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اینجا ،چراغی روشن است

اهمیتافشاگریها
درموردخشونتعلیهزنان
افشاگری نیاز است و باید جدی گرفته شود!

خشــونت علیــه زنــان جدیترین موضــوع کار و فعالیــت موسســات و انجیوهای
مختلــف در طــول چندیــن ســال بــوده و اســت .ایــن مســئله از جایــی ســر بلنــد
میکنــد کــه روزانــه؛ چــه در دفاتــر ،خانوادههــا و نهادهــای مختلــف دولتــی و
خصوصــی ،خشــونت علیــه زنــان صــورت میگیــرد .با اطمینــان میتــوان گفت
کــه نمیتــوان زن و یــا دختــری را پیــدا کــرد کــه تجربــه تلــخ هرنــوع اذیــت و
آزار را نداشــته باشــد.
متاســفانه افغانســتان در ردهی کشــورهای اســت کــه در آن آمــار خشــونت علیــه
زنــان در ســطح بــاال قــرار دارد .ایــن را میتوان از ســیمای شــهر که بانــوان در آن
زندهگــی میکننــد درک کــرد .مســئله تجــاوز به دختران فوتبالیســت افغانســتان
ســایهی فالکــت زندهگــی بانــوان در ایــن کشــور را بــه جهانیــان نشــان داد .ایــن
موضــوع مصداقــی اســت برای ســطوح مختلــف زندهگــی بانــوان در افغانســتان.
بــا در نظرداشــت آنچــه در بــاال ذکــر شــد ،تنهــا چیــزی کــه میتوانــد زنــان را
از ایــن خاموشــی نجــات بدهــد ،جرات افشــاکردن خشــونت و هرنــوع تجاوزی
اســت کــه علیهشــان صــورت میگیــرد.
مسئله افشاگری چند موضوع را برجسته میکند:
یــک :زنــان را گردهــم مــیآورد تــا در مــورد ایــن مســایل به صورت گســتردهتر
بحــث کننــد .دو :مــردان را متوجــه نقششــان کــه بازیگــران و تحمیلگــران
اصلــی هســتند میســازد .ســه :توجــه نهادهــای مســوول را در رابطــه بــا جدیت و
کیفیــت ایــن مســئله جلــب میکند.
بنابرایــن ،آنچــه کــه بــه صــورت محکــم میتوانــد عامــل تغییــر و نجــات بانوان
در برابــر خشــونت کــه بــاالی شــان اعمــال میشــود باشــد ،افشــاگری اســت و
نپذیرفتــن رفتارهــای بــدی کــه علیــه شــان صــورت میگیــرد.
افشاگری نیاز و باید جدی گرفته شود.

مادرانخشونتدیده
خشونتمیکنند

فمینیستهای موج چهارم معتقد هستند که با
نگاهی زنان باید بهعلم و هستی دیده شود.
گزارش

 بهناز رسولی
منبع :خبرگزاری بانوان افغانستان

شـماری از مـادران در هـرات بهخاطـر
خشـونتهایی کـه در برابـر شـان صـورت
گرفته اسـت نتواسـنتهاند احساس و محبت
مادرانـه به فرزندانشـان داشـته باشـند و با
خشـونت بـر فرزنـدان خـود ایـن احسـاس
حقـارت را جبـران کردهانـد.
فرزنـدان خانواده در برخی موارد مسـوول به
دوش کشـیدن خشونتهایی هستند که در
برابر مادرشـان صـورت گرفته اسـت و آنها
با جسـم کوچکشـان خشـونتهای مادری
را تحمـل میکنند.
شـهال پیـروز از خشـونتی کـه بـر فرزندش
روا داشـته اسـت ابـراز ندامـت میکنـد،

او میگویـد کـه بـه علـت فقـر مـورد
خشـونتهایی مانند لت و کـوب و توهین از
طرف شـوهرش قرار گرفته اسـت اما همین
عقدههـا باعـث شـده اسـت کـه فرزندانـش
قربانـی خشـونتها باشـند.
شـهال میگویـد پنـج فرزنـد دارد ،دو فرزند
اولـش همیشـه قربانی نهایی خشـونتهای
خانوادهگـی او بودهانـد .او میافزایـد تـا
بهحـال آن دو فرزنـدش رفتـار عصبـی و
پرخاشگـری در اجتمـاع دارنـد و در اثـر
ایـن ناراحتـی و عقدهمندی ،خواهـر و برادر
کوچکتـر خـود را مـورد لـت و کـوب قرار
میدهنـد.
فرزندان مینا حمیدی هم در ردیف قربانیان
خشـونتها بـر مـادر در خانـواده هسـتند.
مینـا میگویـد کـه بهخاطـر خشـونتهای
لفظـی و فزیکی که
ادامه در صفحه ...2
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جنسیت

 تهمینه سومیرس

بچهها باید بدانند که روابط سالم مبتنی بر اعتماد و دلسوزی متقابل است.
قسمت چهارم

تیموتی سـی مارشـل ،روانشـناس بالینی و مدیر «مرکز نوآوریهای
سـالمتی اسـکورتون» در دانشـگاه کورن ِل بیش از  3۵سال که در مورد
خشـونت جنسـی کار کرده اسـت .او معتقد اسـت که قربانیان تعرض
جنسـی غالبـن میترسـند کـه دیگـران حرفشـان را بـاور نکننـد یا
انگشـت اتهام را به سویشـان نشـانه بروند.
بحثهـای پرحـرارت اخیر دربارهی سـورفتار جنسـی در آمریکا توجه
مـردم را بـه ایـن امـر جلـب کرد کـه قربانیـان تمایـل ندارنـد تعرض
جنسـی را گـزارش دهند.
ایـن موضـوع در دوران جنبـش « #منهـم» در کانـون بعضـی از
پرسـروصداترین پروندههـا قـرار داشـته اسـت« .مرکـز ملـی منابـع
غیرانتفاعی واقع در هریسبورگ،
خشـونتهای جنسی» ،یک سـازمان
ِ
مرکز ایالت پنسـیلوانیا ،با بررسـی تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا،
مراکـز مهـار و پیشگیـری از بیماریهـا و پژوهشهـای حقوقـی
دانشـگاهی دریافت که تنها  ۵تا  20درصد از قربانیان تعرض جنسـی،
ایـن حمـالت را بـه پلیـس گـزارش میدهند.
کریسـتین بل ِیزلـی فـورد در برابـر کمیتـهی قضایـی سـنای آمریـکا
شـهادت داد کـه تمایـل نداشـته تعـرض ادعایـی بـ ِرت کاوانـا ،نامـزد

