
»شکایات تعرض جنسی در محاکم قضایی
'ادعای دروغ'  تلقی می شود«

گفتگو با حمیرا رسولی، رئیس موسسه زنان برای عدالت

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 

از غور تا کابل، 
دری به سوی خانه مهربانی
گفتگو با عزیزه کرمانی، 
مسئول نهاد مهربانی

فمینیست های جهان عرب
زنی که روسریش را به 
دریای مدیترانه انداخت

سرگذشت صاحب برند 
»بانوی شرقی« دایکندی

همسرفروشی، از زنان انگلیسی
 تا زنان مشرقی 
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یک  در  چهارشنبه  شامگاه  امریکا  متحده  ایاالت  رئیس جمهور  جوبایدن  نیمرخ:  رویکرد 
که  است  رسیده  آن  »زمان  که  کرد  اعالم  افغانستان،  جنگ  مورد  در  اختصاصی  سخرنانی 

طوالنی ترین جنگ امریکا پایان یابد«. رئیس جمهور امریکا در این سخرنانی تاکید کرده 

حضور  چرخه  افغانستان،  در  ایده آل  رشایط  ایجاد  امید  به  منی تواند  »امریکا  که  است 

نیروهای  خروج  روند  همین  برای  بدهد.  گسرتش  و  متدید  را  کشور  این  در  نظامیش 

نظامی امریکا از افغانستان تا تاریخ 11سپتامرب سال جاری تکمیل می شود و رسبازان 

امریکا بصورت کامل به خانه برمی گردند.«

این در حالی است که چند ساعت قبل از سخرنانی جوبایدن در مورد افغانستان، 

یک  در  ناتو  کل  دبیر  استولتنربگ  ینس  و  امریکا  خارجه  وزیر  بلینکن  انتونی 

تکمیل  تاریخ  را  پیرشو  سپتامرب  یازده  نیز  بروکسل  در  مشرتک  خربی  نشست 

وزیر  کردند.  اعالم  افغانستان  از  ناتو  و  امریکایی  رسبازان  خروج  روند  شدن 

خارجه امریکا و دبیر کل ناتو در این کنفرانس خربی مشرتک تاکید کردند که 

امریکا و ناتو به اهداف تعیین شده شان در افغانستان دست یافته اند. از همین 

رو زمان خروج از افغانستان فرا رسیده است. 

از آنجا که حمله نظامی امریکا و ناتو بر علیه القاعده و طالبان در افغانستان با 

پشتوانه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته بود، همزمان 

با اهداف نظامی، بازسازی افغانستان و حامیت از دموکراسی و حقوق برش در 

عرصه سیاسی این کشور از اهداف و ماموریت های دیگر امریکا و کشورهای 

عضو ناتو بود. 

با چه تحوالت،  ناتو در عرصه نظامی و جنگ  و  امریکا  این که حضور نظامی 

دست آوردها و پیامد های به همراه بوده و چرا این جنگ برای امریکا بدل به 

طوالنی ترین جنگ امریکا در بیرون از مرزهایش شده است، بحثی است که 

در  ناتو  عضو  کشورهای  و  امریکا  که  است  این  پرسش  خودش.  بجای  باشد 

بیست سال حضورشان در افغانستان چه نقش و تاثیری بر حامیت از دموکراسی 

از خروج کامل  و حقوق برش در عرصه سیاسی کشور داشته است و حاال پس 

انتظار دموکراسی  افغانستان چه رسنوشت در  از  ناتو  نیروهای نظامی امریکا و 

نوپا، ارزش های حقوق برشی و فرصت های توسعه برشی در افغانستان است؟

با آنکه وزیر خارجه امریکا و دبیر کل ناتو روز چهارشنبه اعالم کردند که امریکا 

و ناتو به اهداف شان در افغانستان دست یافته اند و بر همین اساس نیروهایشان 

این است که  انکارناپذیر  واقعیت  اما  افغانستان خارج می کنند،  از  را بصورت کامل 

امریکا و ناتو در حالی از دسرتسی به اهدافشان در افغانستان سخن می گویند... 

ادامه در صفحه 2

پایان حضور نظامی امریکا 
و کابوس طالبان 
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اکرثیـت مطلـق قربانیـان تـا هنـوز منی خواهنـد شـکایت 

کننـد. دلیـل هم این اسـت کـه قربانی از سـوی خانواده، 

دریافـت  را  الزم  حامیـت  مسـئول  نهادهـای  و  جامعـه 

منی کنـد.

نظـم و حاکمیـت قانون وجود ندارد، قربانیان آزار جنسـی 

از پیامد افشـاگری می ترسـند؛ چون ممکن اسـت مالمت 

جامعـه و انتقام جویـی از سـوی مرتکبیـن را در پی داشـته 

باشد. 

چگونـه  قضایـی  نهادهـای  در  دادرسـی  رونـد 

است؟

شـکایت  کـه  می بینـم  مدافـع  وکیـل  یـک  عنـوان  بـه 

قربانیـان خشـونت جنسـی به صـورت شـفاف و بی طرفانه 

دارد.  وجـود  نیـز  قانونـی  مشـکالت  منی شـود.  بررسـی 

مطابـق مـاده 19 قانـون جزا، اثبـات قضایـای آزار و اذیت 

کار دشـوار اسـت: اقرار متهم، شـهادت شـاهدان، اسـناد 

تجـاوز جنسـی یکـی از خشـونت های حـاد علیـه زنان 

را  »سـکوت  کارزار  راه انـدازی  از  پـس  نیمـرخ  اسـت. 

بشـکنیم« بـه افشـاگری قضایایـی می پـردازد کـه تاهنـوز 

بیـان ایـن  نـوع رویدادهـا بـه مثابه تابو شـمرده می شـود. 

موسسـه زنـان بـرای عدالـت یـک نهـاد حامـی زنان اسـت 

کـه خدمـات حقوقـی و مشـاوره ارائـه می کنـد. در همیـن 

موسسـه  ایـن  رئیـس  رسـولی،  حمیـرا  بـا  نیمـرخ  مـورد، 

مـن  ادامـه  در  کـه  اسـت  داده  انجـام  را  گفتگویـی 

می خوانید.

بیشـرت پرونده هـای تجـاوز و آزار جنسـی کـه بـه 

دستتان می رسد، چه نوع پرونده هایی است؟ 

بـه عنـوان وکیـل مدافـع بـا پرونده هـای زیـادی برخوردیم 

کـه تجـاوز جنسـی از طـرف مامـا، کاکا، حتـا پـدرکالن و 

ناپـدری مـورد تجـاوز جنسـی قـرار گرفته انـد. یـک قضیـه 

داشـتیم کـه طفل شـش ماهه توسـط پدرکالن خـود مورد 

آزار و اذیـت جنسـی قـرار گرفتـه بود. پـدرکالن این طفل، 

آلـت تناسـلی خـود را بـه دهـن طفـل داده بـود. زمانی که 

طفـل مشـکل صحـی پیدا کـرده بود، بـه شـفاخانه بردند. 

پـس از آزمایش هـا در البراتـوار بـه اثبـات رسـیده بـود کـه 

آن مـرد آب منـی اش را بـه دهان نواسـه اش ریخته اسـت. 

همیـن قسـم پرونده هـا زیاد داریـم. در خانـه، محیط های 

کاری و آموزشـی مـورد آزار و اذیـت قـرار گرفته انـد.

جامعـه  برخـورد  از  جنسـی  آزار  قربانیـان  روایـت 

چگونه است؟

زمانـی کـه  قربانیـان آزار جنسـی در یـک مرجـع مسـئول 

می کننـد،  ثبـت  شـکایت  قضایـی  و  عدلـی  نهادهـای  و 

کنـار  و  تلقـی  دروغ«  »ادعـای  عنـوان  بـه  قضیه شـان 

وجـود  مترضریـن  حـرف  بـر  اعتـامد  می شـود.  گذاشـته 

نـدارد. زنـان وقتـی مـورد آزار و اذیـت قـرار می گیرنـد، بـه 

پولیـس مراجعـه می کننـد، امـا نـه تنهـا کـه مشکل شـان 

جـدی گرفتـه منی شـود بلکـه بـه نحـوی دوبـاره از سـوی 

قـرار  آزار  مـورد  دادسـتان  طـرف  از  هم چنـان  و  پولیـس 

می گیرنـد.

آزار جنسـی کـه فقـط یـک نـوع از خشـونت  علیـه زنـان 

اسـت. هـر روز در گوشـه و کنـار ایـن جامعـه بـه صـورت 

کـه  می افتـد  اتفـاق  جنسـی  تجـاوز  خامـوش  و  مخفـی 

معتـر، دسـتگیری در صحنـه جـرم و قرایـن یـا آثـار جـرم. 

