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جنسیت

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

بدن کاالی جنسیتی شده
ج( متــدن و چاشــنی تلــخ قراردادهــای اجتامعــی؛ راه
گریــزی وجــود نــدارد:
مســئله تــن فروشــان و نیــاز هــای اولیــه زندگــی انهــا ارتبــاط
تناتنگــی بــا معیشــت و اقتصــاد مالــی آنهــا دارد .زیــرا ایــن
ثــروت و دارایــی طبقــه خریــدار اســت کــه زمینــه حائــز
اهمیــت فــروش ســکس را فراهــم مــی اورد .یکــی از عواملــی
کــه زمینــه هــای رشــد تــن فروشــی را در عــر مــا ایجــاد
مــی کنــد نیــاز بــه تولیــد رفتــار جدیــدی اســت کــه بــاز هــم
بایســتی مــرزی میــان ثرومتنــد و فقیــر بکشــد تــا رسمایــه بــه
خوبــی و وضــوح بیشــری هویــت اقتصــادی خــود را برمــا
ســازد .ایــن رفتــار جدیــد روزانــه از طــرق متفاوتــی خــودش
را بــروز مــی دهــد ،شــبکه هــای اجتاعــی ،بــازار هــای
ســکس و صنعــت ســکس ،گردشــگرانی کــه محــض رسگرمــی
در کنــار دیگــر مزایــای ســفر تفریحــی شــان نیــاز جنســی را
مطابــق میــل خــود رفــع مــی کننــد و زائــران اماکــن مذهبــی

کــه در طــول ســفر نیــز بــا پرداخــت پولــی ناچیــز مــی تواننــد
زنــی را بــه عقــد موقــت خــود درآورنــد و عطــش جنســی شــان
را فــرو نشــانند و مــوارد دیگــری از ایــن قبیــل کــه مولــد
رفتارهــای جدیــد بــرای بــه رخ کشــیدن ثــروت هســتند .ایــن
ثــروت یــا در ســطح ناچیــز بازتولیــد مــی شــود یــا در ســطوح
کان تــر کــه دســت حکومــت هــا را بــرای تصمیــم گیــری
حتــا در خصــوص بــدن انســان هــا بــاز مــی گــذارد تــا انجــا
کــه کمــک مــی کنــد ،بــه قیمــت گــذاری روی بــدن هــای
باکــره یــا دســت چنــدم بــرای مشــری هــای پــر و پاقــرص
بازارهــای جهانــی ســکس و بــرده داری جنســی .
از طرفــی متــدن بــا تعاریــف و چهارچــوب هــای همیشــگی
اش ،قوانینــی کــه وضــع مــی کنــد و محدودیــت هایــی کــه
ایجــاد مــی کنــد ،متلــک بیــش از انــدازه ای کــه بــر روی
اجتــاع و انســان دارد و بدرفتــاری هایــی کــه در قالــب
هنجــار مطابــق هــر جامعــه ای بــه خــورد مــردم مــی دهــد،
نیــز ســهم بــه ســزایی در ایجــاد طبقــه و کاس هــای مختلــف
اجتاعــی دارد .یکــی از بدرفتــاری هــای اجتاعــی کــه در
قالــب هنجــار تبییــن مــی شــود و از طرفــی فرهنــگ نامیــده
مــی شــود ،تعریــف اخــاق رفتــاری بیــن زن و مــرد اســت،
تفکیــک جنســیتی و آمــوزش هایــی بــرای محــدود نگــه
داشــن ســطح شــعور زنــان و مــردان و میدانــی کــه ایــن دو
جنــس را بــه جــان هــم مــی انــدازد .ایجــاد ذهنیتــی بیــن زن
و مــرد کــه بــده و بســتان نامیــده مــی شــود.
درصفحه3

گزارش

تاثیر شبکه های اجتماعی
در قدرت گرفتن زنان عرب
در جهـان عـرب ،مـردان دو برابـر بیشـر از زنـان از
رسـانههای اجتاعـی اسـتفاده میکننـد .موانـع اسـتفاده
زنـان از رسـانههای اجتاعـی را میتـوان بـه دو دسـته
محیطـی و شـخصی تقسـیم کـرد .عوامـل محیطـی ،بویـژه
«محدودیتهـای اجتاعـی و فرهنگـی» ،عاوه بر «دسرسـی
بـه تکنالـوژی معلوماتـی و ارتباطـی» و «فقـدان محتـوای
مناسـب بـرای زنـان» بزرگتریـن موانـع اسـتفاده زنـان
عـرب از رسـانههای اجتاعـی هسـتند .از سـویی ،عوامـل
شـخصی کـه بیشـر بـه مهارتهـا یـا تواناییهـای کاربـران
اجتاعـی رسـانههای اجتاعـی مربـوط اسـت ،ماننـد:
«سـطح تحصیات»« ،سـواد تکنالوژی معلوماتـی و ارتباطی»،
«راحـت بـودن در رسـانههای اجتاعـی» بـه عنوان وسـیلهای

