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فرخنده؛ دختریکه در آتش
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مارگارت اتوود
اینجا ،چراغی روشن است

ضرورت همهگانی شدن برنامههای
روز جهانی محو خشونت
علیه زنان
در روز  25نوامبــر« ،روز جهانــی محــو خشــونت علیــه زنــان» برنامههــای زیــادی
گرفتــه میشــود .در ایــن برنامههــا کــه اکثریتشــان در دفاتــر و مکانهــای
سرپوشــیده برگــزار میشــوند ،بیشتریــن مخاطبانــش کســانی هســتند کــه
آنهــا بــه نحــوی در ایــن مــورد آگاهــی دارنــد و مناســبت آنروز را نیــز درک
میکننــد.
بهطــور نمونــه؛ ســاالنه در افغانســتان بــه خصــوص کابــل ،در ایــن روز محفلهــا
گرفتــه میشــود و تعــدادی ســخن میگویــد .امــا تنهــا چیــزی کــه در اینجــا
دســت نخــورده باقــی مانــده اســت عملــی شــدن و همهگانــی کــردن ایــن
موضــوع اســت .بــه عنــوان مثــال ،تنهــا کســانی از این برنامهها مســتفید میشــوند
کــه مقــام و جایگاهــی در اجتمــاع دارنــد و اکثریــت آنهــا کســانی هســتند کــه
مســئله منــع خشــونت را فقــط در قالــب یــک واژه شــنیده و خواندهاند .ایــن افراد
نــه تنهــا بــرای حــل ایــن مســئله دســت بــه کاری نمیزنند ،بلکــه خود خشــونت
اعمــال میکننــد .مــردم عــام و آنهایــی کــه بیشتــر عامــل خشــونت هســتند و
نیــاز دارنــد کــه بــا آنهــا در ایــن مــورد گفتوگــو شــود ،از ایــن بحثهــا دور
میماننــد.
بنابــر اســاس همیــن دالیــل؛ بایــد برنامههــای روی دســت گرفتــه و عملــی شــود
کــه تمامــی مــردم از آن بهــره بگیرنــد .بــه عنــوان مثــال ،در خصــوص روزهــای
محــو خشــونت علیــه زنــان برنامههــای چــون تیاتــر خیابانــی ،ســخنرانی در میــان
مــردم و ایجــاد گروههــای مختلــف کــه بتواننــد در مناطــق مختلــف ســفر و
آگاهیدهــی نماینــد.
مســئله خشــونت یکــی از جدیتریــن مســئلهها در افغانســتان اســت .ســاالنه
بیــش از هــزاران انســان قربانــی خشــونت میشــوند .زنــان ،کــودکان و در ســطح
عمــوم ،مــردم عــادی بیشتریــن قربانیــان خشــونت اســت.

پارلمان آینده و سرنوشت زنان
وکیل بودن امتیاز نه بلکه مسوولیت است
تحلیل
آمنه امید

در طـول هفـده سـال اخیـر یکـی از
موضوعات جـدی و مورد بحث در حوزهی
زنـان بحث عدم انسـجام زنان بوده اسـت.
بارها گفته و شـنیده شـده اسـت که زنان
در تشـکیل نظـام سیاسـی و ادامـه آن
همیشـه بخـش از مشـروعیت بـوده ،امـا
هیـچگاه بـه صـورت درسـت و واقعـی آن
بخـش از قـدرت سیاسـی در اختیـار زنان
قـرار داده نشـده اسـت.
بـه عبـارت دیگـر ،همیشـه از حضـور و
مشـارکت زنـان در اجتمـاع ،سیاسـت و
حـوزه تامیـن منافـع اقتصـادی اسـتفاده
ابـزاری صـورت گرفتـه اسـت .گاهـی این

موضـوع بـه فرادسـتی مردان ،فرو دسـتی
زنـان و نقـش کلیشـههای اجتماعـی در
جامعـه نسـبت داده شـده و بـا بررسـی
نقـش زن و مـرد از نهـاد کوچـک ماننـد
خانـواده شـروع تا حـوزه کالن اجتماعی و
تصمیمهای سرنوشتسـاز سیاسی همراه
بوده اسـت.
گـروه دیگر بـا افراطیـت تمام از نداشـتن
ظرفیـت و عدم توانایی زنـان و ایفا نکردن
نقشهای اساسی در نظام و حکومتداری
صحبت میکنند و عـدهی هم با رویکرد
بـه اصطـالح؛ اصـالح طلبـی کارکردهای
زنانـی را زیـر سـوال میبرنـد کـه در بدنه
حکومت و سـاختارهای مختلـف اداری در
درون دولـت شـامل بودنـد ،امـا فرامـوش
کـردن کـه از آدرس زنـان و بـا اسـتفاده
از امتیـازات زنـان در همـان جایـگاه قـرار
ادامه در صفحه ...2
گرفتهانـد.

فرهنگخشونتعلیهزن
یکی از عادیترین مسئلهها در افغانستان خشونت علیه زنان است

روایت

 ع .اسرافیل

صفحه 3

زن سیمای شهر است
جنسیتاش)
(رخنمای از زن و آوارهگی

آوارهگـی؛ دوری اسـت و درماندهگـی .درمانـده در وضعیـت اکنون و
دور از هرآنچـه برایـش عزیز اسـت .آوارهگی میتوانـد برای هرکس
رنـج دوری را تجربـه ننمـوده و در
معنـا پیـدا کنـد ،جـزو ِ
آنـان کـه ِ
درماندهگـی نهزیسـته باشـد .میخواهـم «آوارهگـی» را به بیشـمار
مـادران ایـن دیـاری درد و تباهـی «عنـوان» کنـم و تـا رخنمـای به
ِ
وضعیـت مـالل و خاطـ ِر ناآرامـی آنهـا باز شـود و سـعی میکنم با
مدخـل ـ هر چند ناچیـز ـ فراهم آید و وضعیـت را درک
ایـن دیـد،
ِ
جهـان زیسـت محیطِ
فهم
ِ
نمـوده و قابـل فهـم نماییـم .هر چنـدِ ،
سـرزمین
هیچ انسـان آسـان نیسـت و بهویژه رنجوارهی مادران این
ِ
انتقال
ـ تریـاک و تـرور و تـرس ،ـ بـه هیچ وجه این سـیاهه قـادر به
ِ
ایـن درد نبـوده و بـرای نگارنده ،نیز قابل فهم نیسـت[ .این قلم برای
انتقـال تجربیـاتِ زندهگـی سـراپا درد خویش ناتوان اسـت و در فهم
ِ
وضع بدی
ایـن وضـع عاجـز انـد ].به هر حال ،یاد
داشـت اسـت کـه ِ
زن که
اکنـون را در چهـرهی بیحال و بد سـگال یک زن معنـا کندِ .
پیر و فرتوت شـده و توان و نیرو در وجودش خشـکیده اسـت .جالل
جمـال جوانـیاش ،کوچیـده و او را تنهـا گذاشـتهاند .آرزوهایش را
و
ِ
سراسـر باد برده اسـت و رویاهای شـیریناش قیچی شـده اند .روزها
در تکـرا ِر مکـرر خـود میرونـد و میآینـد .آفتـاب بیمعنی شـده و
قـرص مهتـاب در شـبهای بارانی نیـز هیچ احساسـی را در دل این
ِ