ایـن رشایطـی را کـه قانـون جـزا گذاشـته ، یـک قربانـی 

آزار جنسـی منی توانـد بـه راحتـی قضیـه اش را بـه اثبـات 

برسـاند.

نتیجه این برخورد با قربانیان چیست؟

جنسـی  آزار  قربانـی  بـا  نامناسـب  برخـورد  پیامدهـای 

همیشـه ناگـوار اسـت. مـا مشـکالت پـس از تجربـه آزار 

جنسـی را کـه ممکن اسـت قربانـی با آن مواجه شـود، در 

سـه بخـش مطالعـه می کنیم: مشـکالت روانی، مشـکالت 

فیزیکـی و پیامدهـای اجتامعـی.

باعـث  زنـان  خصـوص  بـه  قربانـی  بـا  نامناسـب  رویـه 

آمـوزش  و  کار  محیـط  بـه  نسـبت  آنـان  کـه  می شـود 

بی اعتـامد و مجبـور بـه تـرک وظیفـه و تحصیـل شـوند. 

یکـی از مراجعـان دفـرت مـا دخرتی بـود که پـس از تجربه 

آزار جنسـی، ایـن موضـوع را بـا خانواده در میان گذاشـته 

بـود، بـه جای دادخواهـی، او را از مکتب رفـن منع کرده 

بـود. مـواردی داریـم کـه بـه متـرضر کمک نشـده، دسـت 

بـه خودکشـی زده، مثـل زهـرا در دانشـگاه کابـل کـه در 

سـال 2014 بخاطـر اینکـه نتوانسـت ادعـای آزار و اذیت 

از سـوی اسـتادش در جریـان کار روی پایـان نامه را ثابت 

کنـد، در خوابـگاه خودکشـی کـرد.

از لحـاظ روانـی، اضطـراب و افرسدگـی، کاهـش اعتـامد 

بـه نفـس، از دسـت دادن انگیـزه و انزواگرایی؛ مشـکالتی 

اسـت کـه پـس از تجربه آزار جنسـی به رساغ یـک قربانی 

خواهـد آمـد. از لحـاظ فیزیکـی نیـز اختـالل در خـواب، 

تپـش قلـب و مشـکالت  رسدردهـای شـدید، اخـالل در 

آزار  قربانیـان  پرونـده  در  کـه  اسـت  مـواردی  هضمـی 

جنسـی ثبـت شـده اسـت.

آیـا بـه قربانیـان آزار جنسـی توصیـه می شـود کـه 

این تجربه تلخ زندگی شان را افشا کنند؟

آزار و اذیـت جنسـی در افغانسـتان بـه عنوان یـک رویداد 

ننگیـن و رشم تلقـی می شـود. بـاور مـردم براین اسـت که 

بـرای جلوگیـری از بدنامـی و حفـظ آبـرو و عـزت فامیـل 

فکـر  چـون  چـرا؟  گفـت.  سـخن  قضایـا  ایـن  از  نبایـد 

می کننـد همزمـان بـا سـکوت، قفـل آبـرو و ننـگ قومـی و 

خانوادگـی فـرد هـم می شـکند.

در دفـرت موسسـه زنـان بـرای عدالـت قضایایـی بـه ثبـت 

رسـیده کـه قربانـی از سـوی باالدسـت خود در دفـرت کار، 

قـرار  تجـاوز جنسـی  و  آزار  مـورد  خـود  محـارم  سـوی  از 

گرفتـه اسـت ولـی جـرأت اعـرتاض و همگانی سـازی آن 

را ندارنـد. مـا در دفـرت خـود بـرای ایـن قربانیـان مشـاوره 

می دهیـم و در صـورت موافقـت ایـن قضایـا را بـه صـورت 

رسـمی در نهادهـای عدلـی و قضایـی ثبـت می کنیـم تـا 

آن کار  بـه عدالـت روی  بـرای دسرتسـی  وکالی مدافـع 

کننـد، امـا بیشـرت قربانیـان ترجیـح می دهنـد؛ همچنـان 

در خفـا زجـر بکشـند و بسـیاری   بخاطـر عـدم دسرتسـی 

بـه مراکـز مشـاوره منی تواننـد بـا ایـن واقعیـت تلـخ کنـار 

بیاینـد، یـا خودکشـی می کننـد و یـا از افرسدگـی دچـار 

مشـکالت حـاد صحـی می شـوند. البتـه کـه در بسـیاری 

ایـن قضیـه  مـوارد زنـان خودشـان گفته انـد بهـرت اسـت 

همچنـان خامـوش مبانـد. زیـرا متجـاوز یـا بـرادرش بـوده 

یـا کاکایـش، یـا مامـا و یـا پدرکالنـش.
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... که اول، این خروج بر اساس پیش رشط طالبان برای صلح 

می افتد  اتفاق  حالی  در  خروج  این  دوم،  می گیرد.  صورت 

به  مربوط  مسایل  و  سیاسی  امنیتی،  نگاه  از  افغانستان  که 

دموکراسی و ارزش های حقوق  برشی در بحرانی ترین وضعیت 

نسبت به هر زمانی دیگر در بیست سال اخیر قرار دارد.

طالبان که بیست  سال قبل برای امریکا و ناتو دشمن محاسبه 

تندروانه شان  باورهای  در  تغییر  اندک  بدون  حاال  می شد، 

از نگاه نظامی و رشایط  امریکا است.  طرف مذاکره سیاسی 

جنگ، طالبان بیش از هر زمان دیگر با امریکا، ناتو و دولت 

و  ذهنیت  با  عمال  و  می زند  گپ  قدرت  موضع  از  افغانستان 

روایت پیروزی در جنگ در مورد صلح و تحوالت سیاسی پسا 

صلح مطالبات شان را مطرح می کنند. 

پیش  مبنای  بر  ناتو  و  امریکا  نظامی  نیروهای  کامل  خروج 

در عمل  که  رقم می خورد  در حال  برای صلح  طالبان  رشط 

بیست سال حضور نظامی امریکا و ناتو در افغانستان منجر 

به  متکی  و  مردم ساالر  سیاسی  نظم  یک  شکل گیری  به 

برخورد  است.  نشده  حقوق  برش  و  دموکراسی  ارزش های 

سیاسی و غیرمسئوالنه امریکا و کشورهای غربی با ارزش های 

یکسو  از  سبب  افغانستان  در  نوپا  دموکراسی  و  دموکراتیک 

عدم تعهد سیاسی رهران و جریان های سیاسی افغانستان به 

ارزش های دموکراتیک و حقوق برش بنیاد از جانب دیگر سبب 

شد که افغانستان در بیست سال فرصت طالیی برای دست 

یافن به نظم سیاسی دموکراتیک را از دست بدهد و در پایان 

حضور نظامی بیست ساله امریکا و ناتو یکبار دیگر در معرض 

سقوط به بحران و عقب گردهای وحشتناک ارزشی قرار بگیرد. 

مجموعه اش،  زیر  فرهنگی  سیاسی  ارزش های  و  دموکراسی 

و  حامیت  با  که  سیاسی  مدنی-  آزادی های  و  حقوق برش 

پشتوانه ی امریکا و ناتو در قانون  اساسی جدید کشور تسجیل 

شده  است؛ حاال با خروج کامل نظامیان امریکا و ناتو در معرض 

به حاشیه رفن و قربانی شدن قرار گرفته است. مهم تر این که 

مردم افغانستان از نگاه روانی بیش از هر زمانی دیگر نسبت 

دچار  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  و  صلح  روند  پیامد  به 

نگرانی های جدی هستند. نگرانی نسبت به رسنوشت صلح 

و امنیت نسبی که تا هنوز دارند. نگرانی نسبت به رسنوشت 

فرصت های جدید سیاسی که با حضور امریکا و ناتو بدست 

آورده بودند. 

افغانستان  جامعه  قرش  آسیب پذیرترین  زنان  که  آنجا  از 

می باشند و از سویی بیست  سال اخیر برای زنان در کشور با 

فرصت های ارزشمند و بی سابقه در عرصه رسنوشت اجتامعی- 

سیاسیشان به همراه بوده  است، اعالم زمان برای خروج کامل 

نیروهای نظامی امریکا و ناتو و روند ابهام آمیز و ناشفاف صلح 

برای زنان، حکم یک کابوس وحشتناک را دارد. 