عضویـت در دیـوان عالـی کشـور را گـزارش بدهـد« :بـرای مدتـی
طوالنی آن قدر هراسـان و خجالتزده بودم که نمیتوانسـتم با کسـی
دربـارهی جزییـات آن حملـه حـرف بزنم» .آقـای کاوانا بـا رد این ادعا
گفـت« :مـن هیچوقـت به کسـی تعـرض جنسـی نکـردهام».
ندادن تعرض جنسـی دالیل متعددی
متخصصـان میگویند گزارش
ِ
دارد .مـا بـا تیموتی سـی مارشـل ،روانشـناس بالینی و مدیـر «مرکز
نوآوریهای سـالمتی اسـکورتون» در دانشـگاه کورن ِل ،که به مسـایل
مربـوط بـه سـالمت روانـی در دانشـگاه رسـیدهگی میکنـد ،صحبت
کردیم .دکتر مارشـل بیش از  3۵سـال به عنوان روانشـناس بالینی،
پژوهشگـر و مـدرس در مـورد خشـونت جنسـی کار کرده اسـت .در
ادامـه قسـمتهایی از این مصاحبـه را میخوانید:
چه عواملی بر گزارش دادن یا ندادن تعرض جنسی تاثیر میگذارد؟
تصمیمگیـری در ایـن مـورد پیچیـده اسـت .گـزارش دادن میتوانـد
دوبـاره بـه آسـیب روانی فـرد بیآنجامد یا برعکس ،سـبب توانمندی
او شـود یـا هـر دو .بخشـی از درمان بازیابی حس کنترلی اسـت که بر
اثـر تعرض از دسـت رفته اسـت .امـا وقتی
ادامه در صفحه ...2
کسـی تعرضی را گزارش میدهـد و کار به
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دسـت نظامهـای موجود میافتـد ،دوباره کنترل را از دسـت
می دهد.
بچهها باید بدانند
شـاید قربانـی نخواهـد بـا صحبـت علنـی از تعـرض دوباره
که روابط سالم مبتنی بر اعتماد و دلسوزی متقابل است.
آن آسـیب را تجربـه کنـد .این کـه تعرض در چه شـرایطی
رخ داده هـم تفاوتهایـی ایجـاد میکنـد .اگـر شـواهدی از
صدمـهی جسـمانی وجـود داشـته باشـد ،احتمال گـزارش کـه به متخصصـان مراجعـه میکنند یـا تعـرض را گزارش «مگـر دربـارهی خطـر مشـروب خوردن بـا هم حـرف نزده
بودیـم؟» وقتـی کـه بچـهای از یـک تعـرض جنسـی حرف
دادن فـرد آسـیبدیده بیشتـر اسـت .اگـر آن موقـع مثلن میدهنـد.
مسـت بـوده و خاطـرهی مبهمـی از بعضی جزییات داشـته مقصر شـمردن قربانی سـابقهای طوالنی دارد ،و قربانیان از میزنـد ،مهمتریـن کاری کـه پـدر یا مـادر میتوانـد آنجام
باشـد ،ممکن اسـت بترسـد که کسـی حرفش را باور نکند .این واقعیت آگاهاند .ممکن اسـت آنها احسـاس شـرم کنند دهـد این اسـت که بچـه را محکوم نکند .نباید بپرسـند چرا
پشـتیبانی شـدید خانواده و دوسـتان میتواند نقش مثبتی چـون ایـن باور فرهنگی ملکهی ذهنشـان شـده اسـت که آنجـا رفتـه بوده ،یا چـرا زودتر این را به آنها نگفته اسـت؟
قربانی تعرض جنسـی هـم مقصر اسـت .آنها ممکن بلکـه بایـد بگویند خیلی متأسـفاند کـه این اتفـاق افتاده و
داشـته باشـد .عـالوه بـر این ،ممکن اسـت فرد آسـیبدیده خـود
ِ
فکـر کند کـه گـزارش دادن او مانع از صدمه دیـدن دیگران اسـت بترسـند کـه دیگـران حرفشـان را بـاور نکننـد یـا در عیـن حـال خوشحالانـد کـه فرزندشـان واقعیـت را به
آنهـا گفتـه اسـت .باید به فرزندشـان بگویند کـه تقصیر او
میشـود .اگـر فکـر کند کـه تعرض جنسـی بـه وی اتفاقی انگشـت اتهـام را به سویشـان نشـانه بروند.
نبوده اسـت.
نـادر و منحصـر بـه فـرد بـوده ،احتمـال پـا پیش گذاشـتن تعرض جنسی باعث چه نوع آسیب روانی میشود؟
او کمتـر میشـود .امـا اگـر ببینـد
دیگران هم از تعرض همان شـخص
شـکایت میکننـد ،ممکـن اسـت
نتیجه بگیرد که ارزش دارد ریسـک
کنـد و پا پیش بگـذارد.
چـه عواملـی میتواند گـزارش دادن
را برای افراد کم سـن و سـال بسـیار
دشـوار کند؟
در بیشتـر مـوارد ،مجـرم کسـی
اسـت کـه قربانی او را میشناسـد 
یک دوسـت یا هممدرسـهای .قربانی
ممکـن اسـت بترسـد کـه شـخص
خاطـی عصبانـی شـود و دوبـاره او
را آزار دهـد .یکـی از ابتداییتریـن
نیازهـای جوانـان پذیرفتـه شـدن از
طـرف همساالنشـان اسـت ،پـس
تـرس از طـرد اجتماعـی شـدید
اسـت .وقتـی بـه کسـی تعـرض
میشـود ،ممکـن اسـت از تهمـت و
افترای دوسـتان فرد خاطی بترسـد.
خیلی سخت است که فرزندمان را وادار کنیم از تعرض جنسی پرده بردارد .بعضی از
اطرافیانـش ممکن اسـت به او فشـار
آورنـد کـه حرفـش را پـس بگیـرد بچهها چون میدانند که این موضوع چقدر برای والدینشان ناراحتکننده است هرگز در این مورد
یـا او را از خـود براننـد .ایـن نـوع با آنها حرف نمیزنند .شاید میخواهند از والدینشان محافظتکنند ،یا شاید میترسند که پدر و
تالفیجویـی میتواند مخرب باشـد.