بـرای ایجـاد ارتباطـات و «سـطح اعتـاد بـه امنیـت و حریـم
خصوصـی تکنالـوژی معلوماتی و ارتباطی» بـه عنوان موانعی
بـا تاثیـرات کوچکتـر در نظـر گرفتـه میشـوند.
چطـور میتـوان ایـن شـکاف جنسـیتی «مجـازی» را از بیـن
بـرد؟ اگـر موانـع برابری جنسـیتی در اسـتفاده از رسـانههای
اجتاعی عمدتاً شـخصی باشـند ،آنگاه هر گونه مداخله¬ای
کـه بـرای حـل این شـکاف جنسـیتی انجـام میشـود ،باید بر
تثبیـت زنـان از طریـق معرفـی آموزشهـای بیشـر بـرای زنان
یـا افزایـش تحصیـات آنهـا ،مترکـز داشـته باشـد .بـا ایـن
حـال ،نتایج تحقیقـات منطقه¬ای به¬وضوح نشـان میدهد
کـه موانـع مـورد نظر ،عمدتـاً محیطی بـوده و تاش بیشـری
بـرای رفـع نگرشهـای تبعیـض آمیـز و محدودیتهـای
فرهنگـی بـرای زنـان ،مـورد نیاز اسـت.
یافتههـای ایـن پژوهـش ،شـباهت دیـدگاه را در کاربـران مرد
و زن رسـانههای اجتاعـی در منطقـه عربـی نشـان میدهد.
مـردان و زنـان عـرب بـه طـور عمـده در مـورد مسـائل مربـوط
بـه رسـانههای اجتاعـی و پیامدهـای آن بـرای زنـان و
مشـارکت مدنـی توافـق دارند .آنهـا از رسـانههای اجتاعی
اسـتفادههای مشـابهی کـرده و نظـرات مشـابهی در مـورد
نقـش رسـانههای اجتاعـی در توامنندسـازی زنـان دارنـد.
شـاید مهمتریـن یافتـه ایـن تحقیـق ،دیـدگاه مشـرک
نسـبت بـه رسـانههای اجتاعـی بـه عنـوان ابـزاری بـرای
توامنندسـازی زنـان اسـت.
درصفحه3
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نرشیـه نیمـرخ در پایـان سـال میـادی ،بخـش ویژه هفتـه نامه
را بـه بررسـی وضـع زنـان افغانسـتان در سـال  2017میـادی
اختصـاص داده اسـت.
جایزه های جهانی زنان افغانستان
جایـزه هـای جهانی در عرصه موسـیقی ،فیلـم و عرصه های مد
و زیبایـی از جملـه دسـتاوردهای زنان در سـال  2017میادی
اسـت ،در کنـار آن ،گـزارش خشـونت هـا علیـه زنـان افزایـش
یافته اسـت.
زهـره اولیـن ارکسـر دخـران در افغانسـتان جایـزه فریمیـوز
 ۲۰۱۷را از آن خـود کـرد .گـروه  35نفـره دخـران افغانسـتان
کـه زهـره ارکسـر ایـن گـروه موسـیقی را بـه عهـده دارد ،نـوای
پایانـی مجمـع جهانـی اقتصـاد در داووس سـوئیس را نواخـت.
سـازمان جهانـی «فـری میـوز» کـه برای حفـظ حـق آزادی بیان
بـرای موسـیقیدانان و آهنگسـازان در جهـان فعالیـت میکنـد
و جایـزه سـال  ۲۰۱۷خـود را بـه زهره داده اسـت.
فیلـم «نامـهای به رئیسجمهور» سـاخته رویا سـادات بـه عنوان
مناینـده سـینای افغانسـتان در بخـش بهریـن فیلـم خارجی
نودمیـن دوره جوایـز اسـکار بـه آکادمـی علـوم و هرنهـای
سـینایی معرفـی شـده اسـت .در فهرسـت سـال 2017
«متفکـران جهانـی» نرشیـه آمریکایـی فـارن پالیسـی نـام رویـا
سـادات هـم قـرار داده شـده اسـت .فـارن پالیسـی دلیـل جـا
دادن نـام خانـم سـادات در ایـن فهرسـت را «آوردن داسـتان
زنـان افغـان روی پرده سـینا» اعام کرده اسـت .پیـش از خانم
سـادات ،ماریـا بشـیر ،رئیـس دادسـتانی والیـت هـرات در غرب
افغانسـتان ،بـه عنـوان یکـی از «صـد متفکـر برتـر جهـان» در
سـال  ۲۰۱۱از سـوی مجلـه آمریکایـی «فارن پالیسـی» معرفی
شـده بود.
مجلـه انرنتی آمریکایی بزنت و وبسـایت آیامدیبی فهرسـت
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 ۳۰زیباتریـن زن سـال  ۲۰۱۷میـادی را منتـرش کـرده اند .در
میـان ایـن بانـوان ،مـژده جـالزاده ،خواننـده و مـدل مشـهور
افغانسـتان نیـز شـامل اسـت .همزمـان با مـژده در این لیسـت،
ترانـه علیدوسـتی و نیکـیِ کریمـی دو بازیگـر سـینای ایران
نیـز دیده میشـوند.
کسـانی دیگـری کـه در ایـن فهرسـت آمـده ،خانم میشـل اوباما
بانـوی اول پیشـین آمریـکا ،ایـا واتسـون یکـی از بازیگـران
