
فیسـبوکیش،  صفحـه  در  دوسـتان  از  یکـی  پیـش  روز  چنـد 
سـخنرانی مدونـا خواننده مشـهور رپ امریکا را پسـت کرده بود. 
سـخنرانی او را سـال گذشـته شـنیده بـودم امـا این بـار فرصتی 
پیـش آمـد کـه دقیـق تـر در حرفهـا و دغدغه هـای زنـی که به 
نحـوی در مهـد دموکراسـی پرورش یافته اسـت، تمرکـز کنم. از 
جامعـه ای کـه مشـعل دار آزادیـش نمـادی از زن اسـت انتظـار 
مـی رود که زنان شـرایط مطلوبی برای پیشـرفت داشـته باشـند 
و نـگاه برابـری جنسـیتی در آن یـک اصـل باشـد. امـا مدونـا از 
تجربـه هایـی سـخن مـی گوید کـه بـرای زن جامعه افغانسـتان 
کامـا قابـل لمـس اسـت، بخصـوص زنـان تحصیلکـرده و فعـال 
اجتماعـی. او مـی گویـد کـه بـرای مخاطبینش نقش یک شـیء 
پـادری را دارد چـون هـم یـک زن و هـم سـرگرم کننـده اسـت. 
او در وقتـی کـه بـه عنـوان زن سـال انتخـاب شـده از خاطـرات 
تلـخ خـود سـخن مـی گویـد و از جامعـه ای حـرف مـی زنـد 
کـه بـرای مردانـش هیـچ قاعـده ای وجـود نـدارد امـا زنـان باید 
وارد بـازی شـوند کـه بـه انهـا مـی گویـد بایـد زیبـا، سکسـی و 
نـاز باشـند امـا نبایـد زیـاد باهـوش باشـند و فکـر و اندیشـه ای 
نداشـته باشـند، بخصـوص فکر و اندیشـه ای که با وضـع موجود 
مطابقـت نداشـته باشـد. او از تجربـه تجـاوز مـی گویـد اینکه بر 
پشـت بـام خانـه بر او تجـاوز کرده انـد و دزدان خانـه او را غارت 
کـرده انـد و از حقـی سـخن مـی گویـد که به مـردان اجـازه می 
دهـد کـه بـا زنـان چـون شـیء برخـورد کننـد. این سـخن های 
مدونـا، سـوال به وجود مـی آورد که چـرا تجربه هـای زنان فارغ 
از پیشـرفت یافتگـی یـا پیشـرفت نیافتگـی جوامع، در بسـیاری 
مـوارد بـا یکدیگر شـبیه هسـتند؟ مـا زنان نیـاز داریم کـه امروز 
ایـن سـوال را از خـود و از جامعـه بشـری کـه در ان زندگـی می 
کنیـم بپرسـیم کـه چرا؟ ایا مـا چنین نگاهـی را بـه زنانگی خود 
پذیرفتـه ایـم؟ ایـا جامعـه چنیـن نـگاه هایـی را بـر مـا تحمیـل 
کـرده اسـت؟ چـرا بعـد از ایـن همـه مبـارزات تاریخـی زنـان و 
شـکل گیـری جنبـش هـای حقـوق زنـان و برابری جنسـیتی ما 
هنـوز بـا مشـکل شـیء نگـری نسـبت بـه جنسـیت مان دسـت 
و پنجـه نـرم مـی کنیـم؟ اگـر بخواهیـم راهـکاری بیابیـم اول 
بایـد نقـش خـود را در ایجـاد تغییـر تعریـف کنیـم و بعـد نقش 
جامعـه را بازنگـری کنیـم و به دنبال راهکاری باشـیم کـه بتواند 
سـاختاری را تغییـر دهـد کـه زنـان را محـدود بـه شـیء و فاقد 

حقـوق انسـانی فـرض مـی کند.

)زمین مادران، رمانی از شـهزاده سـمرقندی اسـت که داسـتان سـه نسـل از زنان 
تاجیکسـتان را روایـت می کند.(

مـادر در نیـم روز تابسـتان کنـار مزرعـه رو بـه آسـان خوابیـده اسـت. در حـال به 
دنیـا آوردن مـن اسـت. کنـارش مـرد فربه/چـاق راست-راسـت راه مـی رود و کاری 
هـم از دسـت اش برمنی آیـد. ایـن رئیـس کالخوز ماسـت. دسـتان مادر بـه پایه ی 
باریـک پنبـه ای پیچیـده اسـت. دنـدان بـه دنـدان گذاشـته و هیـچ فریـادی هـم 
منی زنـد. خـوب نیسـت در حضـور مـرد، ضعـف خـود را نشـان دهـد. از رئیـس 
خواسـته کـه همیـن دور و برهـا باشـد ولـی نزدیـک نیایـد. خـوب نیسـت، مـردم 
حـرف می زننـد. مهم تـر از همـه پـدرم ناراحـت می شـود اگـر بدانـد مـردی زیـر 