مادرشان عصبانی شوند.گاهی والدین ناخواسته فرزندشان را سرزنش میکنند و مثلن میگویند،
بـه
آنچـه افزایـش یافتـه تمایـل
«بهت گفته بودم که توی مهمونیها حواست رو جمع کن» ،یا «مگر دربارهی خطر مشروب خوردن با
نه
و
صحبـت کـردن از تعرض اسـت
هم حرف نزده بودیم؟» وقتی که بچهای از یک تعرض جنسی حرف میزند ،مهمترین کاری که پدر یا
تعـداد تعرضهـا.
مادر میتواند آنجام دهد این است که بچه را محکوم نکند .نباید بپرسند چرا آنجا رفته بوده ،یا
یک
از
خاصـی
تصور
خیلـی از مردم
چرا زودتر این را به آنها نگفته است؟ بلکه باید بگویند خیلی متأسفاند که این اتفاق افتاده و در
توانند
نمی
و
دارنـد
ذهن
متجـاوز در
عین حال خوشحالاند که فرزندشان واقعیت را به آنها گفته است .باید به فرزندشان بگویند که
بپذیرند کسـی که میشناسـند و به
تقصیر او نبوده است.
او اعتمـاد دارنـد مرتکـب چنین کار
وحشـتناکی شـود .این امـر به نوعی
گیجـی یـا آشـفتهگی ذهنـی میآنجامـد کـه بایـد رفـع تاثیـر عاطفـی خشـونت جنسـی عمیـق اسـت و اثراتـش والدیـن دربارهی این مسـئله به پسرهایشـان چه میتوانند
شـود .بنابراین ،نظرشـان دربارهی قربانـی را تغییر میدهند .بسـتهگی بـه عوامـل زیـادی دارد ،از جملـه نـوع تعـرض ،بگویند؟
آنهـا نتیجه میگیرنـد که این فـرد ]قربانـی[ دارد واقعیت رابطهی بین دو فرد ،شـرح حال فرد و سـاختار روانشناختی مهـم اسـت کـه والدیـن توضیح دهنـد که فعالیت جنسـی
را تحریـف میکنـد و حتمـن خـودش «هـرزه» یـا دروغگو او .تعـرض میتوانـد بـه افزایـش اضطراب ،ترس ،و احسـاس بایـد مبتنـی بـر احترام متقابل باشـد و نه غلبـه و چیرهگی.
از دسـت دادن کنتـرل منتهـی شـود .برخی از افـراد ممکن درسـت نیست که به کسـی برای نوعی تماس جنسی فشار
است.
آیـا ایـن روزهـا دانشجویان بیشتـری پا پیـش میگذارند اسـت دچـار اختـالل روانـی پـس از سـانحه ( )PTSDآورد .پسـرها باید بفهمند که توافق یعنی اینکه شـخص به
شـوند ،کـه میتوانـد شـامل فالشبکهایـی مثل احسـاس روشـنی بگویـد کـه مایل بـه ایجاد رابطهی جنسـی اسـت.
تا از تعرض جنسـی حـرف بزنند؟
تعـداد کسـانی کـه در کورنل و دیگـر نقاط کشـور دربارهی وقـوع دوبـارهی تعرض باشـد .اختـالل روانی پس از سـانحه «نـه» بـه معنـای «بلـه» نیسـت .سـکوت هـم همینطـور.
تجربـهی تعـرض جنسـی بـا متخصصـان حـرف میزننـد همچنین میتواند سـبب احساسـاتی مثل شـرم ،سـرزنش پسـرها بایـد یـاد بگیرند اشـکالی نـدارد که آنها هـم «نه»
بگوینـد چون گاهی پسـرها هـم برای تماس جنسـیای که
افزایـش یافتـه اسـت ،و شـمار اندک امـا فزاینـدهای از آنها خـود ،افسـردهگی ،و ناتوانـی از اعتمـاد بـه دیگران شـود.
بـه آن تمایـل ندارند ،تحت فشـار قـرار میگیرند.
تصمیـم میگیرنـد کـه بـه طـور رسـمی گـزارش دهنـد .والدین چطور میتوانند از فرزندشان حمایت کنند؟
ایـن نشـان میدهـد کـه آنچـه افزایـش یافتـه تمایـل بـه خیلی سـخت اسـت کـه فرزندمـان را وادار کنیـم از تعرض خوب اسـت والدین به بچههایشـان بگویند کـه اگر دیدید
صحبـت کـردن از تعرض اسـت و نه تعـداد تعرضها .وقتی جنسـی پرده بردارد .بعضی از بچهها چـون میدانند که این دوسـتتان دارد به کسـی برای نوعی تماس جنسـی فشـار
قربانیـان میبینند که دیگران پا پیش گذاشـتهاند ،تشـویق موضـوع چقدر برای والدینشـان ناراحتکننده اسـت هرگز مـیآورد مداخلـه کنیـد .و اگر کسـی که میشناسـیدش از
میشـوند کـه خودشـان هم بـه مسـووالن اطالع دهنـد .اما در ایـن مـورد بـا آنهـا حـرف نمیزننـد .شـاید میخواهند تعرض جنسـی بـه خودش با شـما حرف زد حرفـش را باور
ممکـن اسـت سـالها طول بکشـد تـا فـرد آمـادهی حرف از والدینشـان محافظـت کننـد ،یـا شـاید میترسـند کـه کنیـد و از او حمایـت کنیـد .هنـگام رانندهگی زمـان خوبی
زدن دربـارهی ایـن واقعـه شـود .خیلیها با کسـی ،معمولن پـدر و مادرشـان عصبانـی شـوند .گاهـی والدین ناخواسـته بـرای گفتوگـو اسـت .بـه بچههایتـان بگویید کـه از آنها
یک دوسـت یا یـک عضو خانـواده ،حرف میزننـد .اما هنوز فرزندشـان را سـرزنش میکننـد و مثلن میگوینـد« ،بهت انتظـار داریـد بـه بقیـه احتـرام بگذارنـد و بدانند کـه روابط
شـکاف بزرگـی بیـن تعـداد قربانیـان و آنهایی وجـود دارد گفتـه بودم کـه توی مهمونیها حواسـت رو جمـع کن» ،یا سـالم مبتنی بر اعتماد و دلسـوزی متقابل اسـت.