موفـق سـینای انگلسـتان ،بازیگـر آنجلینـا جولـی و هیـاری
کلینتـون از سیاسـتمداران مطـرح قبلـی آمریـکا میباشـند.
افزایش خشونت ها علیه زنان
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش افغانسـتان در گزارشـی بـه
مناسـبت اعـام کـرد کـه در  10ماه گذشـته حـدود چهـار هزار
مـورد خشـونت علیـه زنـان در افغانسـتان ثبـت شـده اسـت.
رئیـس ایـن کمیسـیون هنـگام ارائـه ایـن گـزارش در نشسـت
خـری در کابـل گفـت« :از مجمـوع ایـن آمـار ۱۳۵۱ ،مـورد
خشـونت فیزیکی ۱۸۶ ،مورد خشـونت جنسـی ۱۰۹۳ ،لفظی
و روانـی ۵۸۹ ،مـورد اقتصـادی و  ۵۵۷مـورد شـامل دیگـر
خشـونتها میشـود ».بـه بـاور مسـئولین ایـن نهـاد ،افزایـش
آمـار خشـونت علیـه زنان در سـال جـاری ،اگرچه نشـان دهنده
مراجعـه بیشـر زنـان بـه مراجـع قانونـی اسـت امـا ضعـف در
حاکمیـت قانـون را نیـز نشـان میدهد که بـا ترویـج معافیت از
مجـازات ،باعـث وقـوع ایـن خشـونتها میشـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه بانـوی نخسـت کشـور در نشسـت
مقدماتـی سـام کـه در مـاه گذشـته برگـزار شـد ،خاطرنشـان
کـرد :نقـش زنـان در بخشهـای گوناگـون بـه ویـژه مشـارکت
اقتصـادی ،افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت.
روال غنـی بانـوی نخسـت کشـور در ایـن نشسـت ،از افزایـش
مشـارکت زنـان یـادآور شـده و گفـت« :وضعیـت زنـان در
افغانسـتان روبـه پیرشفت اسـت .زنـان از حالت متکـی بودن به
خودکفایـی در حرکـت هسـتند و نقـش بـارزی را در بخشهای
مختلـف ایفـا کـرده انـد».
در ایـن نشسـت ،برخـی کشـورهای متویـل کننـده از وضعیـت
زنـان در کشـور ابـراز نگرانـی کردنـد .از جملـه دینـا هارپـر،
رییـس اجرایـی همکاریهـا بـرای افغانسـتان -کانـادا گفت که
زنان افغانسـتان هنوز هم از حقوق انسـانی برخوردار نیسـتند و
هنـوز با خشـونت¬هایی دسـت و پنجه نرم میکنند .مشـارکت
زنـان در چندیـن سـال گذشـته تنهـا  ٪۱۹افزایش یافته اسـت.
تنها نامزد وزیر زنی که رای نیاورد
نرگـس نهـان ،بـه گواهی رسـانه هـای داخلـی افغانسـتان ،تنها
خامنـی بـود کـه نتوانسـت از مجلـس مناینـدگان رای اعتـاد
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کسب جایزه بین املللی فری میوز توسط زهره عضو تیم ارکسر دخران افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان اعام کرد که خشونت علیه زنان در این کشور  ۸.۶درصد
افزایش یافته است.
انتشار نام مژده جال زاده ،خواننده و مدل در لیست سی نفری ،زیباترین زنان جهان در سال
2017
ادارهی احصاییهی مرکزی افغانستان با انتشار تازه ترین احصائیه خود ،تعداد زنان را در افغانستان
چهارده میلیون و پنجصد هزار و تعداد مردان را پانزده میلیون و دوصد هزار مرد اعام کرد.
کمیته مصونیت خرنگاران در گزارش شش ماه اول سال  2017اعام کرد که حضور زنان خرنگار
در رسانه ها بدلیل افزایش ناامنی و تهدیدها علیه رسانه ها کاهش یافته است.
در یک کارزار فرهنگی در شبکههای اجتاعی امروز ،زنان افغانستان با راهاندازی هشتگی از جامعه
افغانستان پرسیدهاند« ،نامم_کجاست!»
آغاز به کار تلویزیون زن
کشته شدن نجیبه حسینی (بهار) ،مدیر دیتابیس ریاست منابع برشی وزارت معادن در حمله
انتحاری
کمپاین کاربران رسانه های اجتاعی با عنوان «نام مادرم را در تذکره بگنجانید»
فیلم «نامه ای به رئیس جمهور» به کارگردانی رویا سادات ،نامزد اسکار شد
برگزاری نشست سام با موضوع حقوق زنان ،روال غنی در این نشست گفت که وضع زنان بهبود یافته
است.
خودکشی زهرا خاوری ،دانشجو در دانشگاه کابل
انتشار نام «رویا سادات» فیلمساز در لیست متفکران جهان از سوی مجله بین املللی فارن پالیسی

