
در شـماره هـای قبـل، از تعریـف هویـت زنانـه سـخن گفتیـم از 
اینکـه بـا توجـه به تجربـه هـای اجتماعی زنـان، چگونـه زن بودن 
را براسـاس نیازهـای نسـل امـروز زنـان تعریـف مـی کنیـم. از این 
صحبـت کردیـم کـه تعریـف هـای گذشـته دیگـر نمی تواند نسـل 
جدیـد زنـان تحصیلکـرده امروز را بـه تعریف بگیرد باید زنان نسـل 
امـروز، خودشـان هویتشـان را به تعریـف بگیرند. تاکیـد کردیم که 
زن مناسـب کسـی اسـت، نمی خواهد انسـان ایده ال باشـد، همان 
طـور کـه مـردان، ایـده ال نیسـتند. زن مناسـب می دانـد که حق 
دارد، اشـتباه کنـد، خطـا کند و ریسـک پذیـر باشـد و گاه انعطاف 
پذیـر بـرای اینکـه یـاد بگیـرد، چگونـه زندگـی کنـد و جسـارت 

جسـتجو و یافتـن زندگـی مناسـب برای خود را داشـته باشـد.
امـا در کنـار بازتعریـف هویـت زنانه، نیاز اسـت که هویـت مردانه و 
انتظـارات از مـردان جامعـه را هم بـه بازتعریف بگیریـم. چون نمی 
تـوان زن را در قالـب تعریـف متفاوت از قالب های سـنتی گذشـته 
بررسـی کـرد و شناسـاند اما مردان را در قالب سـنتی گذشـته رها 
کـرد و همچنـان انتظـارات از انهـا. ما امـروز بیش از هـر زمانی نیاز 
داریـم بـدور از پیـش داوری هـا و تصـورات قالبـی، مـردان جامعه 
مان را در سـاختار مردسـاالرانه بشناسـیم. برای اینکار، هنر تعامل 
و ارتبـاط موثـر بـا مـردان اجتمـاع را بایـد بیاموزیـم. بیاموزیـم که 
چگونـه بـا مـردان وارد گفتگـو دربـاره مسـئله جنسـیت و چالـش 
هـای ان شـویم. سـوال خلـق کنیـم و راهـکار ارائـه کنیـم و زمینه 
هـای ایجـاد گفتمـان را بوجـود آوریـم بـرای اینکـه بفهمیـم کـه 
مـردان چـه خواسـته هایـی از زنـان دارند، نـگاه و رویکردشـان به 
مسـئله جنسـیت چیسـت؟ و چگونـه مـی توان افـکار قالبی شـده 
در ایـن بـاره را بـه چالش کشـید و ارزش هـا و معیارهـای متفاوت 

و سـازنده را در بازتعریـف هویـت جنسـی ارائـه کرد. 
تجربـه هـای نگارنـده در فضـای خانـه و اجتمـاع نشـان داده کـه 
زنـان و مـردان جامعـه مـا هر چند کـه در اجتماع در کنـار هم کار 
می کننـد امـا در بسـیاری موارد در تعامـل با یکدیگر بـا دیوارهایی 
از بـی اعتمـادی و نـگاه هـای قالبـی مواجـه هسـتند و راهـی جـز 
بوجـود آوردن امـکان گفتگـو بـرای کاهش بـی اعتمـادی و اصالح 

نـگاه هـای قالبـی وجـود نـدارد.      ادامه دارد 

الزامات باز تعریف هویت 
بخش اول

 سال اول
 شماره 4
 دو شنبه

 10 میزان 1396
 قیمت 10 افغانی

Monday 
October 02, 2017 

Vol. 1 
No. 4 

زیبایی هیچ ارتباطی به قیافه 
ندارد. درباره رنگ مو سایز یا 

شکل نیست. همه اش اینجاست 
به نوع راه رفتن، صحبت کردن و 

فکر کردن آدم ربط دارد. 
ژوان هریس

چرا برخی از رسانه ها 
به خـشونت علیه زنان 

دامن می زنند؟

سندروم استکهلم

هفته

2

عمـه سـکینه زن فعـال و یکـی از چهره هـای 
فعـال فرهنگـی و آموزشـی در والیـت هرات. 
وی در بخـش  آمـوزش دختران، پسـران و زنان 
فعالیت هـای زیـادی را از زمان حضور شـوروی 

سـابق تـا پایان عمـر انجام داده اسـت.

 مریم شاهی

3



2  Monday  October 02, 2017  سال اول  شماره 4  دو شنبه  10 میزان  1396

 Vol. 1  No. 4

خشـونت علیه زنان از مهم ترین مسـائل روز افغانسـتان اسـت 
و تنهـا بـه محیـط خانـه یـا خیابانهـا محـدود نمی شـود. یک 
پژوهـش کیفـی کـه بـه همـت موسسـه »انکشـاف و حمایـت 
از زنـان و کـودکان افغـان« و بـا حمایـت مالی پـروژه افزایش 
مشـارکت والیـت هـای کابـل ، بلـخ و هـرات صـورت گرفتـه 
اسـت نقش رسـانه هـا در رواج خشـونت علیه زنـان را پررنگ 

مـی داند.
بررسـی نتایـج ایـن تحقیـق پـس از مصاحبـه با یکصـد و یک 
کارمنـد زن و مـرد رسـانه ها، نماینـدگان دولـت، فعـاالن در 
زمینـه حقـوق زنـان و نیـز شـهروندان افغانسـتان نشـان مـی 
دهـد کـه بـه اعتقـاد بسـیاری از آنـان رسـانه هـا در مطالـب 
و برنامـه هـای خـود بـه خشـونت علیه زنـان دامن مـی زنند.
مصاحبـه شـوندگان در ایـن پژوهـش کیفـی از تاثیرگـزاری 
بیشـتر تلویزیـون در جامعه نسـبت به رادیو و ترویج خشـونت 
علیـه زنـان از طریـق بعضـی برنامـه هـای این رسـانه سـخن 
گفتـه و از تمسـخر و توهیـن زنـان در برنامـه هـای تلویزیونی 
و رادیویـی بعنـوان مصادیـق ترویـج ایـن معضل نام بـرده اند.
بسـیاری از زنـان شـرکت کننـده در ایـن تحقیـق از ناامنـی 
وجـود  و  فیسـبوک  ماننـد  اجتماعـی  هـای  شـبکه  فضـای 
خشـونت کالمـی، توهیـن و تهدیـد در شـبکه هـای مجـازی 