ادامه از صفحه ...1

تـا بهحـال در برابر او انجام شـده ،سـه فرزندش همیشـه از
محبت مـادری محـروم ماندهاند.
او بهخاطـر لـت و کـوب کـردن فرزندانـش و بیمهریهایی
کـه در برابـر آنها انجام داده اسـت عذاب وجـدان دارد زیرا
ایـن خشـونتها بـر روان فرزندانـش تاثیـر زیـادی داشـته
اسـت و فرزندانش همیشـه در جامعه گوشـهگیر هسـتند و
اگر در ردیف همسـن و سـاالن خود قرار بگیرند از خشـونت
و دعـوا اسـتفاده میکنند.
طاهـره امیـری یکـی دیگـر از زنانـی اسـت کـه بهخاطـر
محبـت ندادن به فرزندانش احسـاس خوبی نسـبت به مادر
بودن نـدارد.
طاهـره میگویـد شـوهرش بهخاطـر مسـایل خانوادهگـی
همیشـه او را تحقیـر و توهیـن کرده اسـت و چندین مرتبه
مورد خشـونت مسـتقیم لـت و کوب قـرار گرفته اسـت.

مادرانخشونتدیده...

او میافزایـد یـک دختـر و دو پسـر دارد و بیشتـر وقتهـا
ناراحتیهایـش را بـر فرزندانـش خالـی میکنـد ،ولـی
بهسـبب محبتهایـی کـه بـه فرزندانـش نـداده تـا بهحال
نتوانسـته اسـت یـک رابطـهی محبتآمیـز بین خـودش و
فرزندانـش ایجـاد کند و همین خشـونتها فرزندانـش را از
او دور سـاخته اسـت.
بـه بـاور روانشناسـان خشـونت در برابـر زنـان بـر عالوهی
اینکـه زندهگـی زن را بـا هنجـار روبـهرو میکنـد ،حـال و
آینـدهی فرزنـدان را نیـز تحـت تاثیـر قـرار میدهد.
حسـین جعفـری ،روانشـناس ،میگویـد ممکن اسـت در
مـواردی یـک مـادر بهخاطـر خشـونتهایی کـه دربرابـر
خـودش انجـام شـده اسـت ،فرزنـدان خـود را بـه اشـکال
مختلـف قربانـی ایـن خشـونتها سـازد.
آقـای جعفـری میافزاید در افغانسـتان در اغلب مـوارد زنان

تشـویق میشـوند تـا در برابر خشـونتها خاموش باشـند،
امـا ایـن خامـوش مانـدن با گـذر زمان بـه یک نوعـی بروز
خواهـد کـرد کـه بـاز هـم در مـواردی فرزندان محکـوم به
تحمل این خشـونتها هسـتند.
بـه گفتهی آقـای جعفری خشـونتهایی که از طـرف مادر
بـر فرزند صـورت میگیرد سـالمت روانی طفـل را به خطر
میانـدازد ،همچنـان طفل با یک شـخصیت نـا ایمن بزرگ
میشـود و رابطـهی بیـن مـادر و فرزند حالـت طبیعی خود
را نخواهد داشـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه نظر به آمار انتشـار شـده از طرف
ریاسـت امـور زنان والیت هـرات میزان خشـونتها در برابر
زنان در این شـهر  640مورد بوده اسـت که نسـبت به سـال
پار  6مورد کاهش داشـته اسـت.
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جعدِگیسو

 مازیار کریم

مقام زن
گفت من را کز مقام زن بگو
از تمامی وجود من بگو
گفتمش این بس که نام تو زن است
باغ فردوس زیر پاهایت کم است
عشق عالم در تمام جان توست
مهر گردون در دل دستان توست
این تویی کز عشق لبریز است دلت
روشن از مهر است چراغ منزلت
عشق آن گلچهره شاداب توست
عشق آن احساس ناب پاک توست
آخر احساس توست مادر شدن
از برای عشق خاکستر شدن
تب شدن بیدار...

ادامه از صفحه آخر

اتهامهاوادعاها...
و رسـیدهگی دارد ،پرونـدهی اتهـام فسـاد
اخالقـی و خشـونت جنسـی اعمـال شـده
از جانـب مربیـان مـرد بـر اعضای ایـن تیم
است.
در جریـان همیـن هفتـه ،دادسـتانی کل
کشـور اعـالم کـرد کـه تحقیقـات در مـورد
سواسـتفاده جنسـی از اعضـای تیـم ملـی
فوتبـال زنـان را آغـاز کـرده اسـت و رونـد
بررسـی ایـن پرونـده بـه صـورت دقیـق و
اساسـی ،بـا رعایـت محرمیتهـای هویتـی
انجـام میشـود .همچنیـن دادسـتانی کل
گفتـه اسـت کـه پـس از دریافـت اسـناد،
مـدارک و شـواهد ،عامـالن این قضیـه مورد
تعقیـب عدلـی قـرار میگیرنـد.
همزمـان بـا ایـن ،فدراسـیون بینالمللـی
فوتبـال (فیفـا) نیـز اعـالم کـرده کـه
تحقیقاتـش در ایـن زمینـه را آغـاز کـرده
اسـت .فیفا گفته اسـت که پس از تشخیص
واقعیتهـا در مـورد سواسـتفاده جنسـی از
بازیکنـان تیم ملی فوتبال زنان افغانسـتان
توسـط مربیـان مرد این تیم ،بـرای حفاظت
و مصوونیـت از بازیکنـان فوتبـال زن در
افغانسـتان اقدامهای احتیاطی را روی دست
خواهـد گرفت.
همچنـان پارلمـان کشـور نیـز بـه نهادهای
مسـوول گفته اسـت که این قضیـه را جدی
گرفتـه و روی آن بیشتـر تحقیـق کنند ،اما
اعضـای تیم ملی فوتبال زنان افغانسـتان در
نشسـت خبری ادعای سواستفاده جنسی از
خودشـان را رد کردهاند.
تیـم ملی فوتبـال زنـان افغانسـتان را پیش
از ایـن شـرکت َحمِـل ،حمایـت میکـرد،
امـا پس از نشـر ایـن گزارشها گفته اسـت
کـه «ادعاهای قـوی ناشـی از بدرفتاریهای
شـدید روانـی ،فزیکـی و جنسـی در برابـر
بازیکنـان زن از سـوی مقامهـای مـرد
فدراسیون فوتبال افغانستان را دریافت کرده
اسـت ».همیـن مسـئله باعث شـد کـه این
شـرکت روابط خـود را با فدراسـیون فوتبال
افغانسـتان قطـع کنـد و خواهـان تعییـن
رهبـری جدید بـرای این فدراسـیون شـود.
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گفتوگو