دامـن زن اش را دیـده اسـت.
خواهـرم بـا گریـه می رسـد و هـر چـه در دسـت دارد نـزد مـادر می گـذارد. مـادر 
بـا آرامـش دسـت و پـا دراز کـرده و در دامـن چیـزی را بـا احتیـاط گرفتـه اسـت. 
هـم  پیرزنـی  می گـذارد.  آن  روی  مـرا  و  می کنـد  پهـن  زمیـن  روی  را  دسـتال 
لنگان لنـگان از آن سـوی مزرعـه می رسـد و بـا کمـک رئیـس از جویبـار می گذرد. 

بـا دو دسـت لـرزان بـه سـوی آسـان بلنـد- بلنـد دعـا می خوانـد...
خواهـرم تنهـا چیـزی کـه از صحنـه بـه دنیـا آمدن مـن در یاد داشـت همیـن بود. 
امـا پیـرزن کـه هرچنـد دیـر بـه کمـک مادر رسـیده امـا همچنـان خـودرا دایه من 

می دانـد می گویـد،...

حضـور هفتـه نامـه ی نیـم ُرخ در جمـع مطبوعـات کشـور یـک گام نیک به شـار مـی رود. ایـن تولد در 
حالـی صـورت می گیـرد کـه دروازه هـای شـاری از رسـانه ها خصوصـا رسـانه های چاپـی بسـته شـده 
اسـت. وابسـتگی رسـانه ها بـه منابع متویل کننده ی خارجی سـبب شـده اسـت که پـس از کاهش در 

کمک هـا شـاری از رسـانه ها از فعالیـت بازمانـد.
رسـانه های کشـور، طـی 17 سـال بـا چالش هـای زیـادی همـراه بـوده اسـت. وابسـتگی بـه منابـع 
بیرونـی و نهاد هـای متویـل کننـده سـبب شـده اسـت، تـا دورمنای روشـن بـرای تـداوم کار مطبوعات 
وجـود نداشـته باشـد. فقـدان مدیریـت مالـی و نبـود بازاریابـی مناسـب از عوامـل مهـم در سـقوط 
شـاری از رسـانه  های چاپـی در کشـور اسـت.  هرچنـد ظرفیت هـای خوبـی بـرای کسـب اعالنـات در 

رسـانه های چاپـی وجـود دارد امـا هنـوز ایـن فرهنـگ نهادینـه نشـده اسـت.
هم اکنون در موجودیت رسانه های تصویری،...
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مشارکت زنان در انتخابات 
وچالش نقـش های کلیشه ای زن 

درخانواده

روز جهانی بدون سوتین 
و مبارزه با سرطان پستان در افغانستان 

هفته

2

ریـزه گل پـس از کشـته شـدن پسـرش بـه 
دسـت طالبـان در پـی انتقام طالبـان برآمد 
و گـزارش شـده کـه ۲۵ تـن از شورشـیان 

طالبـان را کشـته اسـت.

زمین مادران 
نیمُرخ، بازتاب تمام رخ!

