
دیوارهـا یک شـبه سـاخته نشـده اند که یک شـبه 
برداشـته شـوند. بـرای اینکـه دیـواری را برداریـد 
بایـد اول تفکـری کـه باعـث ایجـاد دیـوار شـده، 
تغییـر کنـد و تفکـری جایگزیـن شـود کـه بتوانـد 
بـی اعتبـاری تفکـر قبلـی ثابـت کند و مـورد قبول 
اکثریـت جامعـه واقـع شـود. تغییر هم، پروسـه ای 
زمانبـر اسـت. بهـا می طلبـد و صبـر و حوصله. این 
الگـوی زندگی بسـیاری از مـا زنان و دختـران بوده 
اسـت کـه راه تحصیـل علـم را در پیـش گرفتیـم 
و در بحبوحـه جنـگ و سـپس در دهـه بازسـازی، 
را  بزرگسـالی  مردسـاالری،  نـام  بـه  چتـری  زیـر 
یـک شـهروند  عنـوان  بـه  وقتـی  کردیـم.  تجربـه 
وارد فعالیـت هـای اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی، 
شـدیم؛ برچسـب هـای مردانـه خوردیـم. تجربه به 
مـا ثابـت کـرد، در جامعـه ای کـه هویـت یـک زن 
بـا ضعـف، ترس و در حاشـیه بـودن تعریـف و معنا 
مـی شـود نیـاز به زمـان و صبـر و پایـداری دارد تا 
بتـوان ایـن افـکار قالبـی را در مـورد زنـان تغییـر 
داد. نسـلی از زنـان و دختـران تحصیلکـرده و در 
عیـن حـال بـا اندیشـه تغییـر در جامعـه در حـال 
گـذار افغانسـتان زندگـی مـی کننـد کـه عملکـرد 
انهـا، سرنوشـت امـروز و فـردای زن را در جامعـه 
افغانسـتان تعییـن می کنـد. این نسـل هویت خود 
را بازتعریـف خواهـد کـرد. نیمـرخ در ایـن راسـتا 
رسـالت دارد تـا بـا مکتـوب کـردن تجربـه هـای 
آنهـا، تصویری از نسـل زنـان و دختران امـروز را به 
جامعـه نشـان دهد. نسـلی که بـرای جامعـه اش و 
تاریخـش حرفهای بسـیار بـرای گفتن دارد. نسـلی 

کـه جامعـه نبایـد دسـت کـم بگیرد. 

سـوال.... سـوال.... سـوال.... فقـط از خودمـان سـوال کنیـم. چشـممان را از 
آسـمان برداریـم، منتظـر معجـزه نباشـیم. پرسـش گری امـر مقـدس اسـت. 
بـه جـای اینکـه بپرسـید: چـه بپوشـم؟ بگوییـد: چـه بگویـم؟ چـه کار کنم؟ 
چـه بخواهـم و چگونـه سـهمم را از جامعـه پـس بگیـرم؟ اینقـدر درگیر این 
نباشـید چـرا ظاهـرم اینگونـه هسـت؟ بـه خودتـان بقبوالنیـد کـه »مـن بـه هر 

شـکلی هسـتم، زیبـا هسـتم.« نگذاریـد هویتتـان را دیگـران انـکار کننـد.
پـس، قبـل از اینکـه نگران انچه می پوشـید، باشـید؛ نگران انچه مـی گویید، 

باشید.  
مـا عـادت کردیم برای اینکه از مدرسـه )مکتب( اخراج نشـویم یـا از جامعه 
طـرد نشـویم. بـرای اینکـه دلـی را نرنجانیـم. خیلـی وقتهـا خودمـان را انکار 
می کنیـم. گاهـی یـک رابطـه عاطفـی هـم باعـث می شـود کـه خودمـان را 
انـکار کنیـم. در تمـام ایـن سـالها ایـن را بـه مـا تحمیـل کردنـد کـه بـا انکار 
خودتـان، از خودگذشـتگی مـی کنیـد.  زنـی کـه بـه او خشـونت می شـود، 
بزرگتریـن ایـراد از خودش اسـت؛ چون اجـازه می دهد که بـه او ظلم کنند. 

هفتـم سـپتامبر مصـادف با سـومین سـال فوت آناهیتا راتب زاد اسـت. بـه گواهی منابع رسـانه ای، او 
اولیـن پزشـک زن و اولیـن زنـی بود کـه در عرصه سیاسـت افغانسـتان، نقش فعال داشـت. راتب زاد 
از دبیرسـتان مالـی در کابـل فارغ التحصیـل شـد و دوره تحصیـات و پـس از ان ورود بـه عرصـه 
سیاسـت را در بیـن دو قطـب ابرقـدرت جهـان سـپری کـرد بـه ایـن معنـا کـه در مدرسـه پرسـتاری 
شـیکاگوی آمریـکا مـدرک پرسـتاری گرفـت و از دانشـگاه کابـل دکتـرای پزشـکی دریافت کرد 
امـا در عرصـه سیاسـت افغانسـتان بـه یکـی از مهمتریـن شـخصیت هـای جنـاح چـپ تبدیل شـد در 
واقـع از رهبـران شـاخه حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان بـود کـه ایدئولـوژی کمونیسـتی را از 
اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق گرفته بـود. خانم راتـب زاد در سـال ۱۹۶۵ به عنـوان نماینده مجلس 

انتخـاب شـد. در همیـن سـال، سـازمان دمکراتیـک زنـان افغانسـتان را پایه گـذاری کرد. 