 حسین احمدی

گفتوگو با دکتر جواد صالحی
رییس دانشگاه گوهرشاد
دکتـر صاحـب ،سـپاس از اینکـه وقـت تـان را
بـرای گفتوگـو با مـا اختصـاص دادیـد .در ابتدا
بفرماییـد کـه به نظر شـما ،پـس از روی کار آمدن
نظـام دموکراتیـک مبتنی بـر قانون اساسـی پس
از سـال  2۰۰1میـادی در افغانسـتان ،در وضعیت
اجتماعـی و جایگاه سیاسـی زنـان در بدنـه نظام
چـه تغییـر و بهبـودی دیده میشـود؟
تشـکر از شـما .بـه طـور کلـی میتـوان گفت کـه دورهی
جدیـد یـک نقطه عطفـی در حیـات سیاسـی ،اجتماعی،
اقتصـادی و فرهنگـی زنـان در افغانسـتان اسـت .هرچند
کـه جنبـش زنـان در افغانسـتان سـابقه طوالنـی دارد و
آغـاز ایـن رونـد بـه عصـر حکومـت امـاناهلل خان(شـاه
افغانسـتان از سـال  ...-1919میـالدی) برمیگـردد .ایـن
جنبـش در دورهی حکومتهـای مختلف پـس از اماناهلل
خان گسـترش یافت و مشـارکت سیاسـی زنان تبدیل به
یـک بحـث مـورد مالحظهای شـده بـود ،اما عصـر جدید
دموکراسـی در کشـور بـه خاطـر حضـور زنـان در سـه
بخـش ،نقطـه عطف شـمرده میشـود.
در نخسـت بحـث تغییر ارزشهـا و باورهایی اسـت که در
مورد زنان وجود داشـت .ذهنیت گذشته اجتماعی نسبت
بـه جایـگاه زنان ،از طریـق مطبوعات ،دانشـگاهها ،مکاتب
و گسـترش ارتباطـات اجتماعی به صـورت بنیادین تغییر
کـرده اسـت .امـروز حداقـل در شـهرهای بـزرگ کشـور،
محافـل روشـنفکری و اکادمیـک بحث فروتر بـودن زنان
از بیـن رفتـه و در بـدل آن بحث مشـارکت ،حضـور ،حق
آمـوزش و آزادی کار زنان جدیتر شـده اسـت.
مسـئله دیگـر بحـث در عرصـه سـازمانها و نهادهـای
اجتماعـی اسـت که دسـتخوش تغییر و بهبـودی اوضاع
بـه نفـع زنان شـده اسـت .امـروز بیـش از چهارصـد نهاد
اجتماعی-مدنـی و فرهنگـی در عرصههـای مختلف امور
زنـان کار میکنـد در حالی که مبتکـر و گردانندهی آنها
نیـز خود زنان هسـتند که اینها نشـانگر حضور و تغییر
جایگاه زنان اسـت.
همچنیـن ،در عرصـه رفتارهـا نیـز ما شـاهد هسـتیم که
هیـچ نهـاد دولتی و سـکتور خصوصی دسـتکم در ظاهر
و به صورت علنی رفتار مثل گذشـته(زمان قبل از تصویب
قانـون اساسـی) را بـا زنـان ندارند؛ ضمن اینکـه به لحاظ
جنـدر نیـز بدون حضـور زنـان فعالیت نـدارد ،هرچند که
درصدی جندر به مقیاسـی نیسـت که تسـاوی جنسیتی
در همهجـا رعایـت شـده باشـد .بنابرایـن جایگاه زنـان را
در شـرایط بهتـری میبینیم و حضور زنان نیز به تناسـب
گذشـته بهتر محسـوس اسـت کـه اینها براینـد تصویب
اسـناد و لوایـح قانونی حمایت از زنان اسـت.
درسـت اسـت دکتـر صاحـب ،همچنان که شـما
گفتید بـه لحاظ تیوریک اسـناد قانونی در حمایت
از زنـان وجود دارد و جایگاه زنـان در ذهنیت عامه
نیـز تغییـر کـرده اسـت ،امـا بحـث اینجاسـت
کـه باوجـود فعالیتهـای گسـترده در بخشهای
مختلف بـرای حمایـت از زنان ،هنوزهـم نهادهای
چـون وزارت امور زنـان ،وزارت اطاعات و فرهنگ
و کمیسـیون حقـوق بشـر آمارهـای بلنـدی از
خشـونت علیه زنان را نشـر میکند؛ به نظر شـما
چرا باوجـود ایـن فعالیتها و حمایتهـا هنوزهم
زنان در متن جامعه دسـتخوش خشـونت است؟
آمارهـای خشـونت کـه در ایـن ادارههـا ثبـت میشـود،
نشـان میدهـد کـه جامعـه در حـال گـذار اسـت .در
جامعه سـنتی براسـاس همان ارزشهـا و نورمهایی که بر
مناسـبات زن و مرد حاکم اسـت ،زنـان به صورت طبیعی
از مـردان تبعیـت میکننـد و در برابـر هرگونـه رفتار مرد
 حتا خشـونت  -اعتراضی وجود ندارد .در جوامع سـنتیدر درون خانـواده ،در متـن جامعـه و مسـجد و مدرسـه
همیشـه آمـوزش داده میشـود کـه مناسـبات زنـان و
مـردان بـه هرصورت باشـد یـک ارزش اجتماعـی و مورد
تاییـد اسـت و جامعـه هـم از آن حفاظت میکنـد ،اما در
عصـر گـذار چنین نیسـت؛ بلکه ایـن ارزشها بـه چالش
کشـیده میشـود .وقتـی کـه ارزشهـای حاکـم در یـک
جامعـه بـه چالش کشـیده شـد ،به طور طبیعـی تضاد به
وجود میآید و منجر به کشـمکش و خشـونت میشـود.
گسـترش خشونت نشـانهای از بلوغ زنان اسـت که هرروز
یـک گونـهای از رفتارهـا و پندارهای خشـونتآمیز نهفته
در مناسـبات اجتماعـی را تشـخیص میکننـد تـا بـرای
محـو آن ،مبـارزه شـود و ثبـت این مـوارد باعـث افزایش
آمـار میشـود .در یک نـگاه واقعگرایانه نسـبت به جامعه
خـود ،درمییابیـم کـه مـا یک جامعه سـنتی نیسـتیم و
جامعـه مـدرن هـم نشـدهایم؛ بلکـه جامعـه مـا در حالت
گـذار از سـنت بـه مدرنیته اسـت .از ویژهگیهـای جامعه
در حـال گذار ،همین اسـت که تنش ،برخورد و خشـونت
وجـود دارد؛ زیـرا همـه مناسـبات اجتماعـی و ارزشهای
جامعـه بایـد تغییـر بکنـد و در ایـن وهلهی تغییـر بدون
شـک کـه در اثـر تصـادم طرفهـای مقاومـت بـرای بقـا
و تـالش بـرای فروکاسـت ایـن مناسـبات بـه خشـونت
میانجامـد.
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تنهابانوانیتواناوآ گاهمیتوانند
مدافعخوبوقویبرایزنانباشند
جامعه افغانستان در حالت گذار (از سنت به مدرنیته) قرار دارد،
این وضع دستخوش اتفاقاتی خوب و بد است که به شرط کار خوب میتواند بهبود پیدا کند
امـا وجود خشـونت بیانگر عـدم بهبـود و تغییر وضعیت
اجتماعـی یـا جایـگاه سیاسـی و مشـارکت اقتصـادی و
فرهنگی زنان نیسـت؛ بلکه به صورت عملی نیز از صفوف
قوای مسـلح تا دانشـگاهها و رسـانهها و از عرصه تجارت و
سیاسـت تا فرهنـگ و هنر در همهجـا زنان حضـور دارد؛
اما کیفیت و مؤثریت حضور شـان بحث جداگانهای اسـت
کـه دریافـت جایـگاه واقعیشـان زمـان و تـالش بیشتر
نیـاز دارد.
توقـع مـا بایـد واقعبینانـه باشـد کـه یـک جامعـهی
چندینهزارسـاله در مـدت انـدک و بـا امکانـات محـدود
بـه ثبات و توسـعهی آرمانـی نخواهد رسـید؛ بلکه نظر به
شـرایط و وضعیـت واقعی جامعـه خود مسـایل را تحلیل