مارچ
آپریل
می

جوالی

آگست
سپتامر
نوامر
دسامر

پارملان افغانستان به نرگس نهان ،نامزد وزیر معادن و پرولیم رای اعتاد نداد.

بگیـرد .خانـم نهـان  ۳۷سـال عمـر دارد و از کسـانی اسـت کـه
توانسـته اسـت بـر مریضـی رسطـان سـینه پیـروز شـود .نرگـس
نهـان هنـوز ازدواج نکـرده اسـت و قـرار بـود بـه عنـوان وزیـر
معـادن و پطرولیـم کار کنـد کـه امـروز مناینـدگان مجلـس بـه
او رای ندادنـد.
خانـم نهـان ،در پسـت هـای دیگـر دولتـی در اداره موقـت نیـز
کار کـرده بـود .او بـه عنـوان رییـس عمومـی خزایـن وزارت
مالیـه ،معـاون دانشـگاه کابـل در امـور اداری و مالـی ،مشـاور
ارشـد مالـی و اداری وزیر معارف و مشـاور ارشـد پـان گذاری و

هاهنگـی در وزارت تحصیـات عالـی کار کـرده اسـت.
کاربـران شـبکه هـای اجتاعـی افغانسـتان بـا راه انـدازی
کمپایـن اجتاعـی بـه نـام «نامـم کجاسـت؟» بـه تابـوی بـر
زبـان اوردن نـام زنـان اعـراض کـرده انـد .رشـد آمـوزش و رفن
دخـران و زنـان بـه مراکـز آموزشـی در ایـن کشـور اکنـون
باعـث شـده کـه زنـان کمکـم مبـارزه بـرای گرفـن حقـوق خود
در بخشهـای مختلـف را آغـاز کننـد امـا در بعضـی مناطـق
دانسـن نـام خواهـر ،مـادر یـا یکـی از زنان اقـارب بـرای مردان
یـک نـوع «دشـنام و بیرشمـی» تلقـی میشـود.
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گزارش

اکرثیـت پاسـخدهندگان احسـاس کردنـد کـه رسـانههای
اجتاعـی توانایـی تبدیـل شـدن بـه ابـزاری قدرمتنـد و
جـذاب بـرای زنـان را دارد؛ چـه در عرصههـای اجتاعـی،
اقتصـادی ،حقوقـی ،سیاسـی و چـه در عرصـه مدنـی .ایـن
اطاعـات بـا واقعیتهـای نابرابریهـای جنسـیتی کـه در
منطقـه عـرب در ایـن حوزهها وجـود دارد ،متضاد اسـت .به
ایـن ترتیب ،رسـانههای اجتاعـی به طور بالقـوه میتوانند
«عامـل تغییـر» در زمینـه توامنندسـازی زنـان در جوامـع
عربـی باشـند .از سـوی بسـیاری از کاربـران ،چـه مـردان و
چـه زنـان ،رسـانههای اجتاعـی ،به عنـوان رسـانهای دیده
میشـوند کـه میتواننـد باعث تغییـرات و ارائـه رویکردهای
جدیـد بـرای رسـیدگی بـه ایـن نابرابریهـا شـود.
بـا وجـودی کـه رسـانههای اجتاعـی به عنـوان وسـیله ای
بـرای توامننـد سـازی بـه شـار میرونـد 40 ... ،درصـد از
پاسـخدهندگان ادعـا میکننـد کـه رسـانههای اجتاعـی

تأثیر رسانههای اجتماعی بر قدرت گرفتن
زنان عرب

نیـز ممکـن اسـت نگرانیهـای جدیـدی را بـرای مشـارکت
مدنـی زنـان بـه همراه داشـته باشـند .عـاوه بر ایـن ،موانع
واقعـی «زندگـی واقعـی» بـرای توامنندسـازی زنـان ممکـن
اسـت تنهـا بـا اسـتفاده از رسـانههای اجتاعـی قابـل
برطـرف شـدن نباشـند .در حالـی کـه مشـارکت «مجـازی»
ممکـن اسـت گام اول در جهـت توامنندسـازی زنان باشـد،
ممکـن اسـت لزومـاً بـه معنـای مشـارکت در زندگـی واقعی
در عرصههـای سیاسـی ،مدنـی و عمومـی نباشـد .موانـع
واقعـی زندگـی بـر روی زمیـن در این عرصه نباید دسـتکم
گرفتـه شـوند و تـاش بـرای ارتقـاء برابـری جنسـیتی در
منطقـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.
منبع:
Dubai School of Government, “The Role of Social
Media in Arab Women’s Empowerment”, Arab
Social Media

آخرین خبرها از پیگیری دوسیه زهرا خاوری
امیـن جویـا ،از بسـتگان زهـرا خـاوری بـه نیمـرخ مـی گوید
کـه هنـوز دوسـیه زهـرا در سـارنوالی اسـت و طبـق گفتـه
های سـارنوالی هنوز اسـناد مورد نیاز تکمیل نشـده اسـت.
در همیـن حـال ،فاطمـه خـاوری ،خواهـر زهـرا گفتـه بـود:
وزارت تحصیـات عالـی که ایـن همه منتظر آمـدن خانواده
زهـرا بودنـد ،چـه کردنـد؟ حتـا بـه رسـم دلجویـی خانـواده
اش یـک متـاس تلفنـی از طـرف وزارت یـا رئیـس دانشـگاه
دریافـت نکـرده انـد و اسـتاد مونوگـراف زهـرا خـاوری هـم
از دانشـگاه اخـراج نشـده اسـت .وزارت تحصیـات عالـی
پـس از خودکشـی زهـرا خـاوری اظهـار امیدواری کـرده بود
کـه خانـواده وی در پیگیـری قضایـی علـت مـرگ زهـرا ،بـا
نهادهـای عدلـی و قضایـی همـکاری کننـد.
فاطمـه خـاوری در صفحـه فیسـبوکش در ایـن مورد نوشـته
اسـت« :ایـن روزهـا تعـداد زیـادی از دوسـتانم جشـن فـارغ
التحصیلـی مـی گیرنـد و بـرای فـردا هـم چنـد تـا از ایـن
دوسـتان دعـوت مـان کرده اسـت ،و آنچه بیشـر بـه خاطرم
مـی آیـد ایـن اسـت که چـه برنامـه هایی بـرای جشـن فارغ
التحصیلـی زهـرا ریختـه بودیـم ،مـادرم بـه نوبـه خـودش