سـخن گفتـه انـد.
ایـن تحقیـق کیفـی از رادیـو بعنـوان سـومین ابـزار ترویـج 
اذیـت کالمـی  و  آزار  عیـن حـال  در  و  بـرده  نـام  خشـونت 
گوینـدگان زن رادیـو از سـوی مخاطبـان را نیـز از مصادیـق 

خشـونت علیـه زنـان مـی دانـد.
مجریـان ایـن پـروژه تحقیقاتـی پـس از جلسـات مشـورتی 
اطالعـات  وزارت  نظیـر  غیردولتـی  و  دولتـی  مسـئولین  بـا 
و فرهنـگ، وزارت امـور زنـان و نهادهـای حامـی رسـانه هـا 
خواسـتار توقف ترویج خشـونت علیه زنان در رسـانه ها شـده 
انـد. همچنیـن اعالم شـد که مسـئولین وعده داده انـد که در 
گام های بعدی، با انتشـار بروشـور، طراحی پوسـتر و سـاخت 
برنامـه های تلویزیونـی و رادیویی در جلوگیـری از این معضل 

کنند. تـالش 
هفتـه نامـه نیمرخ برای روشـن شـدن ابعاد مختلف خشـونت 
علیـه زنـان در رسـانه هـا، چنـد مصـداق و مصاحبـه از ایـن 

تحقیـق را در ایـن گـزارش آورده اسـت.
فیلمها و سریال های تلویزیونی

عـده ای از کارشناسـان گفتـه انـد، سـریال هـا قبـل از نشـر 
بایـد آسـیب شناسـی شـود و صرفـاً جنبـه تجارتـی آن بـرای 
جلـب تبلیغـات در نظـر گرفتـه نشـود. خانمـی در ایـن مورد 
گفتـه اسـت: »بعضـی  سـریال حتـی لت و کـوب خانـم ها را 

ترویـج مـی کند«.
نیـز  آنهـا  دانسـتن  مقصـر  و  خانـم  دادن  نشـان  ماجراجـو 
مواردیسـت از کـه از طریـق سـریال هـا تبلیـغ مـی شـود. به 

بخاطـر یـک شـیرینی داخـل موتـر مرد می شـود. 
برنامه های مذهبی

پاسـخ دهنـدگان مـرد و خانم در هر سـه والیـت نقش علمای 
دیـن را در کاهـش خشـونت علیـه زنان مهم دانسـته انـد. اما 
در بعضـی مـوارد بـه گفته آنها کسـانی در نقش عالـم دین در 
برنامـه هـا دعـوت می شـوند که خـود ترویج کننده خشـونت 
علیـه زنـان در خانـواده هاسـت. آنها گفتـه اند ایـن عالمان از 
دیـن آگاهـی درسـت و واقعی ندارنـد و با افکار تندروانه شـان 
در صـدد وضـع محدودیـت بـر خانـم هـا در جامعـه انـد. بـه 
لحـاظ تاثیـر گـزاری آنهـا در جامعه  بعضـی مردان بـا پیروی 
از سـخنان مالهـا بـه عنـوان حربـه علیـه خانـم هـا اسـتفاده 

مـی کنند.
شبکه های اجتماعی

همـا یکـی از فعـاالن حقـوق زن در کابـل بارهـا مـورد تهدید 
و آزار از طریـق پیـام خصوصـی صـورت گرفتـه اسـت. او در 
شـبکه ی اجتماعـی فیـس بـوک فعـال اسـت و کمپیـن هـا و 
برنامـه هـای مختلـف دادخواهـی در مـورد زنـان را نیـز راه 
انـدازی نمـوده اسـت. همـا مـی گوید »همیـن که زن باشـیم 
کافیسـت انـواع آزار و اذیـت را در جامعـه و فضـای مجـازی 
تجربـه کنیـم. اگـر خالف عـرف و عنعنـات جامعه بـرای زنان 
حـق خواهـی کنیـم، واکنـش جامعـه نیـز تندتـر و بدتـر می 

بـاور کارشناسـان در بعضی سـریال هـا زن ها را بیشـتر مقصر 
نشـان مـی دهنـد. در این سـریال ها طـوری وانمود می شـود 
کـه منبـع شـر و فسـاد در خانـواده زن اسـت. خشـونت میان 
خشـو و عـروس، شـوهر و خانـم از طریـق همیـن سـریال هـا 
ترویـج مـی شـود. مسـؤل یکـی از نهـاد هـای مدافـع رسـانه 
هـا نیـز گفتـه اسـت: »بعضی سـریال ها فقـط ظاهراً داسـتان 
جـذاب و فریبنـده دارد و امـا در اصـل ترویج گر یـک نوع ایده 

و بـاور خاص اسـت«.
برنامه های تفریحی و تبلیغات

مدیـر خانـم یکی از رسـانه های محلـی در هرات گفته اسـت: 
»یکـی از شـرکت هـای پخـش مـواد شـوینده یک تبلیـغ را با 
ایـن محتـوا »اگـر مـی خواهیـد از طـرف شـوهران تـان مورد 
لـت و کـوب قـرار نگیریـد، از پـودر شستشـوی.... اسـتفاده 
کنیـد.« بـرای نشـر آورد کـه بـه دلیل توهیـن آن بـه زنان ما 
نشـر نکردیـم و ایـن مـورد را بـه ریاسـت اطالعـات و فرهنگ 

هـرات گـزارش دادیم«. 
پاسـخ دهنـدگان دیگر نیز گفتـه اند تبلیغات بـه خاطر درآمد 
شـرکت هـا و معامـالت تجـاری اسـت و آنهـا از ظرافـت زنان 
اسـتفاده سـوء بـرای درآمـد بیشـتر مـی کننـد کـه حیثیـت، 
غـرور، شـان و جایـگاه زنـان را پاییـن مـی آورند. مثـال رقص 
دختـر خانمـی بـرای نمایـش انرژی درینـک و یـا دختری که 

شـود. تصاویـر مختلـف از کامنت هـا و پیـام هـای مـردان را 
ذخیـره نمـوده ام. مـردان بـا هویـت اصلـی و گاه بـا هویـت 
جعلـی پیوسـته مـرا از فعالیـت هایم منـع می کننـد. چندین 
بـار مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه ام. گاهـی هـم از مـن تقاضایی 
سـکس و همخوابگـی مـی کنند. اگـر جواب ندهـم تهدید می 
کننـد و اگـر هـم بـا منطـق جـواب رد بدهـم بـاز هـم اصـرار 