شـهادت  از  پـس  اش،  خانـواده  و  پناهـی  راضیـه  ماجـرای 
بـرادرش، حسـین در چهـارراه زنبـق کابـل بـر سـر زبـان هـا 
آور  نـان  و  بـرادر  نـان  تنهـا  و  اسـت  کـه محصـل  او  افتـاد. 
خانـواده شـان را از دسـت داده بـود، بایـد مسـئولیت زندگـی 

خـود و پـدر و مـادر پیـرش را هـم برعهـده مـی گرفـت.
وعده های توخالی

 بسـیاری از کاربـران شـبکه هـای اجتماعـی بـا او همـدردی 
کردنـد و رسـانه هـای داخلی هـم از او مصاحبـه گرفتند. او به 
گزارشـگر نیمـرخ مـی گویـد که بـرای یک مـاه، بسـیاری از 
مقامهـا بـه خانـه شـان امدنـد و برخـی از آنهـا بـا شـیوه توهین 
آمیـز، بـا خانـواده راضیـه، رفتـار کردنـد. عـده ای هم بـا پدر 
و مـادر پیـرش عکـس گرفتنـد و در فیسـبوک گذاشـتند. بـا 
نوشـتن متـن هـای بلند، ادعـای حمایـت از خانـواده راضیه را 

مطـرح کردنـد و رفتند. 
امـروز راضیـه مانـده اسـت و منـت کمکـی کـه هیـچ وقـت 
انجـام نشـد. از ان رفـت و امدهـا و وعـده هایـی کـه بـه او و 
پـدرش کـه بخاطـر سـکته مغـزی فلـج شـده و مـادر ناتوانش 
خبـری نیسـت.  راضیـه روزهایـی را بـه خاطـر مـی آورد کـه 
بـرادرش هنـوز زنـده بـود و بـرای او فقـط بـرادر نبـود، پـدر 
درد  او  بـرای  بـرادر  مـرگ  و ضایعـه  بـود  رفیـق  بهتریـن  و 
مضاعفـی را بوجـود اورد امـا بـا ایـن حـال راضیـه مـی گوید 
کـه بـه اینـده امیـدوار اسـت و بـاور دارد کـه دوبـاره امیـد و 

لبخنـد را بـه خانـواده بـاز میگردانـد. 
بگفتـه وی، اگـر امنیـت تامین شـود و مـردم دغدغه مـردن را 
نداشـته باشـند و فرصتـی بـرای فکـر کـردن در مـورد زندگی 
داشـته باشـند؛ بـدون شـک، زنـان در رده مـردان توانای شـان 
را می تواننـد ثابـت کننـد و در جامعـه، موثـر و تاثیـر گـذار 

باشـند  امـا بـا توجـه بـه وضعیتـی کـه مـا هـر دقیقـه، براسـاس 
شـانس زنـده هسـتیم، بجـای فکر وتـاش در مـورد حضور و 
توانمنـد سـازی زنـان، بـه ایـن فکر مـی کنیـم که چه سـاعتی 
صـدای انفجـار بلنـد مـی شـود و مـا بـرای همیشـه نابـود مـی 
شـویم؛ ذهـن مـان را مشـغول می کنـد و نمی توانیـم بـه آنچـه 

کـه میخواهیم، برسـیم.

خود را می نویسیم

از خودمان سوال کنیم

 ام البنین محمدی

مسیح علی نژاد، فعال حقوق زن
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هفتـم سـپتامبر مصـادف بـا سـومین سـال فـوت آناهیتـا راتـب زاد 
اسـت. بـه گواهـی منابـع رسـانه ای، او اولیـن پزشـک زن و اولین 
زنـی بـود کـه در عرصـه سیاسـت افغانسـتان، نقـش فعال داشـت. 
راتـب زاد از دبیرسـتان مالـی در کابل فارغ التحصیل شـد و دوره 
تحصیـات و پـس از ان ورود بـه عرصـه سیاسـت را در بیـن دو 
قطـب ابرقـدرت جهـان سـپری کـرد بـه ایـن معنا کـه در مدرسـه 
از  و  گرفـت  پرسـتاری  مـدرک  آمریـکا  شـیکاگوی  پرسـتاری 
دانشـگاه کابـل دکتـرای پزشـکی دریافـت کـرد امـا در عرصـه 
سیاسـت افغانسـتان بـه یکـی از مهمتریـن شـخصیت هـای جنـاح 
چـپ تبدیـل شـد در واقـع از رهبـران شـاخه حـزب دموکراتیک 