جنسیت

 تهمینه سومیرس

بدن کاالی جنسیتی
شده
اینکــه زن در پوزیشــنی قــرار مــی گیــرد کــه در قبــال چیــزی
کــه مــی گیــرد ،بایــد چیــزی بدهــد و مــرد دچــار چنیــن
ذهنیتــی اســت کــه در ازای پولــی کــه رصف کــرده بایــد
چیــزی دریافــت کنــد کــه لــذت بخــش اســت ،ان چیــز
لــذت بخــش ســکس اســت .منونــه بــارز ایــن هنجــار کــه
در واقــع یکــی از زشــت تریــن ناهنجــاری هــای اجتاعــی
اســت ،بــده و بســتان میــان زوج هایــی اســت کــه در قالــب
قــرارداد اجتاعــی ازدواج ان را مرشوعیــت مــی بخشــند.
زنــان زیــادی در رسارس جهــان ارزش خودشــان را در آن مــی
بیننــد کــه شــب عروســی شــان تــا چــه انــدازه مجلــل باشــد،
مــردان در عــوض پــول زیــادی خــرج مــی کننــد تــا صاحــب
لــذت جنســی دامئــی شــوند و اینجاســت کــه زیبایــی زن
و ثــروت مــرد از دیگــر مــاک هــای اجتنــاب ناپذیــر ایــن
داد و ســتد مــی شــود .در کشــور اســامی افغانســتان کــه
بــکارت اصــل اساســی بــرای قیمــت گــذاری روی زن اســت
ایــن مــرد اســت کــه حــارض اســت بهــای بیشــری بــرای

گوسـفندی را کاه و علـف ویـژه میـداد تا فربه تر شـود و بعد
از برگشـن زهـرا یـک جشـن مفصـل در قریـه بگیـرد و همه
فامیـل هـا و مـردم قریـه را دعوت کنـد .اما غافـل از این که
هـان گوسـفند را در ختـم قرآنـش کشـتیم .یک شـب قبل
بـا مـادرم کـه کابل اسـت صحبـت کـردم ،از گرفن وسـایل
زهـرا پرسـیدم کـه بـه کجـا رسـید؟ گلویـش را بغـض گرفتـه
بـود و گفـت :سـارنوالی رفتـه بـودم همـراه پـدرت ،همـه ی
سـارنواالن صحبـت هایشـان پهلو دار بـود ،و معلـوم بود که
داشـتند از او (اسـتاد مونوگـراف) طرفـداری مـی کننـد ،به
مـن مـی گفتنـد آیـا تـو شـاهدی داری کـه از انجـام پـروژه
ی مرغـداری و گوسـفند داری زهـرا بگویـد؟ اصـا دخـرت
پـروژه یـی را کار کـرده؟ برویـد وسـایل اش را بگیریـد؟ ایـن
چـه ربطی بـه سـارنوالی دارد؟
زهـرا خـاوری محصـل سـال پنجـم فاکولتـه علـوم وترنـری
کـه پایـان نامـه اش بـرای پنجمیـن بـار از سـوی اسـتاد
راهنایـش رد شـده بـود روز دوشـنبه خودکشـی کـرد.
بـه گـزارش خرگـزاری مرکـزی افغانسـتان و بـه نقـل از
دوسـتان این دانشـجو ،زهرا خـاوری به دلیل سـخت گیری

دخــر باکــره بپــردازد و زنــی کــه تجربــه ســکس داشــته
در رده بنــده هــای پاییــن تــری قــرار مــی گیــرد .در واقــع
اقتصــاد اینجــا منــود دیگــری پیــدا مــی کنــد کــه زن در
قبــال همــر ســکس را مــی فروشــد و مــرد در قالــب شــوهر
خریــدار ان مــی گــردد .زن در ازای مراســم عروســی مجلــل،
تامیــن خــوراک و پوشــاک ،هزینــه هــای خــوش گذرانــی و
طــای بیشــر توســط شــوهر ،بــکارت و ســکس خویــش را
در اختیــار مــردی مــی گــذارد کــه هزینــه همــه اینهــا را مــی
پــردازد.
مــرد نیــز بــا بــاال بــردن وضعیــت اقتصــادی خــود بــه زن
چــراغ ســبزی نشــان مــی دهــد کــه بهــای ســکس را مــی
توانــد متــام و کــال بپــردازد .در نتیجــه بــا اندکــی تفــاوت
و در قالــب ازدواج زن بــاز هــم در نقــش مفعــول و فروشــنده
ســکس و مــرد در نقــش فاعــل و خریــدار ســکس ظاهــر مــی
شــود و اینــک هــر دو از معاملــه ای کــه انجــام داده انــد،
خشــنود هســتند .آنچــه در نهایــت سیســتم وار و هدفمنــد
تولیــد مــی شــود و بــرای حفــظ منزلــت خــودش بــا نیــروی
بیشــری بــه منایــش گذاشــته مــی شــود ،رسمایــه اســت،
اقتصــاد بــاال و تولیــد ثــروت بــرای در دســت گرفــن قــدرت
و حاکمیــت بیشــر ،صاحیــت هــای عــام و تــام ،ســلب
حــق انتخــاب بــرای طبقــه فرودســت و زمینــه ســازی بــرای
رشــد طبقــه مرفــه جامعــه.
پایــداری حکومــت هــا و جامعــه ای کــه زیــر نظــر دولــت
ناگزیــر تــن بــه ایجــاد طبقــه مــی دهــد بلکــه رسمایــه بتوانــد
در جایــگاه رفیــع خــود باقــی مبانــد .زنــان و مــردان اگــر
چــه قربانیــان اصلــی رسمایــه و قــدرت هســتند امــا خــود