در  زنان  افغانستان،  در  ناتو  و  امریکا  نظامی  حضور  از  قبل 

دوره امارت اسالمی طالبان با سیاه ترین پرونده در رسنوشت 

انکار  با  بودند.  گرفتار  اجتامعی شان  وضعیت  و  سیاسی 

زنان  انسانی شان.  و  برشی  حقوق  بنیادهای  اساسی ترین 

و  سیاسی  اجتامعی-  فعالیت های  و  حضور  و  تحصیل  حق 

حتی اجازه نداشتند که چهره شان که بنیادی ترین بخش از 

هویت شان می باشد، منایان باشد. 

لیسـانس  حیـدری،  معصومـه  موسـوی:  لطیفـه 
دیگـر  هامننـد  او  دارد،  بامیـان  دانشـگاه  از  ریاضـی 

جوانـان پـس از فراغتـش از دانشـگاه در ادارات دولتـی 

و موسسـات بـه دنبـال شـغل، رسگـردان بـود امـا وقتـی 

در پایین تریـن بسـت دولتـی بـه خاطر نداشـن واسـطه 

اسـتخدام نشـد، تصمیـم گرفت کـه به هر قیمتی شـغل 

شـخصی راه انـدازی کند. وی چهار سـال قبل متام دار 

و نـدارش را جمـع کـرد و بـه ارزش هفتـاد هـزار افغانـی 

»خیاطـی بانـوی رشقـی« را راه انـدازی کـرد. 

در اوایـل مـردان بـازار از حضـور او در مارکیـت تجارتـی 

ناراحـت بودنـد و بـه او بـه چشـم یـک بانـوی گسـتاخی 

می کنـد  کار  مـردان  کنـار  در  کـه  می کردنـد  نـگاه 

امـا حضـور بانـو حیـدری باعـث شـد، زنـان و دخـرتان 

بیشـرتی وارد بـازار کار شـخصی شـوند. اکنـون حضـور 

زنـان تجارت پیشـه در مارکیـت هـای شـهر نیلـی قابـل 

توجـه اسـت. کارگاه خیاطـی او بـا اسـتقبال مشـرتیان 

زن روبـرو شـد. 

تجـارت،  بـازار  در  تـالش  چهارسـال  از  پـس  اکنـون 

معصومـه صاحـب رسـتورانی بـه نـام »کافـه و رسـتورانت 

بانـوی رشقی« شـده اسـت که بـه گونه ی بیسـت و چهار 

سـاعته در تهیـه و انتقـال غـذا در شـهر نیلـی فعالیـت 

می کنـد.

معصومـه حیـدری بـه نیمـرخ می گویـد: »برای گسـرتش 

حکومت  دوره  در  زنان  طالبان،  از  پیش  سیاسی  تحوالت  در 

اسالمی و بر اساس من قانون اساسی دولت اسالمی، عمال 

انکار حقوق  مدنی - سیاسی قرار گرفته بودند.  و  مورد حذف 

چون در قانون  اساسی دولت اسالمی که خوش بختانه مجال 

تصویب و نافذ شدن را نیافت، آمده بود که »رئیس جمهور، مرد 

برای  پیش  رشطی  چنین  درج  است«.  مذهب  حنفی  افغان 

رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بصورت واضح حکم حذف و 

انکار حقوق مدنی سیاسی زنان را داشت. 

و  کمونیستی  جریان های  در  زنان  اسالمی،  دولت  از  قبل 

و  پایتخت  کابل  در  افغانستان فقط  از متام  ایدولوژیک چپ 

شهرهای بزرگ از فرصت های نسبی برای حضور اجتامعی_

سیاسی برخوردار بودند. ولی متناسب به رشایط ایدئولوژیک 

آن روزگار. رشایطی که هم با اصول و ارزش های دموکراسی 

با موازین حقوق  برشی چندان قابل  سازگاری نداشت و هم 

جمع نبود. 

کشور  در  سلطنتی  نظام  که  روزگاری  در  پیش تر  مراحل  در 

حقوق  کلیه  از  اقشار  سایر  هامنند  جامعه  زنان  بود،  حاکم 

این  از  بخش  بنیادی ترین  از  نه،  اگر  سیاسی شان  مدنی - 

حقوق شان محروم بودند. 

در یک نگاه تاریخی، زنان افغانستان به عنوان آسیب پذیرترین 

قرش جامعه برای اولین بار پس از سقوط امارت اسالمی طالبان 

قانون  اساسی  من  در  سیاسی  جدید  نظم  شدن  حاکم  و 

کشور در اصول و پرنسیب از کلیه حقوق مدنی - سیاسی شان 

اراده  و  عنوان شهروند صاحب صالحیت  به  برخوردار شدند. 

از  یافتند.  کردن  انتخاب  و  شدن  انتخاب  حق  سیاسی، 

شدند.  برخوردار  اجتامعی-  سیاسی  بی سابقه  فرصت های 

میلیون ها زن و دخرت در اکرثیت از جغرافیای کشور به مکتب 

رفتند. به فرصت تحصیالت عالی دست یافتند و مجال حضور 

اجتامعی- سیاسی بی پیشینه را یافتند. حضوری که هر چند با 

دشواری و انکار در میدان عمل به همراه بود. 

شد،  برگزار  انتخابات  کشور  در  بار  هر  اخیر  سال  بیست  در 

زنان اصلی ترین بدنه مشارکت سیاسی بودند و گسرتده ترین 

حضور را در پای صندوق های رای دهی را داشتند. در انتخابات 

شدند.  نامزد  ریاست جمهوری  و  پارملانی  والیتی،  شوراهای 

با پشتوانه رای  را  پارملان کشور  و  عضویت شورا های والیتی 

بدست آوردند. در ساختار تشکیالتی دولت- وزیر شدند. معین 

شدند. رئیس شدند. در عرصه امنیتی- نظامی بانوان به شکل 

در  پوشیدند.  نظامی  یونیفورم  و  داشتند  حضور  گسرتده ای 

میدان های ورزشی و دیگر عرصه ها در داخل و خارج از کشور 

خوش درخشیدند. 

امـا حاال کـه رئیس جمهـور امریکا زمـان خروج کامـل نیروهای 

نظامـی کشـورش از افغانسـتان را اعـالم کـرده و همزمـان ناتـو 

نیـز خر داده اسـت کـه همزمان بـا امریکا نیروهـای نظامیش 

را از افغانسـتان خـارج می کنـد، واقعیـت غیـر قابـل انـکار این 

اسـت کـه اعالم چنین خـری برای افغانسـتان بـا نگرانی های 

زیـادی دربـاره تغییـرات سیاسـی - امنیتی به همراه اسـت، اما 

بـرای زنـان نـه تنهـا نگـران کننـده اسـت کـه بـه معنـی واقعی 

کلمـه، حکـم یـک کابـوس وحشـتناک را در قبـال رسنوشـت 

اجتامعـی- سیاسی شـان دارد.

فعالیت هـای اقتصـادی خـود و ایجـاد شـغل بـرای چند 

جـوان بیـکار، ایـن رسـتورانت را بـه راه انداختـه ام. دمل 

می خواسـت کارهـای تجارتـی خـود را گسـرتش بدهـم 

افتـادم کـه  بـه فکـر راه انـدازی یـک رسـتورانت  و بعـد 

جوانـان دیگـر صاحـب کار شـوند، تـالش مـن اینسـت 

کـه بیشـرت زنـان در این شـغل دخیـل باشـند و تجربه ی 

رسـتورانداری بیاموزنـد تـا از این طریق هـم صاحب نان 

شـوند و هـم بـه خودکفایـی برسـند.«

افغانـی  هـزار  دوصـد  هزینـه ی  بـا  بـار  ایـن  معصومـه 

رسـتورانت خـود را ایجاد کرده اسـت. او غذاهای محلی 

انـواع  و  بریانـی  سـوخاری  قابلـی،  ماننـد:  دایکنـدی، 

بوالنـی  سـبزی،  آش  ماننـد  محلـی  غذاهـای  و  کبـاب 

جـواری ،  لیتـی  ماننـد:  دایکنـدی،  اصیـل  غذاهـای  و 

می کنـد. آمـاده  را  غیـره  و  قروتـی  کیچیـری، 

اکنـون در کنـار معصومـه، یـک زن و سـه مـرد صاحـب 

شـده اند. شـغل 

آسیه سادات       گفت وگو کننده

ادامه رویکرد نیمرخ

رویه نامناسب با قربانی به خصوص 
زنان باعث می شود که آنان نسبت 
به محیط کار و آموزش بی اعتماد 
و مجبور به ترک وظیفه و تحصیل 
شوند. یکی از مراجعان دفتر ما 
دختری بود که پس از تجربه آزار 
جنسی، این موضوع را با خانواده 
در میان گذاشته بود، به جای 
دادخواهی، او را از مکتب 
رفتن منع کرده بود.