ایسـتادهگی کننـد و مانند گذشـته دیگر تحمـل پذیرش
هرنـوع سـتم و نادیدهگرفتـه شـدن را ندارند.
هرچنـد دولـت بـرای رسـیدهگی بـه قضایـای
خشـونت علیـه زنـان آدرسهای مشـخصی دارد
و وزارتـی هـم بـرای توانمندسـازی زنـان ایجاد
کـرده اسـت؛ بـه نظـر شـما ،فعالیـت نهادهـای
اجتماعی-مدنی و کمپاینهـا و برنامههای حمایت
از زنـان در این حالـت گذار چه نقشـی را به عهده
دارند؟
نفـس بـه وجـود آمـدن همیـن نهادهـا نشـانه تغییـر

را کسـی نمیشـنوند ،چه خواهد شـد؟
هرچنـد بیشتـر فعالیـت نهادهایـی کـه در عرصـه زنان
کار میکننـد در شـهرهای بـزرگ دایـر میشـود ،امـا
دلیلـش ایـن اسـت کـه آنـان تاهنـوز توانایـی و فرصـت
گسـترش فعالیت شـان را نداشـتهاند ،بلکه افـرادی بودند
کـه بـرای خـود انجیو تاسـیس کـرده و تـازه بـه کار آغار
کـرده انـد .بنابراین ،اگر کل کارکـرد نهادهای فعال حقوق
زن را در شـهرهای بـزرگ و مناطـق امـن بپنداریـم ،ایـن
واقعیـت نـدارد؛ بلکـه سـازمانهایی وجـود دارد کـه در
دورتریـن نقـاط افغانسـتان برنامههـای آموزشـی شـان را
دایـر میکنـد .بـه طور نمونـه؛ «موسسـه شـهدا»UN( ،
 )Humanو بسـیار نهادهایـی را میشناسـیم کـه در
مناطـق شـهری و در جاهایـی کـه همهگـی بـه خدمات
آموزشـی دسترسـی دارد ،هیـچ برنامـهای ندارنـد بلکـه
تنهـا در مناطـق دوردسـت خدمـات ارایـه میکننـد.
در ضمـن ،گسـترش ارتباطـات ،فعالیـت رسـانهها و
دانشـگاهها باعـث شـده اسـت کـه ارزشهـای نویـن بـه
شـکل مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در دورتریـن نقـاط
افغانسـتان انتقـال یابـد و همچنـان کـه جامعـه بـه طور
کلـی در حـال رشـد و آگاهـی اسـت ،زنان نیز نسـبت به
حقـوق ،امتیازها و جایگاه شـان آگاه میشـوند .همینکه
حتـا در مناطق ناامن ،یک قربانی خشـونت از رسـانهها به
عنـوان ابزار دادخواهی اسـتفاده میکند و قضیه خشـونت
را بـه ثبت میرسـاند تـا بر مبنای قانون به آن رسـیدهگی
شـود خـود گـواه تغییـر و بهبـود جایـگاه زنان اسـت که
بـدون شـک در امر بیـداری زنان ،ارایه خدمـات و فعالیت
ایـن سـازمانها مؤثـر بوده اسـت.
بـرای مدیریت بهتر ایـن حالت گذار چـه راهکاری
وجـود دارد کـه هـم از وجـود ایـن سـازمانها و
برنامههـای حمایـت از زنان جهت توانمندسـازی
زنـان اسـتفاده شـود و از سـویی دیگـر تسـاوی
جنسـیتی و ارزشهـای نویـن در جامعه بـه گونه
واقعـی نهادینـه شـود و خشـونت علیـه زن نیـز
کاهـش یابد؟

این مسوولیت همهگی است که برای برابری تالش کنند،
حقوق زنان رعایت شود و زمینه فعالیت زنان را فراهم کنند .در
جامعهای که تبعیض وجود داشته باشد ،چه تبعیض جنسیتی باشد و
یا تبعیض قومی و مذهبی ،در هر صورت جامعه بیثبات است که از
ظرفیتهایش برای توسعه استفاده نمیشود .افراد و گروههایی که
داعیهدار فعالیت در عرصه حقوق زنان هستند ،مسوولیت شان
بیشتر و سنگینتر است؛ اما زنانی میتوانند مدافع حقوق زنان باشند
و برای زنان کار کنند که خودشان توانمند باشند زیرا از ابراز
احساسات و شعاردهی کاری برساخته نیست.
کـرده و راه حـل متناسـب بـا اوضاع اجتماعـی ارایه کنیم
تـا در سـطوح مختلـف حقـوق زنـان بـرآورده شـود.
اینروزهـا کمپایـن محو خشـونت علیه زنـان در
مناطـق مختلـف کشـور جریـان دارد و این همان
سلسـله کمپاینهـای پانـزده روزهای اسـت کـه
هرسـال از  2۵نوامبـر« ،روز جهانی محو خشـونت
علیـه زن» تـا دهـم دسـامبر« ،روز جهانی حقوق
بشـر» ادامه دارد .هرچند سـالهای قبل نهادهای
مسـوول رقم درشـتتری داشـتند ولی در شـش
ماه نخسـت سـال جاری نیـز حدود دوهـزار واقعه
خشـونت به ثبت رسـیده است ،شـما ثبت و آمار
خشـونت را بلـوغ زنان عنـوان کردیـد ،یعنی این
جنبـش گـذاری اسـت کـه بـا ثبـت و پیگیـری
قضایای خشـونت از مجراهای حقوقـی و قانونی به
محو خشـونت خواهـد انجامید؟
یـک بخش قضیه این اسـت کـه پیش از این زنـان جرأت
ثبـت کـردن خشـونت را نداشـتند ولـی حـاال هرگونـه
رفتـاری را که خشـونت تلقی شـود میتواننـد ثبت کنند.
بخـش دیگـری قضیـه ایـن اسـت که نگـرش خـود زنان
نسـبت بـه جایـگاه شـان در جامعـه تغییـر کرده اسـت؛
یعنـی زنان امـروز حاضر نیسـتند حتا به قیمـت مواجهه
بـا خشـونت هـم کـه شـده ،آن جایـگاه گذشـته را قبول
ندارنـد .زنـان امـروز جرأت ایـن را دارند کـه به هر قیمتی
به سـتم نه بگوینـد و در برابر ضایع شـدن حقوق خویش