غیـر منطقـی و عـدم راهنایـی درسـت اسـتاد راهنـای
پایـان نامـه اش بـا زهـر خودکشـی کـرده اسـت.
آخریـن اظهـارات بـه جـا مانـده از او بـه نقـل از خرگـزاری
مرکزی افغانسـتان نشـان میدهد که وی نسـبت به سـخت
گیری اسـتاد رهنا معرض بوده و نوشـته اسـت« :استاد از
مـن کار اسـتندرد مـی خواهد .مـن پوهاند نیسـتم و همین
قـدر مـی توانـم انجـام دهـم .مـن او را بـه خـدا واگـذار می
کنم».
موضـوع مونوگـراف زهـرا تغذیـه جوجـه مـرغ بود کـه کارش
را از یـک سـال پیـش آغـاز کـرده بـود .او کـه جوجـه هایش
را در رسمـای والیـت دایکنـدی بـزرگ می کـرده مجبور می
شـود در فصـل بهـار جوجـه هایـش را پیش مـادرش بگذارد
و بـرای ادامـه تحصیـل بـه کابـل بـرود .بـا ایـن حال اسـتاد
رهنـای زهـرا ایـن اقـدام او را که جوجه را پیـش فردی غیر
متخصـص گذاشـته رد مـی کنـد و او را مجبـور مـی کنـد،
جوجـه هایـش را در کابـل پـرورش دهـد .اقدامـی کـه برای
او هزینـه باالیی داشـت.
آژانـس افغـان خـر ماجـرا را بـه ایـن شـکل روایـت کـرده
اسـت« :زهـرا مجبـور می شـود کـه کارش را دوباره بـا کرایه
گرفـن یـک دکان در غـرب کابـل بـه مبلـغ  ۶۰۰۰افغانـی
در هـر مـاه از رس بگیـرد ،امـا اینبـار نیـز مـورد تائیـد اسـتاد
قـرار منـی گیـرد و اعـراض مـی کنـد کـه رنـگ دکانـی کـه
شـا در آن جوجـه هـای مـرغ را تغذیـه و کان کردید خیره
بـوده بایـد در یـک جای روشـن کـه رنـگ دیوار اطاق شـان
روشـن باشـد تغذیـه و تربیـت کنید ،امـا زهرا کـه از خانواده
ی فقیـر و غریـب بـوده دیگـر توان بـرای کرایه کـردن دکان
نداشـته مجبـور میشـود بخاطـر شـکایت بـه رئیـس فاکولته
علـوم وترنـری کـه بـرادر اسـتاد طنیـن اسـت مراجعـه کنـد
 .امـا ایشـان هیچگونـه همـکاری منیکنـد بلکـه کار زهـرا
را بیشـر از پیـش سـخت تـر مـی کنـد .برایـش یـک دانـه
کانتیـرن کـه در پیـرشوی فاکولته علـوم وترنری بوده تسـلیم
مـی کنـد و گوشـزد میکنـد کـه در همیـن کانتیـرن جوجـه
هـای مـرغ خـود را در پیـش چشـم اسـتاد نگهـداری کنـد.
زهـرا بـرای اخریـن بـار چانـس {بخت} خـود را امتحـان می
کنـد و متـام پـول و دارایـی کـه داشـته بـرای جـور کـردن
جـای بـرای جوجـه هـای مرغ کـه خریـده بود ،مـرف می
کنـد و کانتیـرن را بـا پـول شـخصی خـود بـه مشـوره اسـتاد
رنـگ مـی کنـد وبرای جوجـه های مرغش جای درسـت می
کنـد .امـا بدبختانـه کـه ایـن بار هـم بـه دلیـل نامعلومی رد
مـی شـود که رد شـدن ایـن بارش منجـر به خودکشـی زهرا
مـی شـود و زهـرا اینبـار مجبـور مـی شـود کـه خـود را برای
همیشـه از دسـت اسـتاد خـاص کنـد».
بــدون اگاهــی از آن بــه ماشــین مــازاد و مولــد ثــروت بــدل
مــی شــوند و در بدتریــن شــکل ممکــن بــا در اختیــار قــرار

جعدِگیسو

 نزار قبانی

عاشقانه هایی از نزار قبانی
شعر را با تو قسمت می کنم.
هان سان که روزنامه ی بامدادی را.
و فنجان قهوه را
و قطعه ی کرواسان را.
کام را با تو دو نیم می کنم...
بوسه را دو نیم می کنم...
و عمر را دو نیم می کنم...
و در شب های شعرم احساس می کنم
که آوایم از میان لبان تو بیرون می آید...
***
تویی که روی برگه ی سفید دراز می کشی...
و روی کتاب هایم می خوابی...
و یادداشت هایم و دفرهایم را مرتب می کنی
و حروفم را پهلوی هم می چینی
و خطاهایم را درست می کنی...
پس چطور به مردم بگویم که من شاعرم...
حال آنکه تویی که می نویسی؟
-------منی توانم با تو بیش از پنج دقیقه بنشینم...
و ترکیب خونم دگرگون نشود...
و کتاب ها
و تابلوها
و گلدان ها
و مافه های تختخواب از جای خویش پرنکشند...
و توازن کره ی زمین به اختال نیفتد...
***
مرا یارای آن نیست که بی طرف مبانم
نه دربرابر زنی که شیفته ام می کند
نه در برابر شعری که حیرتزده ام می کند
نه در برابر عطری که به لرزه ام می افکند...
بی طرفی هرگز وجود ندارد
بین پرنده ...و دانه ی گندم!