کمونیسـتی او از افغانسـتان خـارج شـد و در سـالل 20۱4 میادی 
در آلمـان درگذشـت. برخـی از فعـاالن مدنـی معتقدنـد کـه بـا 
رفتـن خانـم راتـب زاد یک تاریخ هشـتاد سـاله از زنان افغانسـتان 
را از دسـت دادیـم در حالیکـه خانـم راتـب زاد مـی توانسـت از 
تجربه هایش در روبرو شـدن با جامعه سـنتی هشـتاد سـال گذشـته 
و پایـه گـذاری جنبـش اجتماعی زنان سـخن بگوید. بـا این حال، 
مـی تـوان گفـت کـه مـاه سـپتامبر بخصـوص از روزهـای اولش، 
مـاه پـر حادثـه تاریخـی بـرای افغانسـتان محسـوب مـی شـود در 
همیـن مـاه، نظـام هـای سیاسـی در افغانسـتان تغییـر کـرده اسـت. 
در ابتـدای سـپتامبر اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق، اولین کشـور 

اتحـاد  از  را  کمونیسـتی  ایدئولـوژی  کـه  بـود  افغانسـتان  خلـق 
جماهیـر شـوروی سـابق گرفتـه بـود. خانـم راتـب زاد در سـال 
۱۹۶۵ بـه عنـوان نماینـده مجلـس انتخـاب شـد. در همیـن سـال، 

سـازمان دمکراتیـک زنـان افغانسـتان را پایه گـذاری کـرد. 
او در سـال ۱۹۶۵ سـازمان دموکراتیـک زنـان افغانسـتان را بنیـاد 

گذاشـت..
بـا قدرت گرفتـن حـزب دمکراتیـک در کشـور، بـه عنـوان سـفیر 
افغانسـتان در یوگسـاوی، وزیـر امـور اجتماعـی و وزیر آموزش 
فعالیـت کـرد؛ و از ۱۹۸0 بـا بـه قـدرت رسـیدن ببـرک کارمل به 
عنـوان معـاون رئیس جمهـور انتخـاب شـد. بعد از پایـان حکومت 

حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان را بـه رسـمیت شـناخت و 
نفـوذ قطـب ابرقدرت شـرق در افغانسـتان گسـترش یافـت. به این 
بهانـه، نگاهـی گـذرا مـی اندازیم بـه زندگی و مشـارکت زنان در 
اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق، جالب اسـت کـه بدانید، بـه گواه 
آمـار، در جهـان دوقطبـی، زنـان نقـش فعـال در تمـام عرصه های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی در بلوک شـرق داشـتند؛ از جنگ 
جهانـی دوم بـه این سـو، در شـوروی سـابق هشـتصد هـزار زن در 
ارتـش مشـغول به کار بودنـد و زنانی که در ارتـش مصروف کار 
بودنـد در غیـاب شوهرانشـان، بـه فعالیـت هـای صنعتـی مشـغول 

بودند. 

هیئت تحریر نیمرخ
روز شمار تاریخ زنان

آناهیتا راتب زاد
اولین زن سیاستمدارافغانستان 

و زنان دربلوک شرق

خانم راتب زاد در یک راهپیامیی اعرتاضی در کنار بربک کارمل

زنان تک تیرانداز اتحاد جامهیر شوروی
زن در غیاب شوهر و برادرانش پشت تراکتور نشسته و در مزرعه 

نیشکر کشاورزی می کند.
دو دخرت در حال 

آماده شدن برای مهامنی
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روز نخسـت از بطـن مـن، بـه دنیـا پـا گذاشـتی، از شـیره جانـم، حیـات 
گرفتـی و قلـب مـن، معنـی زندگـی را بـه تـو الهـام کـرد. مـن دوبـار در 
زندگـی متولـد شـدم روز نخسـت که چشـم به جهـان گشـودم و دخرتی 
بـودم کـه بـه جهـان بیـروح و خشـن، عشـق آموختـم و کـم کـم شـدم 
جهانـی از لطافـت، احسـاس زندگـی، آن گاه روز دوم فـرا رسـید با تولد 
تـو، بـار دیگـر متولـد شـدم و نامم شـد، مـادر. انـگاه خـودم را ذره ذره 
کـردم و عصـاره محبت، عشـق و وفـا را در وجودت نهـادم. پس چگونه 
اسـت کـه پس از عمـری، زندگـی در آغوش مـن، مرا ضعیفه، سـیاه رس 
و زنکـه مـی نامـی. بـه نـام خداونـدی کـه عشـق را بخاطـر من افریـد مرا 
بـه جـرم عاطفه ام سنگسـار مـی کنی. محبت مـرا دلیل ضعـف و ناتوانی 

میدانی. مـن 

به یاد آور
مردمن

هام وثوق
ما هامن دخرتانی هستیم که همیشه 

برای
»مردانه حرف زدن«، »مردانه راه رفنت« 
و »مردانه کار کردمنان« آفرین گرفتیم

و با اینهمه مردانگی از آتش جهنم گریختیم !
آتش !یادش به خیر!