ورزند«.   مـی 
گاهـی تخلفـات ایـن مـورد خانـم هـای فعـال و بـه خصـوص 
افـراد مشـهور اجتماعـی را نیـز متضـرر سـاخته اسـت. خانـم 
بـه  زدن  صدمـه  تجربـه ی  از  اصلـی(  )نـام  حیـدری  لیـال 
شـخصیت و کارش چنین گفته اسـت: »نشـر گزارشـی توهین 
آمیـز توسـط خبرنـگار تلویزیـون پارلمـان در فیـس بـوک به 
شـخصیت و کارم آسـیب رسـاند. آنهـا بـدون اینکـه مـرا در 
جریـان قـرار دهنـد وارد رسـتورانت شـدند و مخفیانـه تصویر 
ثبـت نمودنـد. در جریـان مشـاجره اتهـام های بر مـن و کارم 
وارد کردنـد و بعـداً بـدون اجـازه آنرا از طریق فیس بوک نشـر 
نمودنـد. بـا آنکـه این عمـل از طـرف نهادهـای مدافع رسـانه 
هـا تخطـی رسـانه ی پنداشـته شـد و مـا شـکایت رسـمی به 
»کمیسـیون نظـارت بـر تخطـی رسـانه هـا« نیـز درج کردیم 

امـا بعـد از دو مـاه هنـوز بـه آن رسـیدگی نشـده اسـت. 
رادیو 

فریـده مدیـر یکـی از رادیو هـای محلی بـاور دارد که مخاطب 
رادیـو بـا فعالیـت هایـش بـر محتـوای برنامـه هـا تاثیـر مـی 
گـذارد. او مـی گویـد در اکثـر برنامـه هـا بخشـی از برنامه ها 
بـه بازتـاب نظـر مخاطبـان اختصـاص مـی یابـد. مخاطبین ما 
از قشـرهای مختلف جامعه اسـت. گاه مـردان دیدگاه های زن 
سـتیزانه دارنـد و مـا مجبوریـم در برنامـه های زنـده نظریات 

شـان را منعکـس کنیم.
محیط کار 

درخواسـت نامشـروع جنسـی در بعضـی از محیط هـای کاری 
هـم بخـش دیگـر از خشـونت علیـه زنـان اسـت کـه از طرف 
همـکاران مـرد و بـه ویژه مدیـران رسـانه ها اعمال می شـود. 
زنـان و مـردان پاسـخ دهنـده گفته انـد، مدیران رسـانه ها در 
ازای دادن کار، ازدیـاد معـاش و یـا بلنـد بـردن موقـف خانـم 
هـا از آنهـا درخواسـت هـای آزار دهنـده دارنـد. ویـدا یکـی 
از خانـم هـای خبرنـگار در ایـن مـورد گفتـه اسـت: »وقتـی 
بـرای اسـتخدام بـه یکـی از رسـانه ها رفتـم، مدیر رسـانه که 
مـرد بـود از مـن مصاحبـه گرفـت. در جریـان مصاحبـه موارد 
خصوصـی را بیشـتر سـوال مـی کـرد. اینکـه مجرد هسـتم یا 
متاهل و یا دوسـت دارم دوسـت پسـر داشـته باشـم یـا خیر؟ 
در اخیر در قبال اسـتخدامم خواسـت آزار دهنده ای را مطرح 

کـرد کـه مـن رد کـردم و با قهـر از دفتـرش بیرون شـدم«.

چرا برخی از رسانه ها 
به خشونت علیه زنان دامن می زنند؟

تحلیل
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روزی یکـی از دوسـتان مجلـه ای بـا نـام »زنـان در امـواج« 
آورد و گفت که این مجله نشـریه سـازمان زنان فعالی سـت 
کـه بـرای انجـام سـقط جنیـن در کشـورهایی کـه ممنوع 
اسـت بـه زنـان کمـک می کننـد. آنهـا زنان بـاردار را سـوار 
کشـتی می کننـد و بـه بخشـی از دریـا می برنـد کـه جـزو 
هیـچ کشـوری نیسـت و آن جـا بـا پزشـکان حرفـه ای کـه 
خـود عضـو ایـن سـازمانند عمـل جراحـی سـقط جنین را 
انجـام می دهنـد. از ایـن فکـر بسـیار ذوق زده شـدم و بـه 
ایـن فکـر کردم کـه فیلـم مسـتندی از ایـن ماجرا بسـازم. 
امـا نمی توانسـتم بـه آن کشـتی راه یابـم مگر این کـه واقعاً 
حاملـه باشـم و بخواهـم سـقط جنیـن پنهانی انجـام دهم. 
گفتـم مشـکلی نیسـت امشـب مـی روم و حامله می شـوم و 
چنـد روز از کار مرخصـی می گیـرم و این فیلم را می سـازم. 
مهـدی کـه خوشـبختانه عاقل تـر از مـن اسـت گفـت: بـا 
این جـور چیزها نمی شـود شـوخی کـرد. آن زمـان به عمق 

حرفـش نرفتـه بودم. 
چهـل روز گذشـت و ماهانـه ام نیامـد. یعنـی مـن بی شـک 
آبسـتن بـودم. آزمایش پیشـآبی کـه یک هفته پیـش انجام 
داده بـودم هنـوز آبـی رنگ کنـار آینه حمام بود. آزمایشـی 
کـه بـه آن اعتمـاد نمی کـردم و هنـوز ترسـی در تـه دل 
داشـتم کـه مـن هیچ وقـت حاملـه نخواهـم شـد. حـاال که 
خیالـم از بابـت حاملـه بـودن ام راحـت شـد، بـه ایـن فکـر 
افتـادم کـه آیـا واقعـاً وقتـش اسـت؟ آیـا بعـداً پشـیمان 
انتخـاب  را  مناسـبی  مـکان  و  زمـان  آیـا  شـد؟  نخواهـی 
کـرده ای؟ بـرای ایـن موجـود زیبـا کـه در پرتـو نـور او من 
نیـز زیبـا شـده بودم،آیـا آمسـتردام شـهر خوبی اسـت؟ به 
اطرافـم نـگاه می کنـم، به جـز کتاب هـای روی هـم ریختـه 
و بسـته بندی شـده و دو لپ تـاپ چیـز دیگـری مـال مـا 
نیسـت. خانـه را از یـک مـرد خوش سـلیقه و خوش اخـالق 
وسـایل  از  کرده ایـم.  اجـاره  وسـایلش  تمـام  بـا  هلنـدی 
آشـپزخانه تـا تلویزیون و نقاشـی های زیبای پسـت مدرن و 
چنـد کـوزه بزرگ سـفالین کار دسـت هندی. امـا این خانه 
زیبـا بـرای کتاب هـای مـن و مهـدی جـای کافـی نـدارد و 
مـا از روی ناچـاری و کمبـود زمـان برای پیدا کـردن جای 
بزرگ تـر در مرکـز شـهر، در ایـن خانـه حـدود یک سـال و 
نیـم مانده ایـم. حـاال کـه قـرار اسـت نفـر سـوم نیـز بـه ما 
بپیونـدد بـه شـرایط روزگار دوباره نظـر می انـدازم. هرچند 
دیـر اسـت، هرچنـد تصمیـم قبـل از ایـن مالحظه هـا رخ 