در اوایل مردان بازار از حضور او در مارکیت 
تجارتی ناراحت بودند و به او به چشم یک 

بانوی گستاخی نگاه می کردند که در کنار 
مردان کار می کند اما حضور بانو حیدری 
باعث شد، زنان و دختران بیشتری وارد 

بازار کار شخصی شوند. اکنون حضور 
زنان تجارت پیشه در مارکیت های شهر 

نیلی قابل توجه است. کارگاه خیاطی او با 
استقبال مشتریان زن روبرو شد. 

پایان حضور نظامی امریکا و ...



فتح کوه بابا، 
محاکمه صحرایـی 

زنی در هرات

زنان در هفته ای که گذشت

گزارشگر
جمیله احمدی
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بانوی  دو  خیرزاد،  نازیمه  و  جهان  متنا 

کوهنورد برای اولین بار قله کوه بابا )شاه فوالدی( 

22حمل  شنبه  روز  بانوان  این  کردند.  فتح  را 

موفق به فتح قله با ارتفاع 5140 مرت شدند. این 

بانوان در سال های گذشته دو بار صعود ناموفق 

داشتند، اما این بار موفق به فتح قلعه شاه فوالدی 

شدند.

یک زن توسط طالبان در ولسوالی اوبه والیت 

در  محاکمه  این  شد.  صحرایی  محاکمه  هرات 

دلیل  هنوز  و  است  شده   انجام  تن  ده ها  حضور 

اصلی محاکمه این زن معلوم نیست. ناهید فرید، 

مورد  در  پارملان  در  هرات  مردم  مناینده ی 

خشونت  »اعامل  می گوید:  خانم  این  شکنجه ی 

اوبه  علیه یک زن بی دفاع و بی پناه در ولسوالی 

والیت هرات مایه ی تاثر و تامل ما گشت. گروهی 

از جاهالن زمان، زنی را مورد اذیت و شکنجه قرار 

می دهند. گروهی جاهل تر این منایش تراژیک را 

متاشا می کنند.« 

اعالم  کانادایی  ساله ی   34 زن  اکنکشا  آرورا 

دبیرکلی   2022 جوالی  در  می تواند  که  کرد 

سازمان ملل را به عهده بگیرد. خانم اکنکشا در 

در  وی  می کند.  کار  ملل  سازمان  توسعه  برنامه 

نامه ای که به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، 

ولکان بزکر و سفیران کشورهای عضو این سازمان 

ارسال کرد؛ گفت: »ما اینجا هستیم تا بحران های 

برشدوستانه را حل کنیم، نه آن را ادامه دهیم.«

ولسوالی  ولسوال  به عنوان  سمر  گلجان 

شهرستان والیت دایکندی تعیین شد. خانم سمر 

به حکم ریاست جمهوری به این پست مقرر شده  

در  که  است  تجارت پیشه ای  سمر  خانم  است. 

سال 2020 برنده جایزه کارآفرین در امریکا شده  

بود و زمینه کار را برای زنان در مزرعه گیاه آلوورا 

در والیت دایکندی فراهم کرده  بود.

مسابقات انتخابی تکواندوی بانوان با حضور 

هرات  شهر  در  ورزشی  کلپ   7 از  ورزشکار   78

برگزار شد. احمد جاوید رسولی، رئیس فدراسیون 

تکواندوی هرات می گوید: »هدف از برگزاری این 

مسابقات ایجاد تیم های برتر جوانان و نوجوانان 

تیم ملی  این رقابت های  برتر  و ورزشکاران  است 

آمادگی خواهند گرفت.«

اداره  پیشنهاد  اساس  بر  متین  مرجان 

به  ریاست جمهوری  و اسرتاتژیک  عامه  ارتباطات 

به عنوان  رتبه  مافوق  بست  در  حمل،   11 تاریخ 

معاون اداره ارتباطات عامه و اسرتاتژیک ریاست 

جمهوری تقرر یافت.

زنان کشمیری در »رسینگر« اعرتاض کردند. 

این اعرتاضات زنان کشمیری در رسینگر بخاطر 

حضور ده ها جوان به عنوان مدل، طراح، رقصنده، 

سوی  از  شهر  این  در  کمدین  و  رپ  خواننده ی 

گروهی به نام »جامعه جوانان جامو و کشمیر« در 

تاالر تاگور در رسینگر برگزار شد. این منایش مد 

در حالی در کشمیر برگزار شد که همه مساجد 

این  در   19 کووید  همه گیری  بخاطر  مدارس  و 

منطقه تعطیل هستند. 

از  راستگار  فرید  و  راستگار  وجیهه  کنرست 

سوی مقام های والیت هرات لغو شد. قرار بود این 

کنرست روز پنج شنبه 19 حمل در هرات برگزار 

شود اما از طرف وحید قتالی، والی والیت هرات 

لغو شده است.

برنده  بالروسی  نویسنده  الکسیویچ،  سوتالنا 

درباره  جدیدی  کتاب  است  قرار  ادبیات،  نوبل 

رویدادهای پس از انتخابات در بالروس بنویسد. 

بسیاری  »مردم  گفت:  الکسیویچ  خانم 

خاطرات شان را برایم می فرستند و یا متاس برقرار 

این  گرفته ام  تصمیم  دلیل  همین  به  می کنند. 

و  نویسنده  الکسیویچ  خانم  بنویسم.«  را  کتاب 

شورای  عضو  تنها  و  دارد  سال   79 روزنامه نگار 

هامهنگی اپوزیسیون بالروس است که تا اکنون 

بالروسی  مقامات  جدی  و  مستقیم  واکنش  با 

روبه رو نشده  است. 

نیمرخ: وقتی از فمینیست های جهان عرب سخن به میان 
در  عرب  جهان  فمینیست  اولین  شعراوی،  هدی  نام  آید،  می 

ذهن ها تداعی می شود. زن مرصی که برای اولین بار اتحادیه 

فمینیستی زنان مرص و نرشیه »زن مرصی« را پایه گذاری کرد.  

است،  مشهور  نام  این  به  خانواده اش  در  که  هدی  دیگر  نام 

که  بود  نوجوان  دخرتی  هنوز  او  است.  سلطان«  »نورالهدی 

علی شعراوی  کاکایش  بچه  عقد  به  اجبار  به  را  او  خانواده اش 

در آوردند، درحالیکه وی دخرتانی بزرگرت از هدی داشت. هدی 

تا سن بیست و یکسالگی حارض نبود که در خانه علی زندگی 

کند. سال های بعد هدی تبدیل به یک مبارز برای حقوق زنان 

شد. هدی زمانی برای حقوق زنان مبارزه کرد که زنان نقش های 

سیاسی  و  اجتامعی  فرهنگی،  عرصه های  در  را  حاشیه ای 

جایگاهی  و  نقش  هیچ  سیاسی  عرصه  در  داشتند.  برعهده 

اتحادیه  مرص،  روز  آن  جامعه  وضعیت  به  توجه  با  او  نداشتند. 

زنان را تاسیس کرد و حقوق سیاسی زنان از جمله حق رای و 

حق تحصیل در مدارج عالی را به عنوان مطالبه مطرح کرد. او 

برای مطالبه حقوق زنان مرصی بخصوص حق مشارکت سیاسی 

و رساندن صدایشان به تعدادی از کشورهای اروپایی مسافرت 

در  رشکت  برای  ایتالیا  کشور  به  که  مسافرتی  از  پس  او  کرد. 

کنفرانس حق رای زنان داشت، در بازگشت رورسی خود را به 

نشانه حامیت از جنبش فمینیستی به دریای مدیرتانه انداخت. 

منی پوشیدند  رورسی  مرصی  زنان  هم  این  از  پیش  چند  هر 

اینکه هدی شعراوی  برای  بود،  این حرکت هدی، منادین  اما 

شد اما آنان دلرسد نشدند و اگر مردان حقوق زنان را به رسمیت 

نشناسند، عزم زنان تبدیل به نرد و نه نهایت جنگی علیه آنان 

خواهد شد.«

»سیده خدیجه مغربی مرا شدیدا تحت تاثیر قرار داد؛ چون در 

مورد مسایل ادبی و فرهنگی با مردان مباحثه می کرد. می دیدم 

دچار  مردان  جلوی  کلمه  چند  گفن  برای  زنان بی سواد  که 

چه ترس و لرزی می شوند. دیدن سیده خدیجه مرا قانع کرد که 

اگر زنان باسواد شوند، می توانند با مردان برابر باشند و حتی از 

آنان پیشی بگیرند.«

بر رس  بزرگی  مانع  اینکه »حجاب  بر  مبنی  را  پیام خود  بتواند 

راه مشارکت اجتامعی و سیاسی زنان است« برساند. او مواضع 

سیاسی نیز در مسایل بین املللی و زنان داشت و تا پایان عمر 

کانال  بین املللی شدن  از  داشت. حامیت  بر سیاست  دستی 

سیاسی  مواضع  مهمرتین  از  امتی  سالح  با  مخالفت  و  سوئز 

هدی شعراوی محسوب می شود. وی در سال 1947 در سن 

68 سالگی درگذشت. 