تهمینه سومیرس


برنمیانگیـزد .بـرای ایـن زن باریدن برف و باران ،بدبختی اسـت
زن،
قسمت
زن
میزایـد
و سـرما
چهارم و مریضیهـا را میآفرینـد .آیـا میتـوان چنین ِ
را تصـور کـرد و تصویـ ِر از شـهر و زمـان و وضعیت را در حـال او دید
و میتـوان او را نمـاد گرفـت و زن را نمـا ِد شـهر و شـهد و زندهگانی
ِ
حالـت از وضعیـت زننـده و
گفـت؟! آیـا زندهگـی یـک زن افغانـی
ِ
هیئـت از
وضـع اسـفبا ِر یـک زن،
بیراهـی زمانـهی او نیسـت؟ آیـا
ِ
سـرزمین او نیست؟
ِ
هیئت باشـد از
حـال یـک زن میتوانـد
چهـرهی خاکخـورده و بی ِ
ِ
آسـمان زندهگـیاش .ایـن وضعیت اسـفباری
فالکـت
درد زمیـن و
ِ
اوسـت ،امـا در حقیقـت این زن نیسـت که خـاک خـورده بلکه این
ِ
عدالـت اجتماعی را زیـ ِر خاک کرده
دولت فاسـد اسـت که حقوق و
و شـعور و شـناخت را زی ِرپـا نمـوده و لگدمـال مینمایـد .ایـن زن
نیسـت کـه رنجـور اسـت و آه میکشـد .بلکـه این شـهر اسـت که
زخـم میخـورد ولـی کسـی نمیدانـد و دردش را آن زن فهمیـده.
ایـن زن نیسـت کـه بیخواب اسـت و شـبها در تنهـای محض در
دل خویـش مختـه سـر میدهـد .بلکـه این طفل اسـت کـه بزرگ
ِ
میشـود و هر شـب میگریـد .واقعن زن چیسـت و کیسـت اینکه
میآفرینـد و بـه کمـال میرسـاند .اگـر
محـض هنر از «زن» منشـا نمییابد ،پس
ادامه در صفحه ...3
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زن برای زن

برای این که دختران با شرایط خوب و شایسته زندهگی کنند در قدم اول باید آنان خودشان
ارزش و اهمیت خویش را در جامعه دریابند ،باید از حقوق شان آ گاه شوند ،معقوالنه رفتار کنند.

بـا تاسـف افغانسـتان از جملـه کشـورهای اسـت کـه
زنـان در آن بـا مشـکالت و چالشهـای زیـادی روبهرو
هسـتند .از دوران کودکـی با نگاه تبعیـض آمیز و تنفر
به دختر دیده شـده و با او رفتار متفاوت شـده اسـت،
حتـا بـه دنیـا آمـدن شـان باعـث ننـگ و شرمسـاری
خانوادههـا بـوده ،نمونـه کوچـکاش نامهـای دختران

از کلمههـای سیاهسـر هـم اسـتفاده میکننـد بـدون
دانسـتن کلمههـا ،و آنـان بایـد در تصمیمهـای خانـه
دخالـت نکنند بـه خاطر که دختـر در خانه صالحیت
نـدارد و مـال مـردم اسـت و وقتـی هم که شـوهر کند
بایـد تحـت امـر او باشـد تـا زندهگـی آرامتـر داشـته
باشـد ،ولـی بیمهـری خانـواده ،مـال مـردم گفتـن

اسـت .نامهـای که معنـای مناسـب ندارند برای شـان
انتخـاب شـده ،مثلن برادر بخـت ،بس بی بـی و ...ولی
اکثـر خانوادههـا نمیدانسـتند و نمیداننـد کـه فـرق
قایل شـدن در بین پسـر و دختر شـان ،بال و پر دختر
را ازش میگیـرد ،نسـبت بـه همه چیز احسـاس تنفر
و نفـرت پیـدا میکنـد ،از خـودش گرفتـه تا خانـواده،
مـرد ،جامعـه و حتا از زندهگی کردن ،شـرم میشـود
و خجالـت میکشـد که دختـر اسـت ،میگویند کاش
پسـر بودم .ناگفته نماند که در کشـور مـا دخترانی هم
هسـتند که با پوشـیدن لباس پسـرانه جنسیتشان را
فرامـوش کـرده اند و بعضیهای شـان همیـن وضع را
دوسـت دارند و میگویند این گونه میتوانند هر کاری
کـه بخواهند انجام دهنـد و آزار واذیت هم نمیشـوند
ولـی بعضی شـان با حـس دیگری میگوینـد خوب به
ایـن وضع عـادت کردیم و راحت هسـتیم.
از اینهـا بگذریـم کـه دختـران در خانـه بایـد از
دسـتور و گفتههـای بـرادرش و دیگـران اطاعـت کند،
بایـد خیلـی کارهـا بـرای آنـان انجـام دهنـد و خیلی
کارهـا را هـم انجـام ندهنـد چـون دختـر اسـت ،حتـا

شـان ،اجـازه نـدادن بـرای بـاال رفتـن مهارتهـا یـا
ادامـه نـدادن تحصیـالت عالـی ،خشـونتهای کـه بـا
دختـران میشـوند ،بـدون کوچکتریـن نظـر از دختر

جعدِگیسو
 کریمه شبرنگ

وقتی پنجره را گشودم

باد!