داده اسـت. 
کـودک بـودم و همیشـه در کتابخانـه پـدرم شـب را روز 
می کـردم و در سـیزده- چهـارده سـالگی بـه کتاب هایـی 
روبـه رو می شـدم کـه بـه گفـت مـادرم خـودم در دوران 
بـودم.  کـرده  پاره شـان  یـا  و  بـودم  جویـده  یـا  کودکـی 
وقتـی بـزرگ شـدم دیـدم کتاب هایـی را کـه دوسـت دارم 

در کودکـی بـا کمـک دندان هـای خـود انتخـاب کـرده ام. 
»مرشـد و مارگریتـا«، »یادداشـت های لنیـن«، »کاپیتـال« 
تاجیـک«.  مـردم  »افسـانه های  و  »شـاهنامه«  مارکـس، 
کـرم  همچـون  بـو.  و  خوش رنـگ  و  پرحجـم  کتاب هـای 
کتابـی  هـر  و  می گشـتم  پـدرم  کتابخانـه  در  ریشـه خوار 
کـه در دسترسـم بـود می جویـدم. فکـر کنـم پـدرم مـرا 
خیلـی دوسـت داشـت کـه بـا این همـه خـراب کاری بـاری 
هـم تنبیهـم نکـرده بـود. تنهـا وقتی بـزرگ شـدم و به پدر 
گفتـم چرا از دسـتم نگرفتید و گذاشـتید این همـه کتاب را 
از بیـن ببـرم، گفـت اگـر آن وقـت جلوگیری می کـردم اآلن 
سراغ شـان نمی آمـدی. انـگار کـودکان ذاتاً دشـمن کتابند. 
بـه کتاب هـای دور خانـه نـگاه می کنـم. گویـی هیچ کـدام 
را  کودکـی  بتوانـم  آن  به خاطـر  کـه  نـدارد  را  آن  ارزش 
کـه تـازه می خواهـد تمـام طعـم چیزهـای دنیـا را بچشـد 
سـرزنش کنـم. امـا ایـن دو بـا هـم نمی سـازند. بایـد در ته 
دل از بهـر یکـی از ایـن دو می گذشـتم. یـا از بهـر کـودک 
و یـا از بهـر کتـاب. امـا می خواهـم هـر دو را داشـته باشـم. 
می دانـم کـه ایـن طفـل زیبایی کـه دلبر جدید من شـده و 
مـن حاضـرم به خاطـر او بـه هـر کار دنیا دسـت بزنـم، فردا 
دشـمن دفتـر و کتـاب من خواهد شـد. جـای کتاب هایم را 
تنـگ خواهد کـرد. اگر تنهـا بگذارمش همه را پـاره خواهد 
کـرد و دانـه دانـه بـه دهـان کوچـک خـود خواهـد بـرد و 
خواهـد چشـید و خواهـد جویـد و خواهـد خـورد. دقیقاً به 
شـیوه ی خـود مـن. اگـر هـم ایـن کار را نکرد ممکن اسـت 
کـه از او ناامیـد شـوم و فکـر کنـم کـه شـبیه مـن نخواهد 
شـد. بگذار شـبیه مـن نباشـد، بگذار از مـن بهتـر و قادرتر 
باشـد. مـن اتاق کوچک خـود را داشـتم که کنـار کتابخانه 
پـدر بـود. وقتـی خواهرانم بزرگ تر شـدند، مرا بـه کتابخانه 
پـدرم منتقـل کردنـد و اتـاق مـرا به خواهـرم دادنـد. پدرم 

بـرای همه مـا کـودکان اتـاق جداگانـه داده بود. 
مـن امـا بـرای یـک کـودک نیز جـای مناسـبی نـدارم. این 
فکـر خیالـم را مشـوش می کنـد. بـا این همـه، نگرانـی مـن 
در چیـز دیگری سـت. در این کـه ایـن طفـل نیـز مثـل من 
سرنوشـت پیچیـده ای خواهد داشـت. فقط به خاطـر این که 
فرزنـد مـن اسـت. منی کـه مادر اویـم و باید زبـان و هویت 
را بـه او منتقـل کنـم. امـا کدام یـک از ایـن هویـت و زبـان 
را؟ زبـان مـادری ام تاجیکـی یا پارسـی اسـت، در سـمرقند 
بـه دنیـا آمـده ام، مادرم زن بسـیار بـاذوق و هنـر، و پدرم از 
رهبـران محلـی حـزب کمونیسـت در زمان شـوروی اسـت 
کـه اسـتعداد خوبـی در ریاضیـات و شـاهمات - شـطرنج - 
دارد. پـدر و مـادرم هـر دو بـا تمـام تـالش ما را بـا فرهنگ 
و ادبیـات فارسـی آشـنا می کردنـد، در حالـی کـه انتظـار 
داشـتند رهبـران آینـده حـزب کمونیسـت حاکـم بشـویم. 
زبان روسـی را در مدرسـه به عنوان زبان دوم به ما آموزش 

می دادنـد. هرچنـد هیـچ گاه در خانـه بـا زبان روسـی حرف 
نمی زدیـم، بجـز زمانـی که مهمـان روس زبانی داشـتیم. به 
دلیـل این کـه بیش تـر دوسـتان خانوادگـی مـا روس بودند. 
حـاال کـه به گذشـته فکـر می کنـم می بینم کـه مادربزرگ 
پـدری ام، گل خانـم بود کـه فرهنگ و احسـاس تاجیکانه را 
بـه مـا منتقل می کـرد. با افسـانه و داسـتان های دوران قبل 
از انقـالب روسـیه کـه شـبانگاهی قبـل از خـواب بـرای مـا 
کـودکان می گفـت. بـا نمـاز خواندن هایش به زبان فارسـی. 
بـا دعاهـای خوشـبینانه اش کـه همیشـه طوالنـی و موزون 
بودنـد. مادربـزرگ از پیـران محـل بـود کـه بـدون دعـا و 
رضایـت او هیـچ مراسـم محلـی انجـام نمی شـد. جایـش 
جنـت بـاد. روز بـه خـاک سـپردن او هـزاران مـردم جمـع 
آمـده بودند و مراسـم را مجبور شـدند در صحن مدرسـه ی 
محـل برگـزار کننـد. مادربـزرگ الگـوی مـرد و زن و پیـر 
و جـوان محـل مـا بـود. سـالی کـه مادربـزرگ فـوت کـرد 