تاریخ ظاهر می شوند و  از  استثنایی در لحظات خاصی  »زنان 

چنین  مردان  می شوند.  گذاشته  کنار  خاص  نیروهایی  توسط 

معجزه  را  آنان  کارهای  و  خارق العاده  موجوداتی  را  زنانی 

می دانند. اما زنان ستارگانی درخشان هستند که از پس ابرهای 

تیره می درخشند. آنان در زمان های دشوار و هر زمان که مردان 

زنان  اراده کنند، ظاهر می شوند. در لحظات خطر، زمانی که 

در کنار مردان ظاهر می شوند، مردان اعرتاضی به حضور آنان 

زنان،  بی پایان  فداکاری های  و  خطیر  اقدامات  اما  منی کنند، 

به  برای  مردان  منی دهد…  تغییر  را  آنها  به  راجع  مردان  نظر 

برگزیده  بسیار  زنان  زنان،  قابلیت های متام  رسمیت نشناخن 

را جدا کرده و برای آن ها جایگاهی ویژه قائل شده اند. زنان با 

متام وجودشان این موضوع را حس کرده اند. رشف و عزت نفس 

مشارکت  در  را  چاره  راه  آنان  شده است…  پایامل  عمیقاً  آنان 

بسته   راه  دیدند  که  زمانی  دیدند.  مردان  با  اجتامعی  امور  در 

است، خواستار آزادی خود و احقاق حقوق اجتامعی، اقتصادی 

و سیاسی خود شدند. جهش آنان با رسزنش و متسخر مواجه 

از غور تا کابل، دری به سوی خانه مهربانی
گفتگو با عزیزه کرمانی، مسئول نهاد مهربانی

شگرف تصمیم ها و تالش های او در زندگی مان باور دارم. به 

با  از بهرتین گزینه های همکاری  را  آموزش زنان  همین خاطر 

بیجاشدگان داخلی دانسته یک کورس سوادآموزی به نام خانه 

مهربانی ایجاد کردیم. در آغاز کار، زمستان 1396 چهل خانم 

را جذب کردیم. ما به آنها سواد خواندن، نوشن و محاسبه را 

آموزش می دادیم. تدریس این بانوان را به همکاری دو خامنی 

پیش می بردم که به صورت رضاکارانه حارض شده بودند، با من 

همکاری کنند. کتاب، قلم و کتابچه های متامی سوادآموزان را 

با پول شخصی ام تهیه کردم.«

و ما طبق سیستم معینیت  بود  آغاز کار ما گذشته  از  سه ماه 

سوادآموزی معارف کشور برای این بانوان یک دوره نه ماهه را در 

نظر گرفته بودیم. این خر به رسانه ها رسید. رسانه های داخلی 

رساغ مان  به  دیگری  پی  یکی  افغانستان  در  فعال  خارجی  و 

آمدند و پس از نرش این گزارش ها، مردم از کارم استقبال کردند. 

بنیاد فرهنگی ترکیه به رساغ ما آمدند. آن ها پیشنهاد کردند که 

اگر شعبه های مرکز سوادآموزی خانه مهربانی را افزایش دهید، 

و  کردیم  استخدام  دیگر  استاد  چهار  می کنیم.  مالی  حامیت 

سال  هامن  ختم  تا  کنیم  فعال  نیز  دیگر  شعبه  سه  شد  قرار 

فراغت  ماهه سند  نه  از کورس های سوادآموزی  را  300 خانم 

دادیم. بعضی از این بانوان وارد مکتب شبانه شدند، تعدادی 

و بعضی هایی هم که در خانه  در مدارس دینی شامل شدند 

نشستند، حاال می توانند در آموزش کودکان شان همکاری کنند 

و بعضی ها که کار ایجاد کردند در حساب و کتاب شان موفقانه 

عمل می کنند.

حاال کار ما توسعه یافته، اکنون هشت مرکز در شهر کابل دارد 

و اکرثیت مراکز در مناطق حاشیه نشینان شهر است تا کسانی 

با  فرهنگ سنتی  و مخالفت  تهدید طالبان  بخاطر جنگ،  که 

کسب  حداقلی  سواد  ماندند؛  محروم  مکتب  از  زنان،  آموزش 

کنند.

میان  از  ترکیه  فرهنگی  بنیاد  معیارسنجی  یک  در  که  زمانی 
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دلگرم  کارش  به  هم  عزیزه  گرفت،  را  اول  مقام  مهربانی  نهاد 

شد و ترکیه نیز درست تر حامیت شان کرد. اکنون نهاد مهربانی 

شانزده آموزگار و 500 سوادآموز دارد.

بزرگی  کمک  اینکه  ضمن  ابتدایی  آموزش  های  عزیزه  نظر  به 

راه  سویی  از  بانوان،  روزمره  زندگی  در  تسهیالت  برای  است، 

و  همرسشان  حقوق  خودشان،  حقوق  از  زنان  آگاهی  برای  را 

دیگر مسایلی باز می کند که سبب کاهش خشونت در جامعه 

دخرت  و  پرس  فرزند  میان  تفاوتی  باسواد  زن  یک  شد.  خواهد 

قایل منی شود.

برای  را  راه  و ختم جنگ  تحقق صلح  که  است  امیدوار  عزیزه 

گشایش مراکز بیشرت در روستاها و مناطق جنگ زده باز خواهد 

کرد. از وقتی که عزیزه گزارش فعالیت های نهاد مهربانی را در 

پیام  های  می کند،  منترش  فیسبوک  مثل  اجتامعی  شبکه های 

زیادی از والیت های جوزجان، غور و... دریافت کرده که برای 

زنان آن مناطق نیز کورس های سوادآموزی ایجاد کند.

از  می گشود.  را  کتاب  و  می نشست  اتاق  صدر  در  ماهرخ 

می گرفت.  سفارش  می شدند  جمع  دورش  که  زنانی  هرکدام 

با  آنان  سفارش  طبق  را  اعتقادی  و  اسطوره ای  داستان های 

صدای بلند می خواند. ماهرخ هرچند دقیقه یک ورق می زد و از 

فارسی  تاریخ  عاشقانه های  و  اسطوره ها  دوزخ،  بهشت، 

می خواند. زنان محله رویای شیرینی داشتند که روزی بتوانند 

هامن کتاب های ماهرخ را بگیرند و ورق به ورق بخوانند، ولی 

دست  آن  از  زنان  توسط  فارسی  من  نوشن  و  خواندن 

دست  بدان  استثنایی  صورت  به  ماهرخ  که  بود  ممنوعه هایی 

یافته بود. 

از فقدان پدر تا جدال برای زندگی

او در سال  تنها دخرت ماهرخ و میراصغر کرمانی است.  عزیزه 

و  لعل  ولسوالی  حصار-کرمان  منطقه  در  خورشیدی   1373

غور  در  محلی  مکتب  یک  در  شد.  زاده  غور  والیت  رسجنگل 

رشوع به آموزش کرد و تا سیزده سالگی  هامنجا زندگی می کرد.

در  کرمانی  آقای  بود.  پزشک  یک  کرمانی  میراصغر  پدرش، 

پاکستان و سویدن تحصیل کرده بود. زمستان 1377 زمانی که 

داکرت میراصغر کرمانی از غور به شهر غزنی رفته بود تا داروی 

آینده را تأمین کند، در دشت ناهور به دست طالبان  سه ماه 

افتاد. او که سال ها با مسلک و علم خودش جان ده ها انسان 

را نجات داده بود، هیچ کسی به دادش نرسید. به مردم محله 

خر رسید که طالبان پزشک شان را با بی رحمی متام کشته اند.

عزیزه در چهارسالگی از آغوش پدر محروم شد. او مانده بود با 

مرتضا برادرش که اندکی از او بزرگرت است و ماهرخ، مادرشان. 