دادن جســم و رابطــه جنســی شــان ایــن ماشــین ســرگ را
بــه پیــش مــی برنــد .

خاطرات دختری از ایران
 مریم حنیفی
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زندگی در اقلیم
کردستان عراق و ترکیه

روزهای پر شو ِر باشور
اقلیــم کردســتان عــراق (بــه زبــان کــردی بــه آنجــا
باشــور میگوینــد بــه معنــی جنــوب کردســتان) برایــم
بســیار ناشــناخته و عجیــب بــود و هیــچ تصــوری از آنجــا
نداشــتم .منطقــه ای کــه تــا 1ســال و چنــد مــاه پیــش هیــچ
ذهنیتــی از آن نداشــتم ،حــاال برایــم همــه چیــز اســت.
در آنجــا بســیاری از اعتقاداتــم دگرگــون شــد .بــه قــدری
متحــول شــدم کــه گرایشهــای ضــد زن در مــن محــو و
محوتــر شــد.
پیــش از هرگونــه توضیحــی الزم اســت تــا کمــی فضای
آنجــا را رشح بدهــم .مــن در شــهر ســلیانیه در شــال عراق
ســاکن بــودم .روزهــای نخســتین حضــورم در آنجــا مهــان
خامنــی بــودم کــه او را پیــش از ایــن منیشــناختم و یکــی
از دوســتان قدیمــی واســطه آشــنایی مــا شــده بــود .از
فعالیــن حقــوق بــرش و زنــان در یکــی از شــهرهای کردنشــین
ایــران بــود و بــه باشــور پناهنــده شــده بــود.
ظاهــر شــهر زیبــا و مــدرن اســت ،ماشــینهای
لوکــس ،پوشــش زیبــا و خوشرنــگ خانمهــا در نــگاه اول
بســیار جلــب توجــه میکنــد امــا در هــان برخوردهــای
نخســتین روشــن میشــود کــه ایــن جامعــه ،جامعــهای بــه
شــدت درگیــر ســنت و در مــواردی بســیار محــدود اســت.
ایــن را میشــود از نگاههــای عجیــب و در مــواردی زننــده
بعضــی مردهــا در خیابــان و یــا پرســشهای بــی وقفــه
رانندههــای تاکســی از یــک «زن فــارس» فهمیــد.
زمــان زیــادی طــول نکشــید تــا بتوانــم خــودم را پیــدا
کنــم .رسشــار از انگیــزه بــودم و باوجــود اتفاقــات تلخــی کــه
برایــم رخ داد هرگــز بــه تصمیــم چندســاعتهام شــک نکــردم.
منیدانــم ،شــاید هنــوز گــرم بــودم ،آدم عاشــق عقــل و
هــوش نــدارد در واقــع یکــی از بزرگریــن شــانسهایم
آن موقــع همیــن بــود ،عشــق! مــارک توایــن میگویــد:
«عشــق عینــک ســبزی اســت کــه بــا آن انســان کاه را یونجــه
میبینــد!» مــن هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نبــودم ،همیــن
کــه یــار بــا مــن بــود برایــم کافــی بــود و باقــی مســائل در
حاشــیه قــرار داشــتند.
مــا در خانــه یــک پیرمــرد دوســت داشــتنی بــه نــام
کــال ســاکن شــدیم .کــال در انگلیــس زندگــی میکنــد
و از دوســتان و همرزمــان قدیمــی جــال طالبانــی ،رئیــس
جمهــور ســابق عــراق اســت و چنــد مــاه از ســال را در خانــه
قدیمــیاش در ســلیانیه میگذرانــد.
اســکان در خانــه کــال فرصــت بســیار خوبــی بــود