وقتـی از تغییـر بنیادیـن حـرف میزنیم در نخسـت باید
زنـان خودشـان توانمنـد شـود؛ یعنـی زنـان در عرصـه
سیاسـت ،اقتصـاد و فرهنـگ توانایـی الزم بـرای پیشبرد
امـور را داشـته باشـد .دلیـل اینکـه امـروز زنـان در
عرصههـای مختلف حضـور کمرنـگ دارند این اسـت که
زنـان بـا ظرفیـت و توانمنـدی الزم در ایـن امـور محدود
اسـت .از فرصتهـا و امکانـات امـروزی بایـد در راسـتای
ایجـاد و تقویت نهادهـای فرهنگی ،آموزشـی-تحصیالت
عالی و فنی-حرفهای برای زنان اسـتفاده شـود .همچنین
از تسـهیالتی کـه جامعه جهانـی و دولتهـای همپیمان
بـا افغانسـتان فراهـم میکنـد باید بـرای ارتقـای ظرفیت
و آمـوزش زنـان اسـتفاده شـود؛ زیرا بـا امکانات تحصیلی
داخـل افغانسـتان آن رشـدی را نخواهد داشـت کـه زنان
بـدان نیازمنـد هسـتند .بنابراین با اسـتفاده از تسـهیالت
کـه از طریـق همکاری جامعه جهانی فراهم میشـود باید
مراکـز پـرورش اسـتعدادهای درخشـان را ایجـاد کند که
توانایـی رهبری ،کارآفرینی ،نفوذ و مؤثریت داشـته باشـد
و رقـم ایـن افـراد بایـد افزایش یابد .بـه طور نمونـه؛ امروز
زنانی که توانایی اسـتادی دانشـگاه ،مهندسـی ،پزشـکی،
تاریخنویسـی و نویسـندهگی را داشـته باشـد کمتـر پیـدا
میشـود و آنانیکـه در رسـانهها مطرح میشـوند بیشتر
شـان اسـتعداد الزم همان جایگاه را ندارند .اسـتیفای حق
بـا شـعار ناممکـن اسـت؛ از همیـن رو باید از هـر فرصتی
کـه فراهم میشـود و هـر برنامهای کـه بـه راه میافتد در
راسـتای افزایش مهارت و ارتقـای ظرفیت زنان کار گرفته
شـود؛ وقتی زنان ،دانشآموخته و توانا باشـند ،مشـکالت
فـراروی زنـان نیـز کمکـم حل خواهد شـد.

اسـت .بـدون تردیـد کـه ایـن نهادهـا هرکدام به تناسـب
تـوان فکـری ،تـوان اقتصـادی و تـوان فرهنگی کـه دارند
میتوانـد مؤثـر باشـد ،امـا از آنجـا کـه ایـن نهادهـا تازه
شـکل گرفتـه ،نفـوذ و مؤثریـت الزم را که انتظـار میرود
بـرای توانمندسـازی زنـان داشـته باشـد ،ندارنـد .در
بسـیاری ایـن نهادهـا ،بیبرنامهگی و مقطعی بودن شـان
یـک مشـکل اسـت کـه مؤثریـت کار شـان را بـا چالـش
مواجـه میکنـد؛ امـا با تـداوم کار شـان تاثیرگـذاری الزم
در عرصـه بهبـود وضعیـت زنـان را خواهـد داشـت .یـک
نکتـه یـادآوری شـود که ایـن نهادها بـه لحـاظ کارکرد و
توانایی یکسـان نیستند و شـماری از این نهادها کارهای
بنیادینـی انجـام داده اسـت ،بنابرایـن انتظـار مـیرود که
در درازمـدت ایـن نهادهـا وضعیت زندهگی زنـان را بهبود
ببخشـد و فرصتهـای الزم را بـرای زنـان فراهـم کنـد.

و در آخـر ،اگـر بگوییـد کـه زنان پیشکسـوت و
فعـال در عرصـه سیاسـت ،در قبـال اسـتفاده از
فرصتهـا و زمینهسـازی بـرای رشـد زنـان چـه
مسـوولیتی دارند؟

جامعه افغانسـتان به خاطر تجربه سـنگین جنگ
و درگیـری جـاری در کشـور ،بیشتـر خشـن
مینمایـد و خشـونت علیـه زن هم یـک پدیدهی
سراسـری است که در شـهر و روسـتا وجود دارد،
امـا اکثریـت نهادهای حامـی زنان بـر مناطق امن
متمرکز شـده اسـت .به ایـن معنا کـه برنامههای
دادخواهـی و آگاهیدهیشـان در مـورد تسـاوی
جنسـیتی و حقـوق زنـان را بیشتـر در محیـط و
در نـزد افـرادی برگـزار میکنند که به تناسـب به
حقـوق زنـان باورمند هسـتند ،پس مشـکل زنان
روسـتایی و آنانی که در مناطق ناامن صدای شـان

ایـن مسـوولیت همهگـی اسـت کـه بـرای برابـری تالش
کننـد ،حقـوق زنـان رعایـت شـود و زمینه فعالیـت زنان
را فراهـم کننـد .در جامعـهای کـه تبعیض وجود داشـته
باشـد ،چـه تبعیض جنسـیتی باشـد و یا تبعیـض قومی
و مذهبـی ،در هـر صـورت جامعـه بیثبـات اسـت کـه از
ظرفیتهایـش بـرای توسـعه اسـتفاده نمیشـود .افـراد و
گروههایـی کـه داعیـهدار فعالیـت در عرصـه حقـوق زنان
هسـتند ،مسـوولیت شـان بیشتر و سنگینتر اسـت؛ اما
زنانـی میتواننـد مدافع حقـوق زنان باشـند و بـرای زنان
کار کننـد کـه خودشـان توانمنـد باشـند زیـرا از ابـراز
احساسـات و شـعاردهی کاری برسـاخته نیست.