آن ها در یک قلعه ی کالنی که در میان درختان مثمر جاخوش 

کرده بود به تنهایی زندگی می کردند. نظم و قانون در منطقه 

عزیزه  خانواده  اما  بود،  پایامل  ضعیفی  هر  نداشت.  وجود 

ولی  نبودند  ضعیفی  آدم های  بود  زنده  میراصغر  که  زمانی  تا 

دشمنان قوی شان هنوز پابرجا مانده بود. ماهرخ اکرث شب ها 

تا صبح دست به ماشه ی کالشنکوف دم پنجره می نشست، از 

رسما می لرزید ولی تالش می کرد، خوابش نرد.

اما  آمدند،  کابل  به  که  بود  مکتب  ششم  صنف  متعلم  عزیزه 

زندگی در کابل هم کار ساده ای نبود. »زجری که مادرم کشید، 

و  نفقه  تأمین  باشند.  کشیده  افغانستان  زنان  از  خیلی  شاید 

شدن مان  آواره  پی  در  بسیاری  که  منطقه  درون  جنجال های 

بود، عرصه را برای مادرم تنگ کرده بود. ولی جالب است که 

مادرم  اصلی  دغدغه ی  زندگی،  نابسامانی های  متام  وجود  با 

آموزش من و مرتضا بود.«

نوجوانی  و  کودکی  زمان  »در  می گوید:  ماهرخ  مورد  در  عزیزه 

مادرم، مکتبی وجود نداشت. او علوم دینی آموزش دیده بود، 

سواد خواندن، نوشن و محاسبه را داشت.«

بهشتی که با آموزش ساختیم

امروز نیز عزیزه زیر ریزگردهای این سقف در حال ترمیم نشسته 

است تا هامن سطح سواد را برای زنان روستایی بیجاشده در 

شهر آموزش دهد.

او می گوید: »مادرم آن روزها که در روستای حصار-کرمان برای 

بهشت  در  خوشبختی  داستان   و  می خواند  کتاب  محله  زنان 

سخت تر  روز  هر  ما  واقعی  زندگی  رشایط  می کرد،  تعریف  را 

از  می شد  که  می کردیم  فکر  بهشتی  به  مرتضا  و  من  می شد. 

طریق آموزش بدان دست یافت. یک گزینه دم دست، آمدن به 

پایتخت کشور بود.«

در کابل، تأمین معیشت برای ماهرخ و فرزندانش کار ساده ای 

نبود. عزیزه می گوید: »وقتی به کابل آمدیم، به مراتب نسبت 

داشتیم  خانه ای  غور  در  دیدیم.  را  زیادتری  مشکالت  غور  به 

که  داشتیم  باغ  و  زمین  منی خواست،  کرایه  ما  از  کسی  که 

محصوالت آنها کفاف زندگی می شد، اما در کابل زندگی سخت 

ما  شادی  و  غم  در  که  دیدیم  را  جدیدی  مردم  و  محیط  بود. 

کاری نداشتند. فقط یک کاکایم برای تأمین خرج مان همکاری 

می کرد.«

مترکز  راه  این  رساشیبی های  به  فرزندانش  و  ماهرخ  ولی 

نکردند، به انتهای راه می دیدند که عزیزه و مرتضا از دانشگاه 

 1392 سال  در  عزیزه  رویا،  این  تحقق  برای  شده اند.  فارغ 

مکتب های  در  روزانه  دانشجویی،  زمان  در  دانشگاه شد.  وارد 

خصوصی تدریس می کرد و شبانه دانشگاه می رفت. در سال 

1396 از رشته حقوق سند فراغت گرفت. پس از فراغت، وارد 

کار رسانه ای شد. در تلویزیون راه فردا به عنوان گوینده خر 

کارش را آغاز کرد. البته که مدتی به عنوان کارآموز کار کرد و 

سپس به شکل رسمی استخدام شد. 

تقالی  به  کار شدم،  وارد  تلویزیون  در  که  روزهایی  »در هامن 

زنان روستایی برای خواندن یک داستان فکر می کردم. مادرم 

می خواند  داستان  و  کتاب  آنها  برای  و  می کرد  تالش  خیلی 

ولی او این امکانات را نداشت که به صورت مستمر به تدریس 

زنان روستایی بپردازد. بسیاری از هامن زنان روستایی، نه تنها 

از  زیادی  آواره شدند. بخش  افغانستان  از رسارس  بلکه  از غور 

بیجاشدگان داخلی که اکرثشان سواد خواندن و نوشن ندارند 

کاری که من می توانستم  تنها  آوردند.  پناه  پایتخت کشور  در 

برای آنها انجام دهم ایجاد یک آموزشگاه بود.«

نهاد مهربانی؛ پناهگاه بیجاشدگان

عزیزه روند ایجاد و رشد مرکز سوادآموزی »مهربانی« را چنین 

یک  را  خانواده  اگر  که  است  این  من  »برداشت  کرد:  روایت 

سقف  حیثیت  پدر  و  دیوارها  جایگاه  مادر  کنیم،  فرض  خانه 

خانه را دارند. من به استحکام عزم مادرم آگاه بودم و به تأثیر 

گزارشگر
حسین احمدی

 زنان محله رویای شیرینی داشتند که 
روزی بتوانند همان کتاب های ماهرخ 
را بگیرند و ورق به ورق بخوانند، ولی 

خواندن و نوشتن متن فارسی توسط 
زنان از آن دست ممنوعه هایی بود که 

ماهرخ به صورت استثنایی بدان دست 
یافته بود. 

فمینیست های جهان عرب
زنی که روسریش را به دریای مدیترانه انداخت
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شکایات تعرض جنسی در محاکم قضایی
»ادعای دروغ« تلقی می شود

گفتگو با حمیرا رسولی، رئیس موسسه زنان برای عدالت

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 

از غور تا کابل، 
دری به سوی خانه مهربانی

گفتگو با عزیزه کرمانی، 
مسئول نهاد مهربانی

فمینیست های جهان عرب
زنی که روسریش را به 
دریای مدیترانه انداخت

سرگذشت صاحب برند 
»بانوی شرقی« دایکندی

فتح قله بابا، 
واکنش به محاکمه صحرایی زنی در هرات

عکس جلد: پوستر فیلم »هزار و یک زن چون من« ساخته صحرا مانی 

3

3

2

3

یک  در  چهارشنبه  شامگاه  امریکا  متحده  ایاالت  رئیس جمهور  جوبایدن  نیمرخ:  رویکرد 
که  است  رسیده  آن  »زمان  که  کرد  اعالم  افغانستان،  جنگ  مورد  در  اختصاصی  سخرنانی 

طوالنی ترین جنگ امریکا پایان یابد«. رئیس جمهور امریکا در این سخرنانی تاکید کرده 

حضور  چرخه  افغانستان،  در  ایده آل  رشایط  ایجاد  امید  به  منی تواند  »امریکا  که  است 

نیروهای  خروج  روند  همین  برای  بدهد.  گسرتش  و  متدید  را  کشور  این  در  نظامیش 

نظامی امریکا از افغانستان تا تاریخ 11سپتامرب سال جاری تکمیل می شود و رسبازان 

امریکا بصورت کامل به خانه برمی گردند.«

این در حالی است که چند ساعت قبل از سخرنانی جوبایدن در مورد افغانستان، 

یک  در  ناتو  کل  دبیر  استولتنربگ  ینس  و  امریکا  خارجه  وزیر  بلینکن  انتونی 

تکمیل  تاریخ  را  پیرشو  سپتامرب  یازده  نیز  بروکسل  در  مشرتک  خربی  نشست 

وزیر  کردند.  اعالم  افغانستان  از  ناتو  و  امریکایی  رسبازان  خروج  روند  شدن 

خارجه امریکا و دبیر کل ناتو در این کنفرانس خربی مشرتک تاکید کردند که 

امریکا و ناتو به اهداف تعیین شده شان در افغانستان دست یافته اند. از همین 

رو زمان خروج از افغانستان فرا رسیده است. 

از آنجا که حمله نظامی امریکا و ناتو بر علیه القاعده و طالبان در افغانستان با 

پشتوانه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته بود، همزمان 

با اهداف نظامی، بازسازی افغانستان و حامیت از دموکراسی و حقوق برش در 

عرصه سیاسی این کشور از اهداف و ماموریت های دیگر امریکا و کشورهای 

عضو ناتو بود. 