سیسـتم شـوروی نیـز از بیـن رفت.
تابسـتان آن سـال همـه ی برنامه هـای از قبـل ریختـه ام به 
هـم ریخت. آرزو داشـتم بـا دعای مادربزرگ بـرای تحصیل 
به دوشـنبه پایتخت تاجیکسـتان بروم. اما بعد از فروپاشـی 
شـوروی مرزهای بین ازبکسـتان و تاجیکسـتان بسته بود و 
جنگ های داخلی تاجیکسـتان شـروع شـده بود. مادربزرگ 
نیـز از سـرطان ریـه بعـد از سـه مـاه رنـج و بیمـاری مـا را 
تـرک کـرد. شـوروی از هـم پاشـید، و مـن مجبـور شـدم 
زبـان ازبکـی بخوانـم. بعـداً در لنـدن بـه مـدت پنـج سـال 
زبـان انگلیسـی خوانـدم. حـاال که حدود دو سـال اسـت در 
آمسـتردام به سـر می بـرم، به سـختی تـالش می کنـم زبان 
هلنـدی را نیـز از بـر کنـم. گاهـی با خـود فکـر می کنم که 
زبـان آموختـن تـا کـی؟ انسـان بایـد چنـد زبـان را در یک 
عمـر کوتـاه یـاد بگیـرد؟ حـاال کـه یـاد گرفـت چـه بگوید 
بـا این همـه زبان هایـی کـه آموختـه؟ گذشـته از این همـه، 
بحـث شـیرین و هم زمـان تلـخ هویـت نیـز در میان اسـت. 
و  می دانـم  سـمرقندی  همیشـه  را  خـود  کـه  مـادر  مـِن 
معرفـی می کنـم و تاجیک زبـان ام، فرزنـد خـود را بایـد در 
خـاک دور از وطـن بـه زمیـن بگـذارم تـا خـود پیـش خود 
انتخـاب کنـد کـه چـه زبان هایـی را بیاموزد و چه کشـوری 
را بـه عنـوان وطـن بپذیـرد؟ هرچنـد در تـه دل می ترسـم 
کـه این کـودک با هر دلیلی نخواهد در سـمرقند، در شـهر 
عزیـز مـن زندگانی کنـد. هویت را نمی شـود تحمیـل کرد. 
همچنـان کـه مـن هیچ وقـت روس- فرهنـگ نشـدم، و یـا 
هیـچ وقـت ازبـک نخواهـم شـد. می خواهـم بدانـم کـه آیا 
مـن می توانـم بـه تنهایـی فرهنگ غنی و باسـتانی پارسـی 
را بـه ایـن کودک نوپـا معرفی و منتقل کنـم. تالش خواهم 
کـرد بـا شـیوه مادربـزرگ، بـا قصـه گفتن هـای مـدام و بـا 
داسـتان خوانی های هیجان انگیـز چنیـن کنـم. راه دیگـری 

نیسـتم. بلد 
درد دارم، خدایا! 

از این حرف ها زیاد شنیده ام. 
به پهلو می گردد مهدی. هروقت درد نداشتی بگو.

تو که خدا نیستی، بخواب، با تو نیستم. 
بـا سـختی تـالش می کنـم شـوخی کنـم. امـا نالـه رهـا 
می شـود از وجـودم. بـه مـن چـه کـه صاحبخانـه خـواب 

اسـت.
بالشتک هسته گیالس را گرم کنم؟ 

از جای می خیزد مهدی. 
- هسـته گیـالس؟ متخصـص می خواهـم. خسـته شـدم از 

ایـن درد. چـرا بایـد ایـن همه درد بکشـم؟
نیمـه شـب اسـت و من بـاز به زنـی تبدیل شـده ام که هیچ 
مـردی طاقـت او را نـدارد. زن دردمنـد و بداخـالق. از ایـن 
لحـن حـرف زدن بیـزارم. امـا گاهـی از بنـد رها می شـوم و 
طغیـان به پـا می کنـم و بـاز سـکوت می نشـیند بیـن مـن 
و مهـدی. تقریبـاً دو مـاه اسـت کـه در ایـن احـوال شـب 
را صبـح می کنیـم. انـگار صبـح بـا پنجه هـای روشـن خود 
پشـت  از  همیشـه  را  می گیـرد. حضـورش  را  دردم  تمـام 
پنجره هـای بی پـرده احسـاس می کنـم. نـگاه نوربـارش بـه 

خـواب شـیرین مـا خیره اسـت.
دردهـای وحشـتناک فکـر و اندیشـه هایم را مشـوش کرده 
بـود. احسـاس می کردم کـه این همـه درد طبیعی نیسـت. 
اما دوسـت داشـتم با تمام وجـود مقاومت کنـم و پای خود 

را بـه زندگـی بزرگ سـاالن بگـذارم. مادر شـوم. زندگانـی واقعـی را لمس کنم. 
امـا حـاال کـه روزگار در یـک ثانیـه رنـگ دیگـر گرفته گاهـی فکـر می کنم که 
ایـن دردهـای شـبانگاه بارداری را باید تنها بکشـم؟ یـا جامه دان هایـم را ببندم 