حکایت وزیدن تو را در تنم میکرد

تمام هستیام

تفسیر آیههای شهوانیترین بوسهی توست
من صدای خودم را دیدم

که پهنای افق را تسخیر کرد
وعشق
تنها

عشق

نشان جاویدانهگی را بر پیشانی آوازم زد
وقتی پنجره را گشودم

زمین!

سرشار از بغض شادمانه بود

و سادهگی زبان مرا

به خاک نشینان پاکیزهسرشت آموزش میداد
باور زمین

پر از صدای من بود.

وقتی پنجره را گشودم

تاریکی به تهی شدن مفهومش تنداد

و فوران روشن نور

از گمنامترین کوچهی شهر برخاست.
وقتی پنجره را گشودم

دیدم که به واقعیت روزگار رسیدم

دیدم که

در این سالهای اخیر در کشور افراد زیادی برای دفاع از حقوق زنان
و ایجاد سهولت برای بانوان تالشکردند ،نهادها و انجمنهای زیادی پولهای
هنگفت را مصرفکردند،گفته میشود پروژههای با کمکهای ملی و بینلمللی
در رابطه به توانمند سازی زنان فعالیت کردهاند اما باتاسف آن گونه که این
انجمنها و نهادها برای توانمندسازی بانوانکار میکردند و برنامهها و پروژهها
را تطبیق میکردند و دستآوردهای چشمگیری میداشتند نداشته اند .یگانه
راه حل برای بیرون رفت از این معضل ،تالش و پشت کار داشتن خود بانوان
استکه باید خود شان حامی یکدیگرباشند ،برای حل مشکالت همدیگر
فعالیت کنند و با هم متحد باشند .تا زن برای زن در کشور تالش نکند و حامی
یکدیگر نباشند ،وضعیت زنان در کشور تغییر نخواهد کرد. .
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پارلمان آینده و سرنوشت..

ایـن خانمهـا کمتـر بـرای تامین منافـع کلی زنـان در
جامعـه وقـت گذاشـتند ،اکثـرن بهخاطر تامیـن منافع
شـخصی ،خانوادهگی و حزبی خویش تالش داشـته اند.
در طـول  17سـال اخیـر حضور زنان در بدنه و سـاختار
حکومتی به میزان کمیت خویش کیفیت نداشـته و در
بسـا موارد عدم حضور کیفی آنان باعث انکار شـدن و
سـمبولک دانسـتن نقش و موقف زنان در سـطوح بلند
دولتـی گردیـده اسـت .نقـش سـمبولک ،کارکردهـای
غیـر موثـر و عدم حضور کیفـی بانـوان در پارلمانهای
قبلـی نیز برجسـته بوده اسـت .زنـان در دو دور پارلمان
نتوانسـنتد بـه گونه درسـت در برابـر قوانین تبغضآمیز
ایسـتاد شـوند .قوانین که تامین کننده منافع کلی زنان
در جامعـه باشـند را تقویـت نمایند .به بیـان دیگر زنان
نتواسـنتد در این عرصه نقش فعاالنهای داشـته باشـند.
بلکـه همیشـه واکنشهـای در مقابـل کنـش دیگـران
داشـتهاند ،از طـرف دیگـر زنـان در پارلمان خودشـان را
تافتـه جـدا بافتـه از دیگر زنان دانسـته و هـر روز فاصله
بیـن زنـان رای گیرنـده و رای دهنـده گان انـان بیشتر
شـده است.
در انتخابـات پارلمانـی  1397نسـل از زنـان تحصیـل

تصمیمهـای بـزرگ زندهگـیاش گرفتـه میشـود
ماننـد ازدواج ،و اگـر دختـری هـم اعتـراض کنـد به او
لقبهـای بد و ناپسـند میدهند .تصمیمهـای دیگری
که مجبور میشـوند قبـول کنند .و دلیلهـای دیگری
مثـل وضع نامناسـب اقتصـادی خانـواده ،فراهم نبودن
امکانـات اولیـه بـرای زندهگی ،دلیلهای میشـوند که
دختـران کارهـای کنند که شایسـته نیسـتند .سـبب
میشـوند کـه زندهگـی خـود و نزدیـک شـان را بـا
خطـر مواجه کنند حتا دخترانی هسـتند کـه اقدام به
خودکشـی کـرده اند.
بـرای ایـن کـه دختـران بـا شـرایط خوب و شایسـته
زندهگـی کننـد در قـدم اول بایـد آنـان خودشـان
ارزش و اهمیـت خویـش را در جامعـه دریابنـد ،بایـد
از حقـوق شـان آگاه شـوند ،معقوالنـه رفتـار کننـد.
در ایـن سـالهای اخیـر در کشـور افـراد زیـادی برای
دفـاع از حقـوق زنـان و ایجـاد سـهولت بـرای بانـوان
تـالش کردنـد ،نهادها و انجمنهـای زیـادی پولهای
هنگفـت را مصـرف کردند ،گفتـه میشـود پروژههای
بـا کمکهـای ملی و بینلمللـی در رابطه بـه توانمند
سـازی زنـان فعالیت کردهانـد اما باتاسـف آن گونه که
ایـن انجمنها و نهادها برای توانمندسـازی بانوان کار
میکردنـد و برنامههـا و پروژههـا را تطبیـق میکردند
و دسـتآوردهای چشـم گیـری میداشـتند نداشـته
انـد .یگانـه راه حـل بـرای بیـرون رفت از ایـن معضل،
تالش و پشـت کار داشـتن خـود بانوان اسـت که باید
خود شـان حامی یکدیگرباشـند ،برای حل مشکالت
همدیگـر فعالیـت کننـد و با هـم متحد باشـند .تا زن
بـرای زن در کشـور تـالش نکنـد و حامـی یکدیگـر
نباشـند ،وضعیـت زنان در کشـور تغییر نخواهـد کرد.
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کـرده بـا آگاهـی از درد مشـترک زنـان بـا رویکـرد
جدید(حمایـت از همدیگـر و اجـازه نـدادن بـه کسـانی
کـه در سـدد لطمـه وارد کـردن بـا منافـع کالن زنان و
هویـت زنانـه در جامعـه هسـتند) .شـروع ایـن رونـد از
کالن شـهرها توانسـت در قدمهـای بعـدی هماهنگـی
میـان زنان در سـطوح دیگر جامعه را نیز بـه وجود آورد،
کـه ایـن کار در میـزان حضور و نقش آفرینـی زنان رای
دهنـده نیـز تاثیرگذار واقع شـده اند .امـا از آن جای که
عـدم حکومتداری خوب در کشـور و کارکرد نادرسـت
کمیسـونهای انتخاباتـی ،عـدم مدیریـت ایـن پروسـه
کالن و تاثیرگـذار بـر سرنوشـت همه شـهروندان باعث
شـده کـه در تامین منافـع مردم کوتاهی صـورت گیرد.
امـا زنـان رای گیرنـده بایـد مسـوولیت پذیـر باشـند و
آگاهانـه از ارزش رای ،رایدهنـدهگان شـان محافظـت
کـرده و در سـدد تأمیـن منافـع آنان باشـند .آنـان باید
ایـن موضـوع مهـم و اساسـی را درک کننـد کـه رای
دهنـدهگان بـا اسـتعمال رای شـان بـه نماینـدهگان،
آنـان را صاحـب امتیـاز نکـرده بلکـه بـار مسـوولیت
بـزرگ نمایندهگـی از مـردم و وکالـت را به عهـده آنان
میگذارنـد.