با چه تحوالت،  ناتو در عرصه نظامی و جنگ  و  امریکا  این که حضور نظامی 

دست آوردها و پیامد های به همراه بوده و چرا این جنگ برای امریکا بدل به 

طوالنی ترین جنگ امریکا در بیرون از مرزهایش شده است، بحثی است که 

در  ناتو  عضو  کشورهای  و  امریکا  که  است  این  پرسش  خودش.  بجای  باشد 

بیست سال حضورشان در افغانستان چه نقش و تاثیری بر حامیت از دموکراسی 

از خروج کامل  و حقوق برش در عرصه سیاسی کشور داشته است و حاال پس 

انتظار دموکراسی  افغانستان چه رسنوشت در  از  ناتو  نیروهای نظامی امریکا و 

نوپا، ارزش های حقوق برشی و فرصت های توسعه برشی در افغانستان است؟

با آنکه وزیر خارجه امریکا و دبیر کل ناتو روز چهارشنبه اعالم کردند که امریکا 

و ناتو به اهداف شان در افغانستان دست یافته اند و بر همین اساس نیروهایشان 

این است که  انکارناپذیر  واقعیت  اما  افغانستان خارج می کنند،  از  را بصورت کامل 

امریکا و ناتو در حالی از دسرتسی به اهدافشان در افغانستان سخن می گویند... 

ادامه در صفحه 2

پایان حضور نظامی امریکا 
و کابوس طالبان 
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زنان مدرن دنیا چگونه نگاه کنند، عمل کنند و لباس 

بپوشند؟

این از جمله ماندگارترین سخن ها و جدی ترین پرسش های 

افسانه ی مد جهان از زنان مدرن است. زنی که بیش از نیم 

مرگش  از  پس  حتا  بود.  غرب  در  مد  دنیای  رسدمدار  قرن 

برندهای او همچنان پرطرفدار و پیشگام باقی مانده است.

شاید نامش برایتان آشنا باشد: »کوکو شنل«. کوکو شنل زنی 

ابتکارهای منحرص به فردش در دنیای مد و  بود که بخاطر 

طراحی، لقب »افسانه ی مد« را گرفت. اما داستان زندگی او 

چیزی شبیه افسانه است.

ماجرای زندگی او در سه دوره بررسی می شود؛ کودکیش را 

در یتیم خانه گذراند، نوجوانیش را در کاباره ها آوازخوانی کرد 

و جوانی تا پیری را پیشگام جهان مد بود.

نام  متولد شد،  فرانسه  در سامیور  اگست 1883  در 19  او 

 )Gabrielle Bonheur Chanel(  کاملش گابریل بونور شنل

خدمتکار  مادرش  که  شد  متولد  فقیری  خانواده ای  در  بود. 

رختشویی بود، آنقدر چرک لباس مردم شهر را شست و رفت 

کرد که مرض سل گرفت و مرد. پدرش خانه را ترک کرد و او 

را تنها گذاشت. کوکو شنل در سن 12 سالگی به یتیم خانه 

نیمـرخ: بررسـی تاریخـی نشـان می دهد که فـروش دخرت 
در  مختلـف  عنوان هـای  تحـت  و  گوناگـون  شـیوه های  بـه 

جوامـع مردسـاالر در ادواری از تاریـخ جریـان داشـته اسـت، 

ایـن نوشـتار قصـد نـدارد بـه شـکل های مختلفـی کـه مردان 

تحـت نام هـای دیگـر، زنـان را می فروشـند، بپـردازد و فقـط 

می خواهـد جوامعـی را کـه بـه طـور علنـی همرسانشـان را به 

فـروش می رسـانند، بررسـی کنـد. شـواهد نشـان مـی دهـد 

کـه همـرس فروشـی بـه شـکل بـرده و کاال در اکرث کشـورهای 

جهـان بـه شـکل پنهـان و علنـی در قرن هـای گذشـته وجـود 

داشـته اسـت، امـا اطالعـات بیشـرتی بـرای بررسـی همـرس 

فروشـی در دسـرتس نیسـت. در این نوشـتار همرس فروشـی 

در بریتانیـای قـرن هجـده و نوزدهم میالدی و افغانسـتان در 

قـرن بیسـت و یکـم را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم.

فروش همرس با توافق زن 

از اواخـر قـرن هجدهـم تـا نیمـه قـرن نوزدهـم یعنـی نزدیـک 

دادن  طـالق  تـوان  کـه  انگلیسـی  مـردان  دهـه،  هفـت  بـه 

نیست«. او شلوار بلند را یک پوشش اضافی و دست وپاگیر 

و عباهای کالنی که  از چادر-رسبند  زنان می دانست.  برای 

زنان در کارخانه ها می پوشیدند، نفرت داشت.

در متامی طرح های شنل، راحتی و زیبایی دو اصل اساسی 

بود. شنل باور داشت نباید طرح ها و مدل هایی را رایج کرد 

ببینند،  را در آن پوشش  که رصفا مردان خوش دارند، زنان 

او تنها  باید در داخل لباس احساس راحتی کند.  بلکه زن 

به  منحرص  لباس های  که  نبود  کارگاه  صاحب  و  طراح  یک 

فردی تولید می کرد بلکه الگو بود. او نه تنها کاپی برداری از 

طرح هایش را انحصاری نکرده بود بلکه در منایشگاه ها اعالم 

شنل  طرح های  عین  مدرساها  و  خیاط ها  همه  که  می کرد 

تولید کنید تا زنان بیشرتی احساس راحتی کنند.

کرده  حفظ  را  کوکو  خاص  نشانه های  تاکنون  شنل  برند 

است. ولی زندگی شانل تنها به طراحی لباس راحت خالصه 

منی شد. زوایای جالبرتی از زندگی او هم هست.

اصل، خوِد زن است

کوکو شنل ازدواج نکرد و در دفرت خاطراتش نوشت: »ترجیح 

روابط  همیشه  ولی  همرس!«  تا  باشم  معشوقه  یک  می دهم 

عاشقانه داشت که از هیچ یک بچه دار نشد.

زمانی که شنل به تعطیالت رفته بود و کنار دریا آفتاب سوخته 

گرفت،  عکس  او  از  ووگ  مجله  بود؛  شده  برنزه  پوستش  و 

این گونه بود که یک اتفاق تبدیل به انقالب برنزه سازی جلد 

سلریتی ها شد. شنل هم از سلریتی ها استفاده کرد. برای 

اولین بار ایده ی تبلیغ تولیدات از طریق سلریتی ها را برند 

سلریتی  یک  هم  را  شنل  کوکو  بسیاری   کرد.  رایج  شنل 

به  او  دنیای  بود.  دنیای خودش  درگیر  او  ولی  می دانستند 

مرزهای فرانسه محدود منی شد، بلکه یک تجارت جهانی بود 

و یک ایده ی ناب برای همه زنان جهان؛ تا زیبایی و راحتی 

را همزمان تجربه کنند. شنل گفته بود »بدن زن نباید ابزاری 

باشد که هرکسی طرح و مد مورد عالقه اش را در آن آزمایش 

کند و منایش دهد.«

او در واقع در این راه مبارزه می کرد تا زنان را حاکم جهان مد 

بسازد. ولی اوضاعی که در اروپای نیمه ی نخست قرن بیست 

حاکم بود پای هرکسی را به سیاست و جنگ دخیل می کرد. 

نداشت  تعلق  جامعه  فقیر  طبقه  به  دیگر  که  شنل  کوکو 

در  ارشافی  لوکس  سوئیت  یک  در  را  زندگیش  از  سال   37

دوم  جهانی  جنگ  زمان  در  کرد.  زندگی  پاریس  هوتل  رتیز 

با  همکاری  به  شنل  هتلر،  ارتش  نظامیان  رفت وآمد  بخاطر 

نازی ها متهم شد. شاید هم بی ربط نبوده؛ در سال 1943 

چرچیل،  ونستون  به  شنل  را  آملان ها  صلح  پیش نویس 

نخست وزیر انگلستان برد.

اعالم جنگ کرد شنل  آملان  به  فرانسه  در سال 1939 که 

پس  ولی  رفت  سوئیس  به  و  کرد  تعطیل  را  کارخانه هایش 

اینبار  برگشت.  پاریس  به  دوباره  دوم  از ختم جنگ جهانی 

قوی تر از پیش آغاز کرد. براساس اطالعات مجله »دنیای مد« 

هم اکنون در هر سی ثانیه یک شیشه عطر از برند مخصوص 

او در جهان خریداری می شود، رسمایه اش از یک میلیارد دالر 

بزرگرتین مدرساهای  ایجاد کرده،  و 20 هزار شغل  گذشته 

دنیا تالش دارند پا جای پای او بگذارند تا بتوانند با او رقابت 

کنند. کوکو شنل در 1971 در سن 87 سالگی در هامن 

به خواب همیشگی  تختش  روی  هوتل  ریتز  لوکس  سوئیت 

رفت. ولی رسزندگی برند شنل در عرصه تولید لباس، کیف، 

گردنبند و زیورات هنوز رس زبان الکچری های جهان است و 

بوی عطر شنل-5 از محبوب ترین عطرهاییست که از 1921 

بدینسو از خیابان های پاریس به متام جهان صادر می شود.