تــا فــارق از نگرانــی بــرای جــا و رسپنــاه برنامههــای بعــدی
را طــرح ریــزی کنــم .بــا کمــک یکــی از دوســتان بــا یــک
رســانه ایتالیایــی آشــنا شــدم و بــه عنــوان خرنــگار آنهــا
در ســلیانیه گزارشهــا و رویدادهــای کردســتان عــراق
را برایشــان ارســال میکــردم .همزمــان گزارشهایــی را
نیــز بــرای برخــی رســانههای فارســی میفرســتادم .رشایــط
ســختی بــود ،خصوصــا اینکــه از هیچکــدام ایــن کارهــا
درآمــدی عایــدم منیشــد.
روزهــای گــرم و خالــی از امیــد عراق را دوســت داشــتم،
بعــد از حملــه گــروه داعــش بــه عــراق و اشــغال موصــل
رشایــط روز بــه روز ملتهبتــر و ســختتر میشــد .فضــای
شــهر هــم کمــی بــرای مــن ســنگین بــود ،زبــان کــردی را
بلــد نبــودم ،ظاهــرم شــبیه بقیــه زنهــای آنجــا نبــود و غیــر
کــرد بودنــم کامــا مشــهود بــود .زنهــای زیــادی از ایــران
بــه باشــور میآینــد و در برخــی کافههــا و رســتورانها
خدمــات جنســی ارائــه میدهنــد .معمــوال همــهی آنهــا
را بــه اســم «زن فــارس» میشناســند .مــن هــم از ایــران
آمــده بــودم و ایــن شــائبه بــرای بیشــر آنهــا وجــود داشــت
کــه مــن نیــز ماننــد خیلــی از زنــان و دخرانــی کــه از ایــران
میآینــد ،بــه ایــن کار مشــغول هســتم .فضــای باشــور بویــژه
شــهر ســلیانیه امنیتــی بــود ،مــن بــدون پاســپورت وارد آنجا
شــده بــودم و کارت اقامــت نداشــتم ،بــه همیــن دلیــل تــردد
در شــهر برایــم کمــی ســخت بــود و جــز در مواقــع رضوری از
خانــه خــارج منیشــدم.
ترکیه؛ کازابالنکای دوم
 9مــاه گذشــت ،بــه قــول دوســتی ،ســلیانیه
کازابانــکای دیگــری شــده بــود .بایــد از آنجــا میرفتیــم
و تنهــا گزینــه پیــش رو کشــور ترکیــه بــود .تصمیــم رفــن
بــه ترکیــه بــا حوصلــه و مشــورت گرفتــه شــد ،هرچنــد قلبــا
راضــی نبــودم امــا چــاره دیگــری نبــود .بیشــر از ایــن
منیشــد در باشــور و خانــه
کــال مبانیــم .خیلــی رسیــع
روز رفــن رســید ،بــا هوشــیار،
دوســت کــردی کــه آنجــا پیــدا
کــرده بــودم راهــی شــدیم.
مــرز طوالنــی بــود ،دو همســفر
عراقــی هــم داشــتیم .مســیر
بــرای مــن ســخت نبــود ،زیــرا
مــن خیلــی پیــاده نرفتــم،
قاچاقــر در ازای دریافت 100
دالر قاطــری بــرای مــا آورده
بــود و کولــه پشــتیهایان
را حمــل میکــرد .هوشــیار
میگفــت« :ســوار قاطــر شــو،
اگــر تــو ســوار نشــی خــودش
ســوار میشــه ،مــا  100دالر
ندادیــم کــه ایــن یــارو ســوارش
بشــه ،خــودت بشــین!» مســیر

خیلــی ســختی بــود ،دمل بــرای هوشــیار و دو همســفرمان
می ســوخت .
میانههــای راه تعــدادی لبــاس زنانــه و بچهگانــه روی
زمیــن افتــاده بــود ،قاچاقبــر گفــت« :اینهــا بــرای آوارههــای
ایــزدی اســت ».بعــد از اشــغال موصــل ،نیروهــای دولــت
اســامی (داعــش) بــه شــنگال ،شــهر کردهــای ایــزدی
حملــه کــرده بــود ،عــده زیــادی از ایزدیهــا بــه کوهســتان
پنــاه بردنــد و عــدهای هــم از راه مرزهــا بــه کشــور ترکیــه.
عبــور از مــرز ابراهیــم خلیــل و رســیدن بــه اولیــن
شــهر ترکیــه چنــدان ســاده نبــود و  3روز زمــان بــرد .بعــد از
کلــی تــاش بــرای عبــور از اولیــن گشــت مــرزی در ترکیــه،
باالخــره رد شــدیم .مســافت زیــادی تــا آنــکارا طــی کــردم تــا
بــه دفــر ســازمان ملــل برســم و خــود را معرفــی کنــم .ترکیــه
آرامــر از باشــور بــود ،از فضــای امنیتــی هــم خــری نبــود.
وضعیــت بهــر بــود ،کار بــا درآمــد داشــتم ،خانــه مســتقل و
زندگــی آرام ولــی همــه چیــز مثــل ســابق نبــود و تغییراتــی
در زندگــیام رخ داده بــود .در دوره حضــورم در عــراق
دوســتان زیــادی در نقــاط مختلــف دنیــا پیــدا کــرده بــودم.
در ترکیــه هــم بــا حایتهــا و کمکهــای همیــن دوســتان
مشــکات و ســختیهای بســیاری را پشــت رس گذاشــتم.
کــم کــم عــدد  9دارد بــه یکــی از اعــداد تاثیــر گــذار
در زندگــیام تبدیــل میشــود .حــدود  9مــاه میشــود کــه
در ترکیــه هســتم و اینجــا هــم دارد تبدیــل بــه کازابانــکای
دیگــری برایــم میشــود ،کازابانــکای دوم.
تصمیــم دارم از اینجــا هــم بــروم ،منیتوانــم منتظــر
مبانــم تــا رسنوشــت برایــم تصمیــم بگیــرد ،تقدیــرم را خــودم
بایــد رقــم بزنــم .میخواهــم بــروم ،مســیر پــر خطــری اســت،
امــا بایــد بــروم .کجــا ،منیدانــم امــا ایــن را میدانــم بایــد
بــروم« .زندگــی یــک نــوع محکومیــت بــه مــرگ اســت
و درســت بــه همیــن خاطــر اســت کــه بایــد آن را طــی
کنیــم»....