لبریز اعتبارم

دیدم که تنم در تمام روزگا ِر بعد خودم
حسابی تحلیل میشود.

ادامه از صفحه..4

بیاعتبارینتایجآزمایش...

در شـب زفـاف خونریـزی نداشـته و بـه طـب عدلی
مراجعـه میکننـد تـا ثابـت شـود کـه پیـش از این با
کسـی رابطه جنسـی داشـته اسـت یا نه».
در همیـن حال ،محمداشـرف بختیاری ،نویسـندهی
کتـاب «بررسـی معاینه دوشـیزهگی و پیامدهـای آن
از نظـر فقـه ،حقـوق و علم طـب» در برنامـه رونمایی
کتابـش ،فرهنـگ اجتماعـی را متضـاد بـا علـم طب
دانسـت و گفـت کـه هرچنـد در فرهنـگ اجتماعـی
افغانسـتان ،خونریـزی دلیـل بـکارت و بـکارت دلیل
عفت زن پنداشـته میشـود ولی علم طب این مسـئله
را رد میکنـد ،بـا وجـود اینکـه نتایـج آزمایـش ایـن
معاینـه اعتبـار فقهـی ،حقوقی و طبـی نـدارد ،بازهم
هنـوز انجام میشـود.
آقـای بختیـاری بـا بیـان نتایـج تحقیقاتـش گفـت:
«خونریـزی در هنـگام مقاربـت مـالک باکـره بـودن
و پاکدامنـی نیسـت؛ زیـرا در نتایـج یـک تحقیـق
کمیسـیون مسـتقل حقوق بشر آمده اسـت که  44تا
 63درصـد زنـان در اولین رابطه جنسـی ،پرده بکارت
شـان زایـل (دریـده) نمیشـود .همچنین نتایـج این
تحقیقـات نشـان میدهد که فاحشـههایی نیـز وجود

دارنـد کـه پـرده بکارت شـان زایل نشـده اسـت؛ پس
نمیتـوان باکـره بـودن یـک زن را با خونریـزی ثابت
کرد».
آقـای بختیـاری افـزود 20 ،درصـد از مصاحبـه
شـوندهگان تحقیق کمیسـیون مسـتقل حقوق بشر،
معاینـه بـکارت داده و مجازات شـده انـد .این درحالی
اسـت که هنوزهم شـماری از زنان به خاطر درج پاسخ
منفـی در دوسـیه شـان پـس از آزمایش طـب عدلی
بـه زنـدان رفتـه اند و هنـوز هم تـاوان باورهـای غلط
اجتماعـی و سـرپیچی نهادهـا از قانـون را میپردازند.
عبدالرحمان هوتک ،کمیشـنر امور دینی کمیسـیون
مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان در برنامه تاکید کرد
کـه بایـد این مسـئله به صـورت بنیادین حل شـود و
بـرای حـل این مسـئله باید عوامـل و زمینههـای آن
شناسـایی و منحـل گردد .آقـای هوتک گفت که پس
از اتهـام زنـا ضـرورت این آزمایش پیدا میشـود و اکثر
قضایـای آزمایـش پـرده بـکارت در پـی فـرار از منزل
دختـران صـورت میگیـرد کـه فـرار از منـزل نتیجـه
فرهنـگ ازدواج اجبـاری و ظلـم درون خانوادهگـی
است.
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فرهنگخشونتعلیهزن
یکی از عادیترین مسئلهها در افغانستان خشونت علیه زنان است

خشـونت علیه زنان ،یکـی از داغتریـن مباحث حقوق
بشـری در افغانسـتان اسـت کـه در طـی هفده سـال
اخیـر دولـت و دیگـر نهادهـای ملـی و بینالمللـی
گفتمانهـای زیـادی را بـه راه انداختنـد و هزینههای
هنگفتی بـه خرج رسـید ،اما هنوزهـم بدترین فجایع
در کشـور قضایـای نقـض حقوق انسـانی زنان اسـت.
در راسـتای شناسـایی عوامل خشـونت در افغانسـتان
تاکنـون نهادهـای چـون کمیسـیون مسـتقل حقوق
بشـر ،وزارت امـور زنـان ،وزارت اطالعـات و فرهنـگ و
دیگـر نهادهـای مدنـی و تحقیقاتی داخلـی و خارجی
کار کردهانـد ،امـا تاهنـوز راهکاری بـه وجـود نیامـده
اسـت که بتواند به طور بنیادین راهگشـای این مسئله
باشد.
وزارت امـور زنـان در هفتـه گذشـته ،روز شـنبه17 ،
نوامبـر جهـت گرامیداشـت از «روز جهانـی محـو
خشـونت علیـه زنـان» یـک برنامـهای را دایـر کـرده
بـود .خانم دلبـر نظری ،وزیر امـور زنـان در این برنامه
آمـاری را ارایـه کـرد کـه نشـان میدهد در شـش ماه
نخسـت امسـال کمتر از دو هزار شـکایت از خشـونت
علیـه زنان ثبت شـده اسـت .ایـن رقم نشـان میدهد
کـه آمـار ثبـت شـده در نمایندهگیهـای وزارت امـور
زنان ،نسـبت به سـال گذشـته کاهش یافته اسـت؛ اما
وزارت اطالعات و فرهنگ از گسـترده شـدن خشـونت
علیـه زن شـکایت میکند.
وزارت اطالعـات و فرهنـگ ،روز یکشـنبه 25 ،نوامبر
در مرکـز اطالعـات و رسـانههای حکومـت در کابـل
طی نشسـتی ضمـن گرامیداشـت از روز جهانی محو
خشـونت علیه زنـان ،از آغـاز یک کمپین پانـزده روزه
بـرای محو خشـونت علیـه زنان خبـر داد.