چه شبها که از ترس آویزان شدن از یک
تار موی شعله ور در جهنم،

خواب بر کودکیهایامن حرام شد !
کوچه های بلوغ را تند تند دویدیم

ترس... تعریف متام انچه بود که از زن
بودمنان میدانستیم

و آتش... پاسخ متام سوالهایی که جرات
نکردیم بپرسیم

چقـدر آرزو داشتیم پرس
باشیم تا ما هم با دوچرخه به مدرسه برویم
تا حق داشته باشیم بخندیم با صدای بلند

بدویم و بازی کنیم بی آنکه مانتوی
بلندمان در دست و پایامن بپیچد و زمین بخوریم

تا حق داشته باشیم کودکی کنیم
ما بزرگ شدیم... خیلی زود بزرگ شدیم

زودتر از آنکه وقتش باشد
رسهای زنانگیامن زیر سنگینی چارقدها )چادر(

خم شد
و برجستگی های زنانگیامن در قوز پشتامن پنهان

چقدر زن بودن پرمعنا بود برایامن !
زن معنای نبایدها و ناممکن ها و ناهنجارها

و مرد معنای بایدها و ممکن ها و هنجارها
ما دخرتان زنانگی های ممنوعه ایم

ما وزن حجاب را خوب میفهمیم
ما بزرگ شدیم، جنگ متام شد

کم کم گوگوش و هایده از ویدئوهای
ممنوعه بیرون آمدند

و ما هنوز منتظر بودیم  صاعقه  ای
بزند و خشکشان کند !

اما خیلی زود فهمیدیم صاعقه، زنانگی
ما را خشک کرده !

وقتی روی تخت عروسی نشستیم
در حالی که هنوز گامن می کردیم فقط

باید غذاهای خوشمزه بپزیم
و خانه متیز کنیم و از کودکانی که

 »خدا!« در شکمامن بار می زند، نگهداری کنیم
وقتی از شوهرمان وحشت کردیم و

خجالت کشیدیم از متام آنچه به زن
بودمنان معنا می داد

وقتی متام آن ترسها، نبایدها و ناهنجاری ها را
با خود به رختخواب زناشوییامن بردیم

صاعقه خشکامن کرد!!!
ما زن هایی بودیم مرد و مردهایی که زن

به ما فقط آموختند چگونه شکم
مردامنان را سیر کنیم

کسی نگفت چشامنشان هم گرسنه است
و شهوتشان تشنه

ما باختیم
روزهای عشقبازیامن را باختیم

طراوت جوانی مان را باختیم
ما نسل زنان خسته ایم

خسته از محارمی که هرگز محرم
رازهای دملان نشدند

خسته از نامحرمانی که بارها به
خاطرشان از پدرها و برادرها و

شوهرها کتک خوردیم
خسته از ترس هایی که با ما زاده شدند

در ما ریشه دواندند
در باورهایامن جوانه زدند

و آنقدر شاخ و برگ گرفتند که سایه
شان متام زنانگی مان را پوشاند

ما خسته ایم
و با متام خستگیامن

حاال در آستانه ی سی سالگی و چهل
به دنبال شعله ی خاموش زنانگی هایی

میگردیم
شعله ای که کم آوردیمشان ...

و حال،
دماغ عمل می کنیم

ایمپلنت می کاریم
پروتز می کنیم

کالس رقص می رویم
تا با داف های خیابان و خوانندههای ماهواره رقابت 

کنیم
تا شوهرمان را نگیرند از ما با سالح زنانگی

سالح زنانگی هایی که کم آوردیمشان
و هنوووووووووووووز گیجیم که

چطور هم آشپز خوبی باشیم
هم خانه دار خوبی

هم مادر منونه
هم کمک خرج زندگی برای چرخ زندگی ای که

شـهدای  دخرتانـه  لیسـه  قربـان،  درعیـد 
ولسـوالی  ورزش  اداره  همـکاری  بـا  مرکـز 
جاغـوری مسـابقه بایسکل سـواری دخرتان 
را بـا هـدف ترویـج ورزش و از بیـن بـردن 
تبعیـض جنسـیتی، بـا رشکـت بیـش از ۵۰ 
گزارشـگر  کـرد.  برگـزار  دخـرت،  رکاب زن 
نیمـرخ کـه در ایـن برنامـه حضـور داشـت 

