور آن را به رسمیت شناخته اند.
پذیرش رهربی زنان

سال  در  زودهنگام  پارملانی  انتخابات  در  عثانی  ویوسا 
2019 از سوی حزبش به عنوان نخست وزیر احتالی مطرح 
شد. خانم عثانی آن زمان گفته بود »حاال زمان آن فرا رسیده 
که یک زن رهربی حکومت را در دست بگیرد چون افکار عامه 

در کوزوو برای پذیرش رهربی زنان آماده است.« 
با آنکه آلبین کورتی، رهرب حزب ملی گرای چپ کرسی نخست 
وزیری کوزوو را گرفت، اما در ماه نوامرب 2020 میادی پس 
از استعفای هاشم تاچی، رییس جمهور این کشور، راه برای 
عنوان  به  نوامرب  ماه  از  او  شد.  باز  عثانی  خانم  شدن  رهرب 
رییس جمهور موقت کوزوو به قدرت رسید و هفته گذشته در 
یک انتخابات شفاف از پارملان این کشور رأی اعتاد گرفت و 

در 38 سالگی رساً رییس جمهور کوزوو شد.
او رهربی این جمهوری کوچک در اروپای رشقی را درحالی به 
عهده گرفت که 90 درصد از جمعیت این کشور را مسلانان 
تشکیل می دهد. کوزوو یک کشور تقریباَ دو میلیونی در رشق 
به  میادی   ۲00۸ سال  در  که  است  بالکان  مناطق  از  اروپا 
صورت یکجانبه از رصبستان اعام استقال کرد ولی تاهنوز 
بخاطر عدم موافقت چین و روسیه در شورای امنیت، عضویت 

سازمان ملل متحد را گرفته نتوانسته است.
ممنوعیت حجاب در کوزوو

از عاطفه جاهجاگا دومین زنی است که  ویوسا عثانی پس 

سیاسی فراهم کرده و با مبارزه با کلیشه های جنسی مساوات 

اجتاعی را برقرار کنند. البته شاید متام مردان این دسته به 

به  توجه  با  آن ها  از  برخی  و  نداشته  اعتقاد  خود  حرف های 

منافع خود، آن را بر زبان آورند اما به هر صورت جهان امروز 

بیشر تحت تاثیر و سیطره این گروه قرار دارد.

دسته دوم در مقابل دسته قبلی قرار دارد که شاید به حق 

بتوان گفت اکرثیت قاطع مردان و جمعی از زنان را تشکیل 

می دهند و حتی بسیاری از مردان دسته اول که در شعار، دم 

حساب  به  گروه  این  عضو  عمل  در  می زنند.  زنان  حقوق  از 

تداوم  یا  فعلی  رشایط  که  معتقدند  گروه  این  زیرا  می آیند؛ 

تا  مردساالری شایسته جهان است و مردان ساخته شده اند 

رهربی جهان و انسان را به دست داشته باشند و زنان به هر 

صورت طفیلی به حساب می آیند که وظیفه ای جز پیروی از 

مردان یا شوهران خود ندارند. 

این گروه اعتقاد دارند که عدالت مساوات نیست و بلکه رفتار 

اساس  این  بر  انسان هاست.  طبیعی  ساختارهای  طبق  بر 

و  والیت  رهربی،  مدیریت،  مناسب  مردان،  وجودی  ساختار 

اداره  فرزندان،  تربیت  مناسب  زنان،  و ساختار  است  ریاست 

منزل، فرزندآوری و خانه داری است و عدالت یا همین ساختار 

حکم می کند که هر کسی در جای خود قرار داشته باشد و 

رشایط فعلی هم بر این اساس کاما طبیعی است.

دسته سوم در میان این دو گروه متضاد وجود دارد که 

حسین رهیاب بلخیزنان، در مسیر تاریخ

آیا همیشه پای یک زن در میان است؟
قسمت سی و چهارم

از
ّ

طن

اینکه رئیس  انتشار گزارش بی بی سی در مورد  از  بعد 

جمهور به یکی از جرنال های نظامی گفته بود: »تنبانت را 

تظاهرات  کابل  شهر  تنبان کشان  اتحادیه  می کشم«، 

گسرده ای را سازماندهی کرد. ممد لوی تنبان کش، رئیس 

نباید  که  کرد  اعام  تظاهرات  این  در  تنبان کشان  اتحادیه 

ملی  افتخار  یک  بلکه  توهین  یک  عنوان  به  تنبان کشی 

محسوب شود. 

وی با اشاره به پیشینه پنج هزار ساله تنبان کشی تاکید کرد 

که بهسازی دریای کابل و آبیاری فضای رسسبزی شهر، تنها 

یکی از خدمات تنبان کشان محسوب می شود که متاسفانه 

نادیده گرفته شده است. 

تنبان کشی گفت که اعضای  تنبان کش درباره مزایای  لوی 

این اتحادیه بدون کدام انتظاری از معاش و مزایا به شهرشان 

زنان  که  است  قلمروی  تنها  تنبان کشی  و  می کنند  خدمت 

تاکنون نتوانسته اند ادعای حقوق برابر با مردان کنند و برای 

این حق، حکومت و جامعه جهانی را تحت فشار قرار دهند.

در این تظاهرات تنبان کشان به طور رسمی از حایت های 

داوود سلطان زوی تقدیر به عمل آوردند و مدال »میرتنبان 

با  مراسم  این  در  سلطان زوی  کردند.  اهدا  وی  به  را  خان« 

از این پس عاوه  از مدال تنبان کشان اعام کرد که  تشکر 

بر دریای کابل، متام دیوارهای شهر کابل شامل دیوارهای 

می دهد  اختصاص  تنبان کشان  به  را  غیرسمنتی  و  سمنتی 

خدمات  از  بتوانند  کابل  شهروندان  متام  پس  این  از  تا 

کنند.  استفاده  کابل  شهر  رسامی  در  تنبان کشان  بی دریغ 

شادی  از  کابل  شهردار  بیانات  شنیدن  از  بعد  تنبان کشان 

خشتک ها بر رس بدریدند و از شوق اشک ها ریختند و اعام 

ثبت  فرهنگی،  میراث  عنوان  به  را  تنبان کشی  که  کردند 

یونسکو خواهند کرد.

و  آمد  روی سکوی سخرنانی  بر  تنبان کشان  از  یکی  سپس 

با اشاره به نقش سیاسی تنبان کشی اعام کرد که هر چند 

برادر  و  دوست  کشور  به  کابل  دریای  خروشان  همیشه  آب 

طالب پرور پاکستان رسازیر می شود اما اتحادیه تنبان کشان 

کابل برای مهار تروریسم می تواند نقش سیاسی مهمی انجام 

دهد و در یک اعتصاب عمومی برای چند روز آب هایشان را 

از دریای کابل دریغ کنند تا یک قطره هم از آب دریای کابل 

به کشور همسایه رسازیر نشود.

توسط  تنبان کشی  رسمی  افتتاح  از  بعد  که  است  گفتنی 

به  مارشالی  لقب  اعطای  به  اعراض  در  غیور  شهروند  یک 

دوستم، اتحادیه تنبان کشان در شهر کابل و بعضی والیات 

افغانستان اعام موجودیت کرد و تنبان کشی از یک حرکت 

فرهنگی به حرکتی سیاسی ارتقا یافت. 

نیمرخ

ویوسا عثمانی 
رهبری برخاسته 
از خاکستر جنگ