برخـی از تاریخ نویسـان مزایـده عمومـی بـرای فـروش همـرس 

را یـک حرکـت ترشیفاتـی برای پایان زندگی مشـرتک زوجین 

در میـان طبقـه متوسـط و فقیـر جامعه آن روزهای انگلسـتان 

می داننـد و معتقدنـد کـه دولـت انگلسـتان هـر چنـد از ایـن 

رواج غیرقانونـی اطـالع داشـت امـا چشم پوشـی می کـرد. بـا 

گذشـت زمـان قانـون طـالق تعدیـل و موانـع قانونـی بـرای 

طـالق همـرسان برداشـته شـد. در دیگـر نقـاط جهـان حتـی 

بـرای فـروش  آفریقـا، رسـمی و عرفـی  در قبیله هـای بومـی 

زنـان دیـده منی شـود.

زن فروشی در رشق افغانستان 

در قـرن بیسـت و یکـم، افغانسـتان تنهـا کشـوری اسـت 

کـه برخـی از مـردان در رشق کشـور بـه طـور علنـی زنان 

می رسـانند.  فـروش  بـه  کاال  و  بـرده  همچـون  را  خـود 

تحقیقاتـی کـه در زمینـه فـروش زنان انجام شـده اسـت، 

فرهنگـی  عرف هـای  بخاطـر  زنـان  کـه  می دهـد  نشـان 

بی عالقگـی  و  شـکاک  شـوهران  و  بی سـوادی  و  فقـر  و 

شـوهر بـه فـروش می رسـند. برخـی از ایـن زنان بـا وجود 

بـرای  دیگـری  مـرد  بـه  می باشـند،  فرزنـد  دارای  اینکـه 

بارهـا  زنـان  ایـن  از  برخـی  و  می شـوند  فروختـه  ازدواج 

زنـان فروخته شـده  ایـن  بـه فـروش می رسـند. فرزنـدان 

بخاطـر فقـدان مـادر بـه بحران های روحـی و روانی دچار 

بخاطـر  نیـز  زنـان  ایـن  کـه  اسـت  طبیعـی  و  می شـوند 

فقـدان حقـوق ابتدایـی و دوری از فرزندان بـه اختالالت 

و ناراحتی هـای متعـدد روحـی مبتـال می شـوند. فـروش 

زنـان بـه این صورت اسـت کـه در میـان شـینواری ها اگر 

مـردی بخواهـد زن دیگـری بگیـرد و پـول کافـی نداشـته 

باشـد، می توانـد همـرس اول را بـه فـروش برسـاند. زنـان 

تـا  نوجـوان  )دخـرتان  ظاهرشـان  و  سـن  بـه  توجـه  بـا 

پیرزنـان( قیمت گـذاری می شـوند. در برخـی مـوارد یـک 

زن بـه قیمتـی کمـرت از یـک قاطـر فروختـه شـده اسـت. 

همچنیـن اگـر دخرتی به »بد« داده شـود، خانـواده »بد« 

گرفتـه می توانـد آن دخـرت را بـه فـروش برسـاند. 

رفت و هامن جا از پرستاران و راهبه ها خیاطی آموخت.

گاهی  و  می گذراند  کافه نشینی  و  بارها  در  را  نوجوانیش 

شغل  کار،  این  کرد  فکر  شنل  می خواند.  آواز  خواهرش  با 

به همکاری  و  زد  تجارت  به  نیست. دست  او  برای  مناسبی 

یک دوستش نخستین فروشگاه لباس خود را در سال 1910 

میالدی افتتاح کرد. تنها لباسی که او می فروخت کاله بود.

هرچیز لوکسی باید راحت باشد وگرنه لوکس نیست

ورود شنل در دنیای مد یک اتفاق بود. صبح رسدی که شنل 

در داویل فرانسه از لباس کشباف قدیمی یک لباس گرم و 

راحتی دوخت، بسیاری ها پرسیدند: »از کجا خریدی؟« شنل 

گفت: »اگر بخواهید برایتان می سازم« او به اشتیاق زنان به 

تبدیل  را  نگاه جدید  ایده ی  اینگونه  و  برد  پی  راحت  لباس 

لباس  روزها  آن  تا  مشکی  رنگ  کرد.  مد  جهان  انقالب  به 

دامن های مشکی  و  بلوز  بود.  مراسم خاکسپاری  مخصوص 

او  بود.  زنان  زیبایی  در  انقالبی  قدم  نخستین  شنل،  تولید 

تنها رنگ لباس زنان فرانسه را تغییر نداد، بلکه بسیاری از 

زنان اروپا را از دام لباس هایی نجات داد که راحتی را از زنان 

گرفته بود. در این مورد معروفرتین سخنش در دنیای مد را 

بیان کرد: »هرچیز لوکسی باید راحت هم باشد وگرنه لوکس 

همرسانشـان را نداشـتند، زنانشـان را به فروش می رسـاندند؛ 

چـون پروسـه طـالق، بسـیار وقتگیـر و هزینه بـر بـود. مردانی 

که می خواسـتند از همرسشـان جدا شـوند، باید تایید کلیسا 

و پارملـان انگلسـتان را می گرفتنـد و بعـد از پرداخـت 3 هزار 

پونـد می توانسـتند همرسشـان را طالق دهنـد. در این دوران 

موافقـت زن و شـوهر بـرای طـالق تعیین کننـده نبـود. قانـون 

انگلسـتان در زمینـه طـالق بسـیار سـختگیر بـود. بـه همیـن 

خاطـر مـردان طبقـه متوسـط و فقیـر ترجیح می دادنـد که به 

روزنامـه محلـی پـول بدهند تـا بتوانند آگهی فـروش همرس را 

منتـرش کننـد. در روزی کـه مـرد تعیین می کـرد، همرس خود 

را در میـدان ویـژه فـروش مزایـده ای انـواع کاالهـا و حیوانـات 

می بـرد؛ در حالیکـه زن را بـا طنابـی می بسـت، مزایده رشوع 

پیشـنهادی  قیمـت  باالتریـن  بـه  بـه  مـرد  و همـرس  می شـد 

بـه  شـباهت  همـرس(  )فـروش  کار  ایـن  می گرفـت.  تعلـق 

بـا ایـن تفـاوت کـه زن  فـروش حیوانـات و برده هـا داشـت، 

بایـد موافقتـش را در پذیـرش صاحـب جدیـد اعـالم می کـرد. 

همسرفروشی، از زنان انگلیسی تا زنان مشرقی 
مردان انگلیسی که توان 

طالق دادن همسرانشان را 
نداشتند، زنانشان را به فروش 

می رساندند؛ چون پروسه 
طالق، بسیار وقتگیر و هزینه بر 

بود. مردانی که می خواستند 
از همسرشان جدا شوند، باید 

تایید کلیسا و پارلمان انگلستان 
را می گرفتند و بعد از پرداخت 

3 هزار پوند می توانستند 
همسرشان را طالق دهند. در 

این دوران موافقت زن و شوهر 
برای طالق تعیین کننده نبود.

تحقیقاتی که در زمینه فروش زنان انجام شده 
است، نشان می دهد که زنان بخاطر عرف های 

فرهنگی و فقر و بی سوادی و شوهران شکاک و 
بی عالقگی شوهر به فروش می رسند. برخی از این 
زنان با وجود اینکه دارای فرزند می باشند، به مرد 

دیگری برای ازدواج فروخته می شوند و برخی از 
این زنان بارها به فروش می رسند. فرزندان این 

زنان فروخته شده بخاطر فقدان مادر به بحران های 
روحی و روانی دچار می شوند

 اصل، خود زن است؛  نه شغل  و  مد
زندگینامه افسانه ی مد جهان، کوکو شانل

حسین احمدی

بسیاری  کوکو شنل را هم یک سلبریتی 
می دانستند ولی او درگیر دنیای خودش 

بود. دنیای او به مرزهای فرانسه محدود 
نمی شد، بلکه یک تجارت جهانی بود و یک 
ایده ی ناب برای همه زنان جهان؛ تا زیبایی 

و راحتی را همزمان تجربه کنند. شنل 
گفته بود »بدن زن نباید ابزاری باشد که 

هرکسی طرح و مد مورد عالقه اش را در آن 
آزمایش کند و نمایش دهد.«