ادامه از صفحه اول

حسـینه صافی ،سرپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنگ
در ایـن برنامـه گفت که خشـونت علیـه زن تبدیل به
یـک فرهنـگ شـده اسـت و بـرای از میان بـردن این
فرهنـگ باید بـه طـور بنیادین مبـارزه شـود .او افزود
کـه بـرای محو خشـونت بایـد دادخواهیهـا ،برنامهها
و تالشهـا بـرای کاهـش منع خشـونت ترویـج یابد و
در ضمـن ،بـا ایجاد یک سیسـتم حمایتـی از زنان ،در
ایـن رابطـه باید بر تطبیق قوانین همچـون قانون منع
خشـونت علیـه زنـان و لوایـح نافذ کشـور نیـز نظارت
جدی صـورت بگیرد.
بـا وجود قوانین نافذ و لوایح رسـمی در افغانسـتان که

از حقـوق مسـلم زنـان حمایت میکنـد ،اما بـه دلیل
فقر ،فسـاد ،فرهنگ اجتماعی نامناسـب و عدم حضور
مؤثـر زنـان در سـطوح تصمیمگیـری و بـا صالحیـت
حکومـت؛ این اسـناد قانونی هنـوز به صورت درسـت
تطبیق نشـده است.
بنابرایـن ،سرپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ
میگویـد یکـی از راههـای بهتـری کـه میتـوان بـه
پدیـدهی خشـونت علیه زنـان پایان بخشـید ،حرکت
هماهنـگ دولت ،مردم و رسـانهها اسـت که بـا تدویر
برنامههـای نمادیـن و آگاهیدهـی از ابعـاد و عوامـل
خشـونت بتـوان بـر این معضلـه نقطه پایان گذاشـت.

زن سیمای شهر است
(رخنمای از زن و آوارهگیاش)

هنـر ـ در ایـن وادی دروغ و یـاوه ـ چـه معنایی میدهد.
بـدون زن جهـان وارونـه اسـت .سـیما و زیبای شـهر زن
اسـت .بـدون زن جهان بیرنـگ میشـود و خانه بیمهر
میگـردد .در نهایـت؛ جهانـی بدون زن هیـچ قابل تصور
نیسـت .زن جهانی نانوشـته است.
جهـان بیافریننـد کـه بـه روایـت خود
زنـان میتواننـد
ِ
تن
شـان باشـد .با دسـتان خود از خـود روایت کننـد .از ِ
سـتم ناسـازگاری روزگار ،نجوا کنند.
خود از درد خود و از
ِ
داران جهان و از آنآنکه دنیا در دسـتان
از ناروایـی فرمـان ِ
طبل جنگ شـان همیشـه
شـان بـود و بـر
شـاهان کـه ِ
ِ
هیـچ ماد ِر
در همهجـا طنیـن میانداخـت ،امـا نالـه و آه
ِ
را نمیشـنید .زنـان بایـد زنانهگیشـان را روایـت کننـد.
جهـان بینیاش را و هنر و جهان شـناختیاش را .دوبووار
به صراحت و درسـت اشـاره میکند« :هیچ انسـانی ،زن
بـه دنیـا نمیآید ،بلکه زن سـاخته میشـود ».جنس اول
و دوم یـا قـوی و ضعیـف بـه دنیـا نمیآید .بلکـه در این
جهان اسـت کـه درجه میدهـد و این ،انسانهاسـت که
قـوی و ضعیف تعریـف میکند.
امـا خـود زن اسـت کـه میپذیرد زن سـاخته شـده و به
عنـوان یـک زن زندهگـی کند .هیچ وقت نخواسـته فراتر
از آنچـه گفتـه میشـود بیاندیشـد و دورنمـای بزرگتر
را ببننـد .زن در جامعهی افغانی «سیاسـر» بودن اسـت.
ضعیفـه و بیچـاره و ناتـوان قلمـداد شـده .اما هیـچگاه از
خویـش نپرسـیده کـه چـرا ضعیفـه خطـاب میشـود؟
و هرگـز ایـن پرسـش بـه ذهـناش خطـور نکـرده کـه
چـرا ناتـوان از گفتـن و دیـدن اسـت و در محدودیـت
تنـگ مذهبی-اخالقـی قـرار دارم؟ ارزش یـک انسـان به
چـه چیـزی اسـت و مـن بـه چـه ارزشهـای باورمندم؟
زندهگـی در محدودیـت و نگاههـای محبـوس بـه
دیوارهـای خانـه چه خالقیـت در من میکارد! اسـتعداد
مـن در ایـن چهار دیـواری چقدر میتواند شـگوفا شـود
و چطـور میتوانـم زندهگـی عـاری از خشـونت و جنـگ
و تحقیـر داشـته باشـم؟ واقعـن زندهگـی یـک زن در
جامعـهی افغانـی چقدر میتوانـد تغییر کنـد؟ زن بودن
کـه «بدبختـی بزرگـی» اسـت و بدبختتـر از آن ،زن که
در افغانسـتان اسـت .و تحقیرکنندهتـر از آن ،زنـی که در