و بـدون هیـچ حـرف و برنامـه ای به سـمرقند برگردم؟ 
آبسـتن بـودن بـدون دسـت دعایـی با زبـان و لحن مادربـزرگ برایـم مصنوعی 
می نمـود. چیـزی کـم بـود. حضـور کسـان دسـت گیر و همـدل. آن دوره هـای 
زنـان باتجربـه، کـه همیشـه از آنهـا گریـزان بـودم و هیـچ گاه به حرف هایشـان 
گـوش نـدادم که حـاال به دردم بخورد. می خواسـتم از این کشـور بـروم. از این 
کشـوری کـه زن بـاردار روی دوچرخـه بـدون هیـچ محدودیـت و مراقبتـی به 
روزگار معمولـی خـود ادامـه می دهـد. بعضـی اوقـات دلـم چیزی می خواسـت 
و نمی دانسـتم کـه چـه چیزی سـت. نصـف شـب از درد جهیـدم و یـادم آمـد 
کـه دلـم چـه می خواهد. دود اسـفند. دلـم دود اسـفند مادربزرگ می خواسـت 
کـه وقتـی مـادر آبسـتن بـود روی لگنـی چنـد شـاخه اسـفند می گذاشـت و 
دود می کـرد. زیـر لـب دعایـی می خوانـد و خانـه را پـر از دود تنـد و دلنشـین 
می کـرد. کاش اسـفندی می بـود ایـن جـا. خـود برای خـود دود می کـردم و به 
شـهزاده کوچکـی کـه در بطن من اسـت مـی گفتم که اسـفند یعنی چـه. باید 
از همیـن روزهـای اول، از زمانـی کـه دیگـر از وجـود اش خیالـم راحت شـده، 
بـا او حـرف بزنـم. بـه او کمـک کنـم کـه راه خـودرا در ایـن زندگـی انتخـاب 

کنـد....          ادامـه دارد

معرفی کتاب

سندروم استکهلم

از صفحه4
تـا زمانیکـه آمـوزش و سـطح خانـم هـا بـاال نرفتـه، مـا هیـچ 
کاری نمـی توانیـم انجـام دهیـم. بنابرایـن بایـد تـالش شـود 
تـا سـطح سـواد خانـم هـا بـاال بـرود. چـه بـا کتـاب خواندن 
یـا بـا برنامـه ی دیگـر. شـما بایـد بیشـتر توجه کنیـد که چرا 
بحـث سـواد خانم هـا درحاشـیه قرارگرفته اسـت و پولها برای 
ورکشـاب هـا وچیزهـای عجیـب و غریـب دیگـر، هزینـه مـی 
شـود. در حـال حاضـر1۲ درصـد  از خانم ها باسـواد هسـتند. 
یعنـی اگـر قـرار باشـد 1۲ درصـد بـه همیـن صـورت بماند ما 
نمـی توانیـم هیـچ تغییـری درمـورد زنـان بوجـود بیاوریـم. 
بنابرایـن، بـه نظرمـن اولیـن اقـدام و مهمتریـن گام، جلـب 
کـردن توجـه رسـانه هـا و توجه خودتـان در بحث سـواد زنان 

کـه نقطـه ی اصلـی و مهم اسـت. 
بـه نظـر شـما، جامعـه مردسـاالری چه فرصـت هایی 
را بـرای زنـان بوجـود آورد و بـزرگ تریـن چالـش در 
ایـن زمینه چه بـود؟  البته کـه زنـان قدرتمند هم هسـت. 
مـن بـه این باورهسـتم کـه بعـد از ۲001 فرصت هـای خوبی 
بـرای زنـان پیش آمـد. مثال شـما فکر کنیـد و مقایسـه کنید 

تواننـد، آنجـا مسـتقل حرف بزننـد. این ها به یـک نحوی فاقد 
پایـگاه اجتماعـی، فاقـد یک سـرمایه اجتماعی هسـتند. چون 
زنـان زمینـه ی ارتباطـات شـان کـم اسـت. پایـگاه اجتماعی 
شـان ضعیـف اسـت. وقتـی کـه آنجـا مـی رونـد، حرفشـان 
شـنیده نمـی شـود. پس بـی سـوادی، وابسـتگی اقتصـادی و 
فسـادی کـه در اسـتخدام و معرفـی زنـان در قـدرت وجـود 
دارد، باعـث شـده کـه زنـان بـه صـورت سـمبولیک و نمادین 
درجایـگاه هـای قـدرت تکیـه بزنند و هیـچ مؤثریتی نداشـته 
باشـند و اگر این ها پول داشـته باشـند و خودشـان به صورت 
مسـتقل، نامزد پسـت های سیاسـی شـوند و اگر سـواد کافی 
داشـته باشـند و از سـرمایه ی کافی برخوردارباشـند، وقتی به 
قـدرت رسـیدند حـرف مهمشـان، جنسـیت و هویت اسـت نه 
قومیـت و حـزب. شـخصیت آنهـا بایـد از خـود و منافـع زنان 
دفـاع کننـد. ولـی این هـا که درقدرت رسـیدند، تحـت فرمان 
هسـتند و از کسـانی تبعیـت مـی کنند که در رسـاندن آنها به 
قـدرت نقش داشـتند. بنابرایـن نمی تواننـد از زن بودن، نقش 

زنـان و منافـع زنـان نمایندگـی کنند.
بـا توجه بـه همـه ی مشـکالت و عوامل متعـددی که 
سـد راه زنان مانـع ایجاد مـی کنند، ، مـردان تحصیل 
کـرده چـه کارهایـی در زمینـه رفـع ایـن مشـکالت 
کـرده انـد و بـه خصـوص خود شـما چـه انجـام داده 
ایـد؟  اینکـه قشـرتحصیل کرده چـه کـرده اند؛ باید بررسـی 

افغانسـتان را بـا کشـورهای دیگر حتـا کشـورهای غربی. فعال 
خانـم هـا در سیاسـت و اجتمـاع، حضور بیشـتر دارنـد که در 
دیگـر کشـورها اینگونـه نیسـت. نـه در کشـورهای خاورمیانه، 
آسـیای میانـه و حتـا کشـورهای اروپایـی. مثـال ۲۷ درصـد 
خانـم هـا در پارلمـان هسـتند. 6۷ درصد در مجلس سـنا. 16 
درصـد در شـوراهای والیتـی. در وزارت خانـه ها وزیر هسـتند. 
خانـم هایـی کـه سـفیر، وزیـر و معیـن هسـتند. ایـن رقم در 
کشـورهای خاورمیانـه و آسـیای میانـه وجـود نـدارد. ما سـی 
و نهمیـن کشـوری هسـتیم که زنان در سـاختارهای سیاسـی 
مـان وجـود دارنـد، ولـی چـرا تأثیرگـذار نبـوده اسـت؟ شـما 
ایـن را بررسـی کنیـد. چـرا بـا ایـن همـه مشـارکت و حضـور 
زنـان در سیاسـت و اجتمـاع و در قـدرت، بـاز هم زنـان هردم 
شـهید هسـتند و همچنان به عنوان شـهروند درجـه دوم و به 
عنـوان کسـانی که حـق و حقوق شـان معلوم نیسـت، دلیلش 