مردمان به تنهایی منیتواند بچرخاند
هم به جامعه خدمت کنیم

هم فرزند تربیت کنیم
هم زیبا و خوش اندام و شاداب باشیم تا

مردامنان را سیراب کنیم از زنانگی مان
و ما هنوووووووووووووووز لبخند میزنیم
نجیب می مانیم، به مردمان وفا میکنیم

مادرمی شویم
برای فرزندمان مادری می کنیم

خانه مان را گرم و پر مهر می کنیم
و برای زناشوییامن سنگ متام می گذاریم

درس می خوانیم، کار می کنیم

مـی گویـد: در مـورد ورزش هـای جدیـد و 
ورزش دخـرتان، در جاغـوری دیـد منفـی 
از  برخـی  تالش هـای  بـا  امـا  دارد،  وجـود 
فضـا  جاغـوری،  در  بانـوان  و  فرهنگیـان 
بـوده  تأثیرگـذار  دخـرتان  ورزش  نفـع  بـه 
مسـابقه  برگـزاری  گذشـته،  سـال  اسـت. 
لیسـه  همـت  بـه  کـه  دخـرتان  والیبـال 

به جامعه خدمت می کنیم
خرجی می آوریم، صبوری می کنیم
برای سختی ها سینه سپر می کنیم

ظلم ها و تبعیض ها را طاقت می  آوریم
در راهروهای دادگاه دنبال حق های

نداشته مان می دویم !
و با اینهمه فقط ...

گاهی در تنهاییامن اشک میریزیم
گاهی افسوس می خوریم

برای زنانگیهایی که سنگسار شدند
و هنوز زن می مانیم و به زن بودمنان

می بالیم .

خدیـداد  دخرتانـه  لیسـه  و  پاتـو  دخرتانـه 
انجـام شـد، هرچنـد واکنـش منفـی برخی 
از سـنت گرایان را برانگیخـت، امـا اکرثیـت 
جوانـان و نسـل جدیـد جامعـه از برگـزاری 

کردنـد. مسـابقه حامیـت  ایـن 
بـا  چنـد سـال پیـش در جاغـوری، مالهـا 
حامیـت ارباب هـا دخـرتی را شـالق زدنـد.

ــی و  ــق مدن ــد از ح ــوارد بتوانن ــر م ــان در اکث ــه زن ــت ک اس
اجتماعــی شــان مســتفید شــوند. هنــوز زن افغانســتان امنیــت 
مالــی و جانــی نــدارد و هــر آنــی ممکــن اســت مــورد اهانــت 
و توهیــن قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از 70درصــد 
ــر  ــد، کمت ــی کنن ــا زندگــی م ــتا ه ــردم افغانســتان در روس م
زنــی در روســتا هــا از نعمــت ســواد و تعلیــم بهــره منــد 
گردیــده انــد. تاریــخ افغانســتان گویــای آن اســت کــه بخش 
هایــی از اقشــار محافظــه کار جامعــه نســبت بــه موضوعــات 
ــر  ــادگی  ب ــه س ــوص را ب ــن خص ــات در ای ــان و اصاح زن
ــع جــدی محســوب مــی شــوند.  ــد و یکــی از موان نمــی تابن
در عیــن حــال کــه از پیشــرفت هــای موجــود در خصــوص 
ــی  ــذاری  نم ــون گ ــه قان ــان در عرص ــری زن ــاوی و براب تس
تــوان چشــم پوشــید امــا بــه نظــر مــی رســد در تطبیــق قوانیــن 
ــرد  ــی گی ــورت م ــم کاری ص ــی و ک ــرای آن کوتاه و اج
زیــرا برخــی از قانــون گــذاران و مجریــان قانــون بــاوری بــه 
ــام  ــن جهــت اهتم ــه همی ــان نداشــته و ب ــوق زن موضــوع حق
ــان در  ــئله زن ــج مس ــه تدری ــه ب ــن آن ک ــد. ضم ــه آن ندارن ب
ــی بصــورت  ــردان و جامعــه جهان ــت م ــرای دول افغانســتان ب
ــر آن  ــت و دیگ ــده اس ــل ش ــیه ای تبدی ــئله حاش ــک مس ی
ــان در  ــئله زن ــوص مس ــی در خص ــه جهان ــرد و دغدغ رویک

ــده نمــی شــود.  افغانســتان دی
بهبــود وضعیــت زنــان و تســهیل در فراینــد حضــور   .2