حاشـیههای کندهـار و کنر و کاپیسـا زندهگـی میکند.
زن را میتـوان در مقابـل واژهی زندهگـی قـرار داد و
زندهگـی گفـت بـا تمـام رنگارنگی و گـرم و سـردیاش.
امـا در بسـیاری مناطـق افغانسـتان معـادل دیگـری را
بـه زن داده انـد و زن یعنـی زنندهگـی ،یعنـی زنـا یعنی
تباهـی یعنـی عاریضـهی ننـگ و شـر ِم مـردان .این فکر
میتوانـد بـه همـان میـزان افراطـی باشـد که بیشـمار
مـردان که در
مـردان ایـن سـرزمین بـا آن زیسـته انـد؛
ِ
ِ
«کـون» شـان بمـب فرومیکننـد تـا انسـان بکشـند و
زندهگـی دیگـری را بگیـرد .بـا چـه دیدگاهـی ،میتوان؛
جنـس قـوی و غالـب سـتود .چون
جنـس اول خوانـد و
ِ
زن نیسـت یـا اینکـه میتوانـد بـا خـود بمـب و بـاروت
حمـل کنـد و تـرس و تباهـی بیافرینـد .امـا در واقع این
دل
ایدیولـوژی اسـت که خانهی تفکـر را ویران نمـوده و ِ
اندیشـه را خالی سـاخته اسـت .این افراد خاطـی در فکر
«کون» شـان نیسـت بلکه در فکر بمب و کشـتن اسـت
ِ
ِ
بهشـت نداشـتهاش را بهدسـت بیـاورد .ایـن مذهـب
تـا
اسـت ،ایـن عقیـده اسـت و ایـن تعصب اسـت کـه اراده
به دانایی را از آنان سـلب نموده و بر شـعوری انسـانیاش
«شاشـیده» .از آنان موجودی سـاخته انـد که در توحش
و تعصـب خویـش میزیند و تبـاه میکنند هـر آنچه را
دیگـری سـاخته اسـت .در این نقطـهی دنیـا؛ زن بودن
واقعـن چـه معنـا دارد .جـزو مـرگ عزیـ ِز شـان را دیدن
و سـتم روزگار را بـه دوشهـای نحیفشـان کشـیدن.
مذهـب بـرای مـادر مـن چـه کار کـرده ،جـزو ایـن کـه
مـوی سـیاه و زیبایـش را با دعا خواندن سـفید کـرد و از
قضـا و بیقضایی نماز و روزهاش ،کمر اسـتوار و مغرورش
خمیـده شـد و از نگرانی حرام و حالل ،چهرهی سـفید و
جمـال جـاللاش ،چرکو چـروک گرفت و خـط افتاد و
ِ
خال شـد .بهشـت برین مـادرم در کجایی دنیا قـرار دارد.
آن کـس کـه وعـدهاش را میدهد و پیامش را میرسـاند
حـال مـادرم چـه میتوانـد بگویـد .جـزو ایـن که به
بـه
ِ
بهشـت بریـن خواهـد رفت و شـراب نوش جـان میکند
و سـعادتمند میگـردد .ایـن چیزهـا چه تأثیـر به حال
او در ایـن دنیـا میکنـد .در ایـن نقطـهی دنیـا زندهگـی
بـرای مـادرم چـه معنایی دارد .او یک انسـان اسـت مثل

همهی بشـر زندهگـی میخواهـد نه مصیبـت .خانه نیاز
دارد نـه ویرانسـتان .صلـح میخواهد نه جنـگ .امنیت
و آرامـش خاطـر میخواهـد نه کشـتار و قتل و تجـاوز .و
باالخـره؛ او یـک زن افغـان اسـت زندهگـی میخواهد نه
مـرگ و تباهـی .او یک زن افغان اسـت شـعور و شـرافت
بربـاد رفتـهاش را میخواهـد نـه طالب و داعـش افراطی
را .او بسـیاری وقتهـا دلـش درد دارد و گلویـش را بغض
میگیـرد و نمیتوانـد نیازهایش را در قطـع نامه بخواند،
او همسـرش را میخواهـد .او پسـرش را میخواهـد کـه
جلوی چشـماناش زنده زنده سوخته اسـت .او دخترش
را میخواهـد کـه طالبـان بـرده اسـت و نمیدانـد تـن ِ
زخمـیاش را از زیـر کـدام سـنگ و از الی کجـای زمین
پیـدا کنـد .آیـا او محکـوم بـه درد کشـیدن نیسـت؟ در
دولت دموکراسـی و مردمسـاالری او بـا کدامین گناهاش
میسـوزد .آیا او محکوم اسـت که پـای صندوقهای رای
رفته و فاصلههای دشـوار گذر را پیموده و صادقانه سـهم
گرفتـه انـد؟ .آری ،او محکـوم اسـت .او محکوم اسـت که
چرا زن به دنیا آمده و زن سـاخته شـده اسـت .او محکوم
اسـت که سـالح به دست نگرفته و کشـتار راه نیانداخته.
او چـرا محک
وم نباشـد؛ وقتـی نتوانسـته نارنجـک را در شـکمش
جاسـازی کنـد .او چـرا محکوم نباشـد؟ وقتـی نمیتواند
آدم ُبکشـد .او سـزاوری چنیـن زندهگـی اسـت .بـه جای
کـه دیگـران جنـگ آموختـه او مهربانـی نثـار کـرده و
در جـای کـه دیگـران ،بـه دسـتان فرزندانـش اسـلحه
میدهنـد ،او قلم داده و آموختن را ارشـاد نمـوده .در این
نقطـهی دنیـا دانش روا نیسـت ،جهالـت و تعصب کافی
اسـت .شـ ِر دانسـتن را کم میکند و خی ِر زندهگی سزاوا ِر
زیسـتن را از پـی میبُـرد و جاویدانـه میکنـد توحش و
تباهـی را .ایـن اسـت زندهگـی در ایـن نقطـهی جهان.
زن سـیمای شـهر اسـت .زن کـه بـا مویهای سـفیدش
دعـا میکنـد و خیـرات و نـذراتِ دفـع بـال مینمایـد.
قامـتش خمیـده و صورتش پر از چین و چروک اسـت.
در دلـش درد میپیچـد و در گلویـش بغض .چشـمانش
در اشـک غوطـه میخـورد و کالبـدش از درد میلـرزد.
شـب نیسـت که آتش
روزی نیسـت کـه زخـم نخورد و ِ