 گزارش :نیمرخ
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زنـان در افغانسـتان دهههـا انتظـار کشـیدند و سـالها
تـالش کردنـد تا صحنـهی حضـور آنـان در عرصههای
مختلف اجتماعی فراهم شـود ،اما بهـای این حضور هم
انـدک نبـوده و ضمـن تحمل خشـونت ناشـی از مقابله
بـا سـنتها ،پـس از حضـور در محیط اجتماعـی و کار
نیـز شـماری از آنان دسـتخوش سواسـتفاده جنسـی
شـدهاند.
گزارشهـای زیـادی در مـورد سواسـتفاده جنسـی
در ادارههـای دولتـی و حتـا دانشـگاههای کشـور بـه

این تیم فسـاد اخالقـی وجود دارد .روزنامـه گاردین این
گـزارش را در مـورد بدرفتاریهـای جنسـی و فزیکـی
بـا نقـل قولهایـی از خانـم پوپـل ،شـبنم مبـارز و مینا
احمدی ،از بازیکنان پیشـین تیم ملی زنان افغانسـتان
وکیلـی لیندسـلی ،مربی امریکایـی آنان ،منتشـر کرده
است.
اما فدراسـیون فوتبال افغانسـتان اتهامهای سواسـتفاده
جنسـی از بازیکنـان تیم ملـی فوتبال زنان افغانسـتان
را رد کرده و دلیل نشـر این خبر را «نارضایتی شـماری

خوانندهگان عزیز نیمرخ بدون جهتگیری خاص سیاسی
مقاالت و نوشتهها را از صاحبنظران منتشر میکند.
صاحب امتیاز و مدیر مسوول :فاطمه روشنیان
سردبیر :ریحانه رها

گزارشگر :آمنه امید و حسین احمدی
صفحهآرا :اولیا عماد
زیر نظر هیئت تحریر

به جز رویکرد نیمرخ سایر نوشتهها مسوولیتش به دوش
نویسندهگان میباشد.

هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.
شماره تماس0798898894 :
آدرس الکترونیکی:

Nimrokhweekly7@gmail.com

صورت رسـمی و غیر رسـمی در رسـانهها و شـبکههای
اجتماعی منتشـر شـده اسـت که اندکی از بحران نهفته
در درون ایـن جامعـه را رونمـا میکنـد.
امـا بـه تازهگـی گزارشهایـی از وجـود خشـونت و
سواسـتفاده جنسـی در تیم ملی فوتبال زنان افغانستان
نیـز منتشـر شـده کـه مربیـان مـرد ایـن تیـم را بـه
بدرفتـاری جنسـی بـا بازیکنان(بانوان) متهـم میکند.
خالـده پوپـل ،مسـوول پیشـین تیم ملـی فوتبـال زنان
افغانسـتان بـه روزنامه گاردین گفته اسـت کـه در درون

از اعضای پیشـین تیم ملی فوتبال زنان» خوانده اسـت.
علیرضـا آقازاده ،دبیرکل فدراسـیون فوتبال افغانسـتان
روز شـنبه ،دهـم قـوس  1397خورشـیدی در نشسـت
خبـری در کابـل گفت که ایـن موضوع مربوط به سـفر
تیـم ملـی فوتبـال زنـان افغانسـتان در فبـروری 2017
میـالدی به کشـور اردن میباشـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه بخشـی از اتهامهـا در مـورد
بدرفتـاری جنسـی مربیان مـرد تیم ملی بـر بازیکنان
ایـن تیـم نیـز بـا سـفر اردن مرتبط اسـت .ولـی رییس

فدراسـیون فوتبـال کشـور میگویـد کـه شـماری از
اعضـای پیشـین تیـم ملـی کـه در خـارج از کشـور
زندهگـی میکننـد به دلیل دعـوت نشـدن در بازیها و
تورهـای ایـن تیـم ایـن ادعـا را مطـرح کردهانـد.
امـا خانـم پوپـل در گفتوگـو بـا شـبکه بیبیسـی
گفتـه اسـت کـه کمکمربیـان تیم ملـی فوتبـال زنان
افغانسـتان مشـکالت اخالقی داشـتند و این مسـئله را
آنـان بارهـا بـا فداسـیون در میان گذاشـتند ،امـا هربار
کـه این مسـئله بـا فدراسـیون فوتبـال مطرح میشـد،
بـه جـای اینکه این افـراد تنبیه
شـوند ،ترفیـع میکردند.
رفتـار زنـان ورزشکار و بـه ویژه
فوتبالیسـتها در افغانسـتان
هنوزهم نظر به مناسـبات حاکم
در جامعـه سـنجیده میشـود و
تیم ملی فوتبال زنان افغانسـتان
بـه دلیـل اینکـه در سـفرش
بـه اردن حجـاب اسـالمی را
رعایـت نکـرده بود ،مـورد هجوم
رسـانههای اجتماعی و شـماری
از عالمـان دیـن قـرار گرفـت؛
زیـرا بازیکنـان تیم افغانسـتان
بیشترشـان مقیم خارج بودند و
بدون روسـری به میـدان رفتند.
اکنون رییس فدراسـیون فوتبال
افغانسـتان تاکیـد میکنـد کـه
چـون تیم ملی افغانسـتان به نمایندهگی از یک کشـور
اسـالمی بـه میـدان مـیرود ،پـس بـه رعایـت حجـاب
اسـالمی نیـز ملزم اسـت.
بـا ایـن همه ،بحـث رعایـت حجـاب و نوعیت پوشـش
دختـران ،بحـث بنیادینی اسـت کـه برداشـتن حجاب
اسـالمی از سـر تیـم ملـی فوتبـال زنـان افغانسـتان
تنـش دوامداری میـان هـواداران سـنت و مدرنیته باقی
خواهـد مانـد ،امـا آنچه اکنـون نیـاز به بررسـی فوری
ادامه در صفحه ...2