؟ چیست
شـما دلیـل را در چـه مـی بینیـد؟ وقتـی کـه زنـان باال 
رفتنـد بایـد حـرف های شـخصیت هـا و سـازمان هایشـان را 
بگوینـد و نـه حـرف جنسـیت و زنانـه را. حتـا ایـن هـا نمـی 

روشـنفکر  قشـر  افغانسـتان هـر چنـد،  در  تحقیـق شـود.  و 
خواهـان برابـری حقـوق زنان هسـتند، امـا اکثریـت اعتقاد به 
ایـن برابـری ندارنـد و خـودم تعـداد پراکنـده ای از مقاالت در 
نشـریه هـا و بحـث هـا در میزگردهـای تلویزیـون هـا داشـته 
ام. رسـاله ی دکتـرای مـن هـم در رابطـه بـا مسـئله ی زنـان 
در افغانسـتان بـه خصـوص مشـارکت سیاسـی و سـهم بندی 

ست.  ا
جنـاب رشـادت؛ در آخـر مصاحبه، ایا حرف و سـخنی 
مانـده کـه در سـوالها و صحبـت هـای شـما نبـوده و 
نیاز هسـت کـه مطرح کنیـد؟ تغییـرات درحـوزه ی زنان 
نیازمنـد کارهـای اساسـی و بنیادین اسـت. کارهـای پروژه یی 
و انجیویـی نمـی توانـد مؤثریـت داشـته باشـد. زنان بـا موانع 
اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی مواجـه هسـتند و 
تغییـرات در ایـن حـوزه ها، کار اساسـی می خواهـد که دولت 
بایـد موظف باشـد، براسـاس پـالن ملی و کاری کـه برای زنان 
تنظیـم کـرده اسـت. تعهـدات بیـن المللـی که دولـت درقبال 
زنـان تعهد داده اسـت و در زمینه های اهداف انکشـافی هزاره 
ی سـوم کـه بـر بنیاد آن، باید فقر را ریشـه کـن نماید و بحث 
برابـری جنسـیتی را ایجاد کنـد و به تعهداتـش در قبال زنان، 
نسـبت بـه جامعـه ی بیـن الملـل بایـد وفـادار باشـد و توجـه 
ویژه در قسـمت آموزش زنان داشـته باشـد تا شـاهد تغییرات 

در وضـع زنان باشـیم.

رسخی خونم از بدخشان است
دست هایم را

با نارنج های ننگرهار بریده اند
چشم هایم را

از سكوت بودا برداشته ام
بگذارید این رسزمین بخندد

مثل پسته های بادغیس
عاشقانه ای بنویسم

از جنس دشت های بهسود 
پنجره ام را باز كنم

شاخه های انگور هرات
در پیاله ام بیوفتند

من وارث جاده ی ابریشمم
بگذارید

خورشید از خانه ی ما طلوع كند
كه بگذرند تاجران 

و قصه های هندوكش را
برای الالیی فرزندانشان بخوانند

كه آب های جهان
از كدام كوه 

زمین را می شكافند
شكوه

به دستان آی خانم بازگردد
چهل دخرتان

در دامنه كوه های بابا
قصه ی گیسوان شان را بخوانند

بگذارید جهان
هزار و یك شب تازه ای بخواند

موالنای دیگری بشناسد
محمود به غزنه بازگردد

كوه نور
به پیشانی مادر 

پدر از فراوانی شیر رمه اش بگوید
برادر از پهلوانی اش

و خواهر
از زیبایی اش

كه می شكند آیینه را
نفس می كشم

در بی قراری موالنا
كه چرخ بزنم اندوه جهان را

مرا نه قونیه ای آرام است
كه از بلخم 

سرخی خونم از...

 مصطفی هزاره 
 شهزاده سمرقندی

بخش دوم 
جعِدگیسو

چرا زنان، با وجود حضور گسترده...



 آمنه امید

چرا زنان، با وجود حضور گسترده 
در حکومت اما همچنان، 

هردم شهیدند؟

مطالعـات  رشـته ی  لیسـانس  رشـادت،  امیـن  محمـد  اشـاره: 
در رشـته جامعـه شناسـی  را  ماسـتری خـود  و  اسـت  اجتماعـی 
فرهنـگ، گرفتـه اسـت و اکنـون دانشـجوی مقطع دکترا در رشـته 
ی جامعـه شناسـی تغییـرات اجتماعی اسـت. وی به عنـوان معاون 
علمی تدریسـی دانشـگاه غرجسـتان و در تعدادی از دانشـگاه های 

خصوصـی تدریـس مـی کند.
»مـا سـی و نهمیـن کشـوری هسـتیم کـه زنـان در 
سـاختارهای سیاسـی مـان وجـود دارنـد، ولـی چرا 
تأثیرگـذار نبوده اسـت؟ شـما این را بررسـی کنیـد. چرا 
بـا ایـن همـه مشـارکت و حضور زنـان در سیاسـت و اجتماع 

و در قـدرت، بـاز هـم زنـان هردم شـهید هسـتند.«
مـردان تحصیـل کـرده ی جامعـه ی مـا کـه شـما 
هـم متعلـق بـه این طیـف هسـتید چقـدر در درکی 
مشـکالت زنـان در ایـن یک ونیـم دهه اخیـر موفق 
بـوده انـد؟  زن بـودن در افغانسـتان همـراه بـا شـماری از 
مشـکالت اسـت و مشـکالت فـراوان وجـود دارد کـه زنـان 
جامعـه مـا بـا آن مواجـه هسـتند. بنابرایـن، نقـش زنـان و 

جایـگاه زنـان در جامعـه افغانسـتان بسـیار مهـم اسـت. من 
بـه عنـوان یک تحصیل کـرده معتقدم کـه زنان افغانسـتان با 
چند مشـکل جدی روبرو هسـتند. یکی از مشـکالت، سـنتی 
بـودن جامعه اسـت که تا هفتـاد درصد مردم ما در روسـتاها 
زندگـی می کننـد و بـه همیـن میـزان بی سـواد هسـتند. در 
اینجـا، جایـگاه زنـان کامـال تعریـف شـده اسـت. زنانـی کـه 
بیشـتر در حـوزه ی خصوصـی جـای دارنـد و نـه حـوزه ی 
عمومـی. سـنت و فرهنـگ دوسـت نـدارد کـه زن در فضـای 
عمومی حضور داشـته باشـد. مشـکل دیگری کـه بازهم زنان 
افغانسـتان وارد بحـث نابرابـری جنسـیتی و بـه یـک نحـوی 
تبعیض جنسـیتی اسـت. خانواده نخسـتین جاییسـت که در 
آنجـا، تبعیـض جنسـیتی سـنگ بنایـش گذاشـته می شـود. 
یعنـی خانـواده هـا تـالش مـی کننـد که یـک تفـاوت و یک 
تمایـز آشـکار بیـن دختـر و پسـر، قایل شـوند. ایـن تبعیض 
بعدهـا وارد جامعـه مـی شـود و مـی بینیـم تبعیضـی که در 
خانـواده بـوده، در جامعـه هم اسـت که علیه زنـان و دختران 
گذاشـته می شـود. تبعیـض و نابرابری جنسـیتی بـه صورت 