ضمن آنکه رسـانهها ابزاری برای محو خشـونت علیه
زنـان به شـمار مـیرود تـا بـا اسـتفاده از فرصتهای
رسـانهای خشـونت علیه زنان را کاهش داد ،اما فریده
نیکزاد ،رییس «اتحادیه زنان ژورنالیسـت افغانسـتان»
در ایـن برنامـه گفـت کـه محیـط رسـانهها یکـی از
مکانهایـی اسـت کـه زنـان خبرنـگار در آن شـاهد
تبعیـض و خشـونت هسـتند .خانـم نیکزاد افـزود که
تبعیـض خود خشـونتی اسـت که شـماری زیـادی از
زنـان خبرنـگار را از کار منصـرف کرده اسـت.
بـرای کاهش خشـونت علیـه زنان در کشـور کمپاین
پانزده روزه راهاندازی شـده اسـت که از  25نوامبر ،روز
جهانـی محو خشـونت علیـه زن تـا  10دسـامبر ،روز
جهانی حقوق بشـر ادامه دارد .وزارت اموز زنان ،وزارت
اطالعـات و فرهنگ ،شـبکه زنـان افغان و شـماری از
نهادهـای حقوقبشـری ،هرکدام بـا برنامههای متنوع
ایـن کمپاین را همراهـی میکنند.
در همیـن حال ،نجال راحل ،رییس شـبکه زنان افغان
میگویـد کـه در ابتـدا بایـد یـک تحقیـق سراسـری
صـورت بگیـرد تـا مشـخص شـود کـه آمار خشـونت
علیـه زنـان افزایـش یافتـه یا آمـار ثبت شـکایتهای
خشـونت .ایـن در حالـی اسـت کـه ثبت خشـونت در
افغانسـتان تنهـا در مناطـق امـن و جاهایـی ممکـن
اسـت کـه نهادهـای حامی حقـوق زنان وجود داشـته
باشـد .بنابر حضـور و فعالیت گروههای تروریسـتی در
اکثریـت نقاط کشـور بـه ویـژه در والیتهای شـرقی،
جنوب و شـمال کشور مسـایل حقوق بشری و حقوق
زنـان و کودکان پایمال میشـود و دسترسـی آنان به
عدالت نیز سـخت اسـت.
***

عمق
نگیـرد .هـر زخـم ،هـر گلولـه و هر آتشپـارهی تـا ِ
وجـودش فـرو مـیرود و امـا هیـچ حـرفِ ندارد کـه بزند
او یـک مادر اسـت و سـیمای شـهر .ایـن زن گوهـوارهی
ِ
افرودیت اسـت
تمدن بشـری اسـت .آن موجـود ضعیفه
کـه آتـش گرفتـه .خوشبختـی اسـت که بدبخت شـده
و بهشـت و زندهگـی اسـت کـه به جهنم و مـرگ تبدیل
شـده .این زن تمامی آن چیزی اسـت که آدمی میتواند
داشـته باشـد و تمام جهان اسـت کـه در خـود دارد .این
زن آرزوهـا را بـه سـر انجـام میرسـاند و رویاهای قیچی
شـده را بافـت میدهـد .ایـن یـک زن اسـت کـه جهانی
میآفرینـد ،انسـان خلـق میکنـد و بـزرگ میکنـد تـا
بـه کمـال برسـد وبـه آرزوهایـش وصـل شـود .ایـن زن
اصـل زندهگـی اسـت کـه میخواهـد دویـدن یـاد بدهد
ِ
و از نقطـهی آغـاز نمـودن و جهـت دادن .نـگاه کـردن و
بـه اعمـال خویـش اندیشـیدن .ایـن زن زیباسـت و زیبا
دیـدن را میآمـوزد و زیبـا زیسـتن را .ایـن همـان زنـی
زیباسـت کـه مویسـیاهش سـفید شـده و دندانهـای
صـدف گونـش خـاک شـده و در رفته اسـت.
ایـن همـان روزگاریسـت که چیزی نغز را کبـود کرده و
تهی سـاخته اسـت .این زن همان شهریسـت که ویران
میشـود ،غلغلـه میگـردد و بودایسـت کـه از «شـرم»
فرو میریزد .این زن سـیمای شـهر اسـت .زنی قوز کرده
دسـتان آبلهدارش را چمپاتمه زده و به افق خیره شـده
و
ِ
اسـت .نـه به کوهی تکیـه زده و نـه جوی آبی خروشـان
از جلویش میگذرد ،بلکه او در کویری نشسـته و شـدت
تـوان
تـن رنجـورش را آزمایـش میکنـد.
ِ
گرمـا و تـوان ِ
تـوان تـاب آوردن و تمـام کردنش
را.
اش
مانـدن و مـردن
ِ
را .این زن «زن» نیسـت بلکه شهریسـت که آور شـده،
امـا فرو نمیریزد ،آدمها رخت بربسـته و رفته اسـت ولی
آرام اسـت و با گلولهها و زخمهای صاحبانش ،میسـوزد
و میسـازد .چون او شـهر اسـت و ماندن اصالت اوسـت.
بایـد بمانـد ،تاب بیـاورد و زخم بخورد .این انسـان که در
البـهالی آوارهـا در ایـن نقطـهی زمین میزیـد و هر روز
خانهـای امیدهـا و امیالهایش آوار میگردد؛ زن اسـت.
زن کـه در آوارهگـی اسـت و جـزو آوارهگـی هیچ چیزی
ِ
نمیتوانـد ،درد ،غربـت و بیگانهگـیاش را معنـا نماید .او
بیگانـه ،ناشـناخته و تنهاسـت یعنی او هنوز معنا نشـده
اسـت و بـا قابلیتهایـش و تازهگیهایـش دور مانـده
اسـت .و زن شـدن چه بدبختی بزرگی اسـت و بدبختتر
رنـج ایـن موجود بدبخـت را چه
آنکـه زن باقـی بمانـدِ .
کسـی میفهمد وقتـی نمیتوانـد در قطعنامـه بخواند؟!
وقتـی نمیتوانـد چیغ بکشـد و گلویش بریده اسـت.
***
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نیمرخ