آنــان در فضــای عمومــی، مســتلزم فهــم موانعــی اســت 
ــان در جامعــه  کــه بصــورت آشــکار و پنهــان از حضــور آن
جلوگیــری مــی کنــد. پــس از تصویــب قانــون اساســی 
ــمی  ــع رس ــان، موان ــری زن ــه براب ــوط ب ــن مرب ــد و قوانی جدی
قانونــی از ســر راه زنــان بــرای مشــارکت در امــور سیاســی، 
ــا  ــت. ام ــده اس ــته ش ــادی برداش ــی و اقتص ــی اجتماع فرهنگ
ــمی  ــی رس ــع قانون ــع موان ــه رف ــت ک ــان داده اس ــه نش تجرب
بــرای ســهیم شــدن زنــان در پرگــرام هــای اجتماعــی کافــی 
ــع بــی شــماری دیگــری نیــز وجــود دارد کــه  نیســت و موان
همچنــان بــر فــرو دســتی زنــان تأکیــد دارد و در برابــر 
ــه  ــد. از جمل ــی کن ــت م ــان مقاوم ــارکت زن ــور و مش حض
ــی و  ــده ای  فرهنگ ــاختارهای پیچی ــمی، س ــر رس ــع غی موان
ــی  ــر زندگ ــان ب ــدا و پنه ــورت پی ــه ص ــه ب ــت ک ــنتی اس س
ــرای تغییــر  ــر توانایــی آن هــا ب ــد و ب ــان تأثیــر مــی گذارن زن
وضعیــت شــان تأثیــرات منفــی دارنــد. قواعــد و ســنت هــای 
دســت و پاگیــری عنعنــوی کــه تاثیــرات زیــادی بــر زندگــی 
زنــان افغانســتان گذاشــته و محدودیــت هــای گوناگونــی را 
ســبب شــده اســت.  بنابرایــن، زنــان کشــور در یــک وضعیت 
وشــرایط ناپایــدار و نــا مطمئــن قــرار دارد و ضــروری اســت 
ــد  ــای چن ــت آورده ــت از دس ــت و صیان ــن حفاظ ــا ضم ت
ســاله اخیــر، موانــع و چالــش هــای موجــود در حــوزه زنــان 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــه و بررس ــورد مطالع م

ــه مشــکات  ــرای رســیدگی ب در طــول ۱۶ ســال گذشــته، ب
ــورت  ــی ص ــل توجه ــای قاب ــاش ه ــتان ت ــان در افغانس زن
گرفتــه اســت. زنــان افغانســتان در همــه ی بخــش هــا از 
آمــوزش گرفتــه تــا سیاســت، جامعــه مدنــی، نهادهــای 
جلــو  بــه  رو  مهمــی  هــای  گام  دموکراتیــک  و  دولتــی 
ــان  ــقوط طالب ــا س ــم ب ــه میدانی ــه ک ــد. همانگون ــته ان برداش
تغییــرات  از  جدیــدی  فصــل  میــادی   200۱ ســال  در 
ــه  ــا و زمین ــت ه ــد. فرص ــد آم ــتان پدی ــان افغانس ــرای زن ب
ــاد،  ــاع، اقتص ــان در اجتم ــور  آن ــرای حض ــاعد ب ــای مس ه
ــرای  ــا  ب ــدواری ه ــد. امی ــم گردی ــگ فراه ــت و فرهن سیاس
بــرون رفــت از حاشــیه نشــینی تاریخــی و انــزوای اجتماعــی 
ــی  ــون اساس ــب قان ــا تصوی ــد. ب ــود آم ــش بوج ــان افزای زن
جدیــد در ســال 2004 میــادی بــه لحــاظ حقوقــی و قانونــی 
ــن  ــف، تأمی ــای مختل ــه ه ــردان در عرص ــان و م ــری زن براب
ــرای  ــی ب ــتوانه ی محکم ــود پش ــه خ ــد ک ــن گردی و تضمی
ــی،  ــای حکومت ــود. نهاده ــی ش ــوب م ــور محس ــان کش زن
موسســات بیــن المللــی، ارگان هــای دولتــی، ســازمان هــای 
ــاد  ــه از ابع ــی، هم ــه جهان ــارهای جامع ــری، فش ــوق بش حق
ــان و موضوعــات مختلــف آن توجــه  ــه مســئله زن مختلــف ب
و تمرکــز خــاص داشــته انــد. پــس از ســقوط طالبــان دولــت 
جمهــوری اســامی افغانســتان تعهــدات متعــددی را در قبــال 
حقــوق زنــان افغانســتان و تســاوی جنــدر در قالــب قوانیــن، 
معاهــدات، توافقنامــه هــا، پالیســی هــا و اســناد اســتراتیژیک 
امضــاء و بــه تصویــب رســانده اســت. نتیجــه و فرجــام همــه 
ایــن فعالیــت هــا و تــاش هــا، بعــد از پانــزده ســال در بخــش 
ــکار  ــر دادن و آش ــال ثم ــج در ح ــه تدری ــف  ب ــای مختل ه
شــدن اســت. در ایــن خصــوص نقــش زنــان فعــال و فعالیــن 
مدنــی در جهــت رســیدن بــه حقــوق حقــه شــان علــی رغــم 
ــتایش  ــل س ــا قاب ــا و تهدیده ــک ه ــا، ریس ــج ه ــل رن تحم
اســت.  زنــان در عرصــه فعالیــت هــای مدنــی، در چارچــوب 
ــی، حضــور نســبتاً چشــمگیر و  ــا و نهادهــای مدن ســازمان ه