دارد. وجود  آشـکار 
بـه نظر شـما مبارزاتی کـه علیـه تبعیـض و نابرابری 
های جنسـیتی صـورت گرفته، چقـدر تأثیرگذار بوده 
اسـت؟  مبـارزه در طـول صـد سـال اخیـر در افغانسـتان، 
چـه در دوران امـان اهلل، چـه در دوران هـای دیگـر و دوره 
ی جدیـد کـه بـه صـورت متفرقـه و بسـیار پراکنـده بـوده و 
ایـن مبـارزات سیسـتماتیک، نظـام منـد و روشـمند نبوده و 
بسـیار نـاکام و درعیـن حـال تعـداد زیـادی از خانـم هایـی 
کـه در روسـتاها زندگـی مـی کننـد، براسـاس سرشـماری و 

نظرسـنجی هـا، ایـن وضعیـت را قبول کـرده و پذیرفتـه اند. 
ایـن وضعیـت بـه صـورت یـک امـر اجتماعـی که بـه همین 
قسـم یـک چیـز درسـت اسـت و بـه همیـن صـورت، تعـداد 
مبـارزان انسـجام منـد نبـوده و درعیـن حـال تعـداد زیادی 

ازمردمـان، ایـن را پذیرفتنـد.
هفتـه نامـه نیمـرخ در صـدد این هسـت کـه بتواند 
تعریفـی متفـاوت از هویت زنـان ارایه بدهـد. به نظر 
شـما، به عنـوان یک اسـتاد دانشـگاه که با شـماری 
از طیـف هـای مختلـف سـروکار دارید، زمینـه های 
مختلفـی را تجربـه کـرده اید، چـه زمینه هـای الزم 
هسـت تـا بتـوان ازهویـت زنانـه تعریـف مناسـبی 
داشـت؟  رسـانه های صوتی و کتبی و تصویری خوشبختانه 
در افغانسـتان، بـه لحـاظ کمـی بسـیار زیاد شـده و همچنان 
رشـد کـرده اسـت. منتها این رسـانه هـا فاقد هـدف و محتوا 
اسـت. یعنـی نمی دانند کـه از رسـانه چگونه اسـتفاده کنند 
و ایـن رسـانه چگونـه بایـد تغذیـه شـود و چگونـه بایـد بـه 
نفـع زنـان سـود ببرنـد. رسـانه ای که شـما منتشـرمی کنید 
کـه بـا هـدف تعریـف هویـت زنانـه، کار مـی کنیـد؛ یـک 
گام بسـیار مثبـت از نظـر مـن. مشـروط بـه ایـن کـه وقـت 
بگذاریـد بـرای نشـریه تـان و کارهـای تخصصـی و کارهـای 
روشـمند انجـام دهیـد. نـه اینکـه مـردم فقـط الیـک کنند. 
ایـن کافی نیسـت، شـما باید عمیقـا وارد مشـکالتی که زنان 
بطـور مسـتقیم بـا آن مواجـه هسـتند و از آن رنج مـی برند، 
بپردازیـد. بایـد ببینیـد همیـن بحـث عـدم دسترسـی زنـان 
بـه عدالـت، بحـث بی سـوادی زنان، بحـث سـمبولیک بودن 
زنـان درحـوزه های قـدرت و سیاسـت و نگاه هـای عجیب و 
غریـب که نسـبت بـه زنان وجود دارد. بسـیاری از مشـکالت 
زنـان وجـود دارد کـه اینهـا عمیقـا زنـان را رنج مـی دهند و 
کامـال واضـح اسـت. شـما اگـر خواسـته باشـید که یـک کار 
مثبـت انجـام دهیـد، بایـد عمیقـا از درد و رنجـی کـه زنـان 
بـا آن، زندگـی مـی کننـد و هر روز ایـن درد و رنـج را حس 
مـی کننـد؛ بپردازیـد. بسـیاری از کارهایی کـه در طول یک 
و نیـم دهـه ی اخیـر در افغانسـتان در خصـوص زنـان انجام 
شـده، بیشـتر بـر انجیوگرایـی و پـروژه گرایـی بوده اسـت و 
ایـن پـروژه گرایـی نـه تنهـا بـه زنـان سـودی نرسـانده بلکه 
بـرای زنـان آگاهـی بوجـود نیـاورده و مانـع از یـک جنبـش 

زنانه شـده اسـت.
چـون پـروژه هـا تـا زمانـی که هسـت مـردم کار مـی کنند، 
وقتـی پـروژه هـا ختم می شـود، کار نمـی کننـد و این، یک 
آسـیب بـزرگ برای زنـان تلقی می شـود. بنابراین شـما باید 
از نـوع پـروژه گرایی نباشـید، انجوایـزم و انجوگرایی را دنبال 
نکنیـد و دنبـال یـک فعالیـت کامـال معطـوف به یـک هدف 

در رابطـه به زنان باشـید.
چـه  زنـان،  مسـایل  خصـوص  در  شـما  نظـر  بـه 
موضوعاتـی بـوده امـا تاکنـون در ان زمینه هـا کاری 
نشـده اسـت؟ بینید تنهـا چیزی کـه درمورد زنـان که هم 
ازچشـم حامیان بیـن المللـی دور بوده وهم ازچشـم تصمیم 
گیـران سیاسـی، اینسـت کـه اولین اقـدام در مـورد خانم ها 

بـا سـواد کـردن آنهـا اسـت.          درصفحـه3
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خانـواده نخسـتین جاییسـت کـه در آنجا، تبعیض جنسـیتی سـنگ بنایش گذاشـته می شـود. 
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شـوند. ایـن تبعیض بعدهـا وارد جامعه می شـود 
وابسـتگی اقتصادی و فسـادی که در اسـتخدام و معرفی زنـان در قدرت وجود دارد، باعث شـده 
کـه زنان بـه صورت سـمبولیک و نمادیـن درجایگاه هـای قدرت تکیـه بزنند و هیـچ مؤثریتی 

نداشـته باشند 