بیاعتبارینتایجآزمایش
پرده بکارت بانوان از نظر فقه ،حقوق و علم طب

«بررسـی معاینـه دوشـیزهگی و پیامدهـای آن از نظـر
فقـه ،حقـوق و علـم طـب» عنـوان کتابـی اسـت کـه
محمداشـرف بختیاری در کابل نوشـته و روز شـنبه3 ،
قوس  1397خورشـیدی ،در دفتر کمیسـیون مستقل
حقـوق بشـر در کابل ،رونمایی شـد.
در این برنامه کارشناسـان و مسووالن ارگانهای دولتی
در مـورد ابعـاد فقهـی ،حقوقـی و طبی آزمایـش پرده
بـکارت بانـوان و پیامدهـای ناگوار معاینهشـونده را نیز
بحـث کردند.
آنچـه در ایـن برنامـه تصریح
شـد ،ایـن بـود کـه نتایـج
آزمایـش پـرده بـکارت از نگاه
فقهـی ،حقوقی و علـوم طبی
هیچگونه اعتبـاری نـدارد .در
افغانسـتان ،آزمایـش پـرده
بـکارت بانـوان بـرای اثبـات
قضایای تجاوز جنسـی و دفع
و ثبـوت اتهـام روابط جنسـی
زن و مـرد ،صـورت میگیـرد،
امـا ضمـن پیامدهـای ناگـوار
این معاینه که سرنوشـت یک
زن را دگرگون میکند ،اکنون
تحقیقـات نشـان میدهد که
پیامدهـای ناگـوار آن بیشتر
از کارآمدیـاش اسـت و نتیجه
آن نیـز از نظـر فقـه ،حقـوق و علـم طـب مـدار اعتبار
نمیباشد.
غالمحیـدر عالمـه ،معـاون تعقیـب قضایی دادسـتانی
کل ،در ایـن برنامـه گفـت کـه آزمایـش پرده بـکارت،
از لحـاظ حقوقـی ،اصل رعایت مصلحت متضـرر را زیر
پـا میکند ،قربانیان بدون جرم برچسـب مجـرم خورده
و بـه زنـدان میرونـد؛ در حالـی که بر اسـاس سیاسـت
صحـی دولت این معاینه منع شـده و انجـام آن مبنای
حقوقی نیز نـدارد.
او افـزود کـه در مـورد آزمایـش پـرده بـکارت از ابعـاد

مختلـف بایـد تحقیـق بیشتـر صـورت بگیـرد و
گفتمانهایـی شـکل بگیرد تـا راههای بدیـل و بهتر از
مجراهـای حقوقـی روی دسـت گرفتـه شـود.
دوکتور عبدالقدیر قدیر ،رییس عمومی پالیسـی و پالن
وزارت صحـت عامـه نیـز در ایـن برنامه گفـت که پرده
بـکارت از لحـاظ علمی یـک پردهی متنـوع و متحول
اسـت کـه از بدو تشـکیل جنین تا بلـوغ دختر خانمها
رشـد میکنـد ،و ممکن اسـت این پـرده در تعـدادی از
خانمهـا قابـل لمـس و دیـد نباشـد؛ بنابرایـن آزمایش

آن بـرای اثبـات بـکارت (نداشـتن رابطه جنسـی) جز
لطمـه زدن به روان بانوان دیگر هیچ دسـتآورد خوبی
ندارد و حتا در شـماری از قضایا ،پـرده بکارت بانوان در
هنگام آزمایش دریده شـده اسـت.
آقـای قدیـر افزود« :بـا آنکه ایـن کار هیچگونه مبنای
قانونـی و اعتبـار طبـی نـدارد ،امـا هنـوز از نهادهـای
دولتـی دسـتور و اسـتعالم انجـام آن صادر میشـود».
در حالـی کـه نتایج آزمایش پـرده بکارت بـرای تامین
عدالـت در قضایـای تجـاوز جنسـی و اتهامهـای روابط
جنسـی معتبر نیست ،بازهم توسـط طب عدلی و حتا

در کلینیکهـای خصوصـی نیـز انجـام میشـود کـه
کارشناسـان و روانشناسـان تاثیـر روانی ایـن معاینه را
خطرناکتـر از تجـاوز و اصـل مسـئله اتهـام میداند که
براسـاس تحقیقـات صـورت گرفتـه ،نه تنهـا آزمایش
پـرده بکارت حقیقـت را ثابت نمیکند ،بلکه نوعی رفتار
ظالمانه ،غیرانسـانی و تحقیرآمیز ،خشـونت ،شـکنجه،
تبعیـض و تجاوز جنسـی علیه زنان شـمرده میشـود.
دوکتـور مژگان اعظمی ،آمر بخـش حیاتی طب عدلی
کشـور یکـی از اشـتراک کننـدهگان برنامـه رونمایـی
ایـن کتـاب بـود کـه در حاشـیه
ایـن برنامـه بـه رسـانهها گفـت:
«براسـاس گزارشـهایی کـه مـا
در اداره طـب عدلـی ترتیـب
میدهیـم ،در هـر مـاه از  3تـا 10
قضیـه آزمایـش پـرده بـکارت
بـا اسـتعالم نهادهـای مختلـف
دولتـی؛ سـارنوالی ،حوزههـای
امنیتی پولیـس و ...به طب عدلی
مراجعـه میکننـد .معاینـات آنان
بنابـر خواسـت نهادهـای عدلی و
قضایـی و یـا نهادهـای امنیتی با
رضایـت خود فـرد ،خانوادهاش و
با وجود سـارنوال مسوول پرونده،
صـورت میگیـرد».
او افـزود ،پیـش از صـدور حکـم
ریاسـت جمهوری مبنی بر لغـو آزمایش پـرده بکارت،
سـاالنه  300قضیـه بـدون اسـتعالم بـه طـب عدلـی
مراجعـه میکـرد ،ولـی اکنـون فقـط کسـانی معاینـه
میشـوند کـه بـا اسـتعالن نهادهـای امنیتـی و یـا
دادسـتانی مراجعـه میکننـد.
خانـم اعظمی گفت کـه «اکثریت مراجعـه کنندهگان
آزمایش پرده بکارت ،قربانیان تجاوز جنسـی و کودکان
سـن خرد هسـتند که به خاطـر اثبات وقوع تجـاوز به
ایـن نهـاد میآینـد؛ همچنین،
عروسـخانمهایی هسـتند که
ادامه در صفحه ...2