ــد.  ــته ان ــری داش موث
۱. هــر چنــد افغانســتان چارچــوب هــای حقوقــی نســبتاً 
جامــع و میکانیــزم هــای مختلفــی جهــت رســیدن بــه تســاوی 
ــا  ــزم ه ــن میکانی ــق ای ــا تطبی ــد، ام ــی باش ــیت را دارا م جنس
ــوز هــم  ــوده اســت. هن ــی مواجــه ب ــش های ــا چال ــوز ب ــا هن ت
ــان  ــدا و پنه ــه پی ــه گون ــه ب ــای جامع ــه ه ــتیزی در الی زن س
وجــود دارد. طــرز تفکــر ضدیــت بــا زن مانــع آن شــده 

نیمرخی از وضعیت زنان در یک و نیم دهه بازسازی

مسابقه بایسکل سواری دختران در جاغوری

زنان خسته تاریخ

 لطیفه فاخر 
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مردان جایشان را 
بازنان تغـییردادند

مـردان در روز سـیزده سـنبله بـرای یـک روز جایشـان را بـا 
زنـان تغییـر دادنـد و موضـوع کلیشـه هـای جنسـیتی قـرار 
گرفتنـد. ایـن حرکـت را تعـدادی ازمدافعـان حقـوق زنـان 
شـبکه  در  زبـان  فارسـی  کاربـران  بـرای  هـا  فمینیسـت  و 
اسـتقبال  بـا  کـه  کردنـد  انـدازی  راه  توییـرت  اجتامعـی 
گسـرتده کاربـران زن و مـرد مواجـه شـد. ایـن حرکـت بـا 
هشـتگ #کلیشـه_ برعکـس شـناخته مـی شـود. رسـانه هـا 
از  برعکـس  بـا هشـتگ #کلیشـه_  توییـت  دادنـد  گـزارش 
مـرز بیسـت هـزار توییـت فراتـر رفـت. کاربـران بـا اسـتفاده 
از هشـتگ یادشـده، بیشـرت در مـورد تبعیـض هایـی علیـه 
عرفـی  باورهـای  اجتـامع،  حقوقـی،  محاکـم  در  زنـان 
اعـرتاض کردنـد. نکتـه قابـل تامـل ایـن هسـت کـه واکنش 
بـه کلیشـه هـای جنسـیتی پـا را فراتـر از توییـرت گذاشـت و 
وارد فیسـبوک هـم شـد. هـر چنـد کـه بررسـی هـای مـا در 
شـبکه هـای اجتامعـی نشـان می دهد کـه بیشـرت کاربران 
ایرانـی از ایـن حرکـت اسـتقبال کردنـد اما در بیـن کاربران 

افغانسـتان هـم بـا واکنـش هایـی روبـرو بـوده اسـت. 
 Tahmina  در ذیـل بـه یکی از این واکنشـها به قلـم تهمینه

Tomyris اشـاره می کنیم: 

در  زنـان  مبـارزات  اکـرث  و  کلیشـه  ایـن  اساسـی  مسـئله 
کشـورهای ایـران و افغانسـتان جنسـیت اسـت، زنـان چـه 
نقشـی در اهمیـت هـر چـه بیشـرت و پررنـگ تـر سـاخنت 
مانـدگاری  و  پایـداری  در  زنـان  دارنـد؟  جنسـیت  مقولـه 
ایـن مناسـبات، چـه نقـش عمـده ای را ایفـا میکننـد؟ ایـن 
سـواالت و سـواالت ذیـل سـاده تریـن و پیش پاافتـاده ترین 
کارهایـی هسـتند که شـکاف هـای جنسـیتی در اجتامع را 

بـه وجـود مـی اورنـد و توسـعه مـی دهنـد.
- روزانـه چنـد زن حارضنـد 5 سـاعت در ارایشـگاه اتـالف 

وقـت کننـد تـا رنـگ موهایشـان بلونـد شـود؟
- ماهانـه چنـد زن نوبـت ارایشـگاه بـرای اصـالح صـورت و 

ابـرو دارنـد؟
- روزانه چند سـاعت وقت تان را رصف کشـیدن خط چشـم 

و سایه چشـم و میکاپ می کنید؟
- قدتان 155 اسـت و انواع و اقسـام کفش های ده سـانتی 
و پاشـنه بلنـد میخریـد تا قدتـان مطلوب تر شـود، انطور که 

جامعه مردسـاالر-- رسمایه دار میخواهد؟

- در جمـع هـای زنانـه آیـا موضوعـات 
هایتـان،  صحبـت  اولیـه  و  اساسـی 
فلسـفه و اقتصـاد و سیاسـت اسـت؟ 
- آیـا بـه ایـن فکـر کـرده اید کـه انقدر 
تـا  کنیـد  جمـع  پـول  و  کنیـد  کار 
خـرج تـاالر و رسویـس طـال و جواهـر 

بدهیـد؟ را  همرستـان 
بـا  داریـد  قـرار عاشـقانه  وقتـی  آیـا   -
خودتـان پـول کافـی میربید تـا غذای 

شـام را حسـاب کنیـد؟
مـادر  توانایـی  اینکـه  از  میرتسـید   -
شـوهرتان  و  باشـید  نداشـته  شـدن 

بزنـد؟ را  قیدتـان 
- آیـا امـاری دقیـق داریـد کـه تعـداد دانشـجوهای پـرس در 

مقطـع دکـرتا چنـد برابـر دانشـجوهای دخـرت اسـت؟
- جلـوی آینـه تـا کنـون سـینه، کپـل و ران هایتـان را دیـد 
زده ایـد و بـا دسـت تـان همه نقـاط بدن تـان را ملس کرده 
ایـد؟ از اینکـه سـایز سـینه هایتـان کوچـک اسـت ناراحتید 
و از اینکـه سـینه هـای درشـتی دارید خوشـحال هسـتید؟

- هـراس داریـد کـه هنگام سـکس موهای بدن تان رسـیده 
باشد؟

- حـارض هسـتید یـک سـال لـوازم ارایـش نخریـد و پـول ان 
را مجموعـه کامـل فلسـفه یـا علـوم طبیعـی قـرن بیسـت را 
بخریـد و بـه جای ارایشـگاه رفنت و ارایش روزانه دو سـاعت 

متـام در طـول روز مطالعـه کنید؟
- بـه ایـن فکـر کرده ایـد که زنـان قربانیان اصلـی جهان مد 
و فشـن هسـتند و اتفاقـا از ایـن بابـت هرگـز ابـراز ناراحتـی 

منی کنند؟
- چـرا زنـان بـر علیـه کارخانـه هـای تولیـد لـوازم ارایـش و 
مضحکـه  از  را  خودشـان  تـا  منی کننـد  اعتصـاب  زیبایـی 

سـازند؟ خـالص  باربـی  عروسـک 
- چـرا پیـری و چـروک هـای صـورت، دغدغـه اصلـی زنـان 

میـان سـال اسـت؟
- چـرا هنـوز جـرات منی کنیـد بـه دوسـت پرس یـا همرستان 
بگوییـد قبـال سـکس داشـته اید یا دوسـت دارید سـکس با 

فـالن نفـر را تجربـه کنید؟

- چـرا حـارض هسـتید از دوسـت پـرس یـا همرستـان کتـک 
بخوریـد و در مـال عـام ادای زنـی مبـارز را در بیاوریـد؟

- بـه عنـوان یـک زن مبـارز، ایـا تـا کنـون از تجربـه هـای 
سـکس مادرتـان پرسـیده ایـد و یا سـعی کـرده اید بـه او در 

شـناخت بهـرت انـدام هـای جنسـی اش کمـک کنیـد؟
- در مقایسـه بـا مـردان، ایـا تـا کنـون حسـاب کـرده اید که 

چنـد فلسـفی و علمـی مطالعـه کـرده اید؟ 
اگـر بنـا بـر مبـارزه بـر علیـه طبقـه بنـدی هـای جنسـیتی 
بایـد  اولیـن کسـانی هسـتند کـه  در جامعـه اسـت، زنـان 
داری  رسمایـه  جنسـیتی-  مناسـبات  بـار  از  را  خودشـان 
زنـی  هـر  کـه  هنگامـی  و  سـازند،  خـالص  مردسـاالرانه 
توانسـت از ایـن مناسـبات رهایـی یابـد می توانـد بـر علیـه 
ذهنیـت هـای مردسـاالر عـام جامعـه مبـارزه کنـد. در کنار 
ایـن مـوارد، عوامـل روانـی و محیطـی دیگـری هسـتند کـه 
بـه مناسـبات جنسـیتی دامـن می زننـد، مسـئله جنسـیت 
حتـا مسـئله ای سیاسـی اسـت و بنگاه قـدرِت برتـری دارد. 
امـا مادامـی کـه شـام بـه عنـوان یـک زن نتوانیـد در قـدم 
نخسـت همیـن زنجیـر هـای جنسـیتی کـه قفـل و کلیدش 
بـه دسـت خودتان اسـت رهایـی یابیـد منیتوانیـد معتقد به 
از بیـن بـردن شـکاف های جنسـیتی باشـید. در نتیجه این 
می شـود کـه اکـرث مشـاغل و صندلـی هـای دانشـگاه های 
فلسـفه و علـوم طبیعـی را مـردان پـر می کننـد و در مقابـل 
زنـان اکـرث صندلـی هـای ارایشـگاه هـا و سـالن هـای مد و 

فروشـگاه هـای لبـاس را پـر می کننـد.
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