 مریم شاهی

3

هفته نامه نیمرخ را هر هفته در دفتر کار و پشت در منزل تان 
دریاف نمائید

هزینه ارسالمدت قرارداددریافت کننده

مؤسسات خارجی
100 دالر6 ماه

150 دالر12ماه

مؤسسات داخلی، 
دانشگاه ها، 

بانکها، مراکزعلمی 
و سایرنهادهای 

خصوصی و دولتی

3000 افغانی6 ماه

5000 افغانی12 ماه

دانشجویان و 
اساتید دانشگاه

2000 افغانی6 ماه

3500 افغانی12 ماه
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دهنـد،  مـی  تشـکیل  را  کشـور  جمعیـت  از  نیمـی  زنـان 
پانـزده سـال قبـل فضـای جدید سیاسـی حاکم بر کشـور، 
و حقـوق  بـر  بـه دموکراسـی، حقـوق  افغانسـتان  تعهـد 
زنـان ایجـاب مـی  کـرد کـه زنـان بایـد در سـاختار اسـايس 
هـای  برداشـت   ابتـدا  در  باشـند،  داشـته  قـرار  حكومـت 
سـنتی مـردان ایـن بود که زنـان توانایی و مهـارت رهربی و 
حضـور در پارملـان كشـور را ندارند، ولی تجارب  1٥ سـال 
اخیـر نشـان داد کـه زنـان توانایی های خوبی بـرای وكالت 
و رهـربی را دارنـد و حضـور آن  هـا در قـوه مقننـه و در رأس 
نهادهـای اجرایـی، تقنینـی و اجتاعـی مـی  توانـد باعـث 
پویایی كشـور شـود و منادی از مشـارکت را ترسـیم منايد.
بر اسـاس نگـرش دموکراتیـک، متامـی افراد جامعـه، بدون 
درنظرداشـت جنسـیت و موقعیـت اجتاعی، حق مسـاوی 
تصمیم گیـری و دخالـت در امـور جمعـی را دارنـد. عـالوه 
ایـن  کـه زنـان نقـش مهـم را در سـازماندهی زندگـی  بـر 
خانوادگـی و اجتاعـی ايفـا مـي كننـد در رفـن بـه پـای 
صنـدوق هـاي رأي، راه پيايـي هـا و حضـور منادینـی کـه 
در روزهـای مهـم کشـور جهـت تحقـق مشـاركت سـيايس 
خـود بـه ثبـت مـی رسـانند، گـواه فعالیـت و متایـل آنهـا 
بـه حضـور آگاهانـه در عرصـه هـاي سیاسـی، اجتاعـی و 
همـگاين کشـور اسـت. هرچند حضـور زنـان در کارزارهای 
هـای  ژسـت  بـه  گذشـته  هـاي  انتخابـات  در  رقابتـی 
انتخابـات  امـا  اسـت،  توصیـف شـده  و  تعبیـر  انتخاباتـی 
آينـده فرصـت خوبـی اسـت کـه زنـان بتواننـد توسـط آن، 
را  خویـش  سیاسـی  و  حقوقـی  خواسـت های  و  آرمان هـا 
بـروز دهنـد و حایت شـان را از طریـق رأي و سـهم گیری 
فعـال و بـا تشـخیص رضوریـات و نیازهای شـان در جهت و 
موضـع سیاسـی  معطوف و مترکـز دهند که منتـج به تغییر 
و ضعیـت و بهبـودی رشایط كيل زنان كشـور گـردد. فعاالن 
حقـوق زن در عرصـه هـاي سـيايس و اجتاعـي در تـالش 
مشـاركت واقعـي زنـان در انتخابـات پارملـاين و شـورا هاي 
ولسـوايل ها در سـال بعد هسـتند. به نظر مي رسـد چنني 
تـالش هـا مـي تواند در آينـده، افغانسـتان را از نظر رویکرد 
ابـزاری  بـه  زنـان  جهانـی در خصـوص سـهمیه  مشـارکت 
مطلـوب بـرای رقـم زدن جهش تأريخي در عرصۀ مشـارکت 
زنـان در سـطوح مختلـف دسـتگاه سیاسـی مبـدل كند. با 
درنظرداشـت اينكه در انتخابات هاي گذشـته، افغانسـتان 
از نظـام اکرثیتـی و کـم کاربـرد رأی غیرقابـل انتقـال واحد 
)SNTV( اسـتفاده شـده اسـت کـه در آن، رأی دهنـدگان 
در حوزه هـای انتخاباتـی والیتـی و چندعضـوی، می توانند 

و نـه نامـزد زن، موفـق بـه ورود بـه ولسـی جرگه شـدند. در 
مرانو جرگه، دو سـوم اعضا به شـکل غیرمسـتقیم توسـط 
شـوراهای والیتـی سـی و چهارگانـه انتخـاب می شـوند و 
یـک سـوم دیگر، مطابـق به حکم مـادۀ 84 قانون اساسـی 
)مصـوب 2004( از جانـب رئیـس جمهـور، ضمـن لحـاظ 
کـردن رشط برابری جنسـیتی در معرفـی نامزدان، منصوب 
می شـوند. قانـون تعدیـل یافتۀ انتخابـات )مصوب 2010( 
در مـادۀ 30 ترصیـح می کنـد کـه حداقـل بیسـت درصـد 
کرسـی ها در شـورای والیتـی برای زنان اختصـاص می یابد 
و   )SNTV( سیسـتم  قواعـد  برحسـب  کرسـی ها  باقـی  و 
بـدون درنظرداشـت جنسـیت نامزد پیـروز احـراز می گردد، 
زنـان بـه تناسـب نفـوس خـود توانسـته انـد در ايـن حـوزه 

كـريس هـای اختصـاص يافتـه را بخـويب احـراز مناينـد. 
بـا توجـه بـه مـوارد بـاال در تحقـق مشـارکت سـيايس زنان، 
در جامعـه کنونـی افغانسـتان مـی تـوان گفت کـه افزایش 
حضـور زنـان بـرای منایندگـی در پارملـان از چنـد جهـت 

یـک رأی بـه صنـدوق بیاندازنـد. نظام پارملانی افغانسـتان 
نیـز یـک نظـام دو مجلسـی متشـکل از ولسـی جرگـه )بـا 
اسـت.  کرسـی(   102 )بـا  مرانوجرگـه  و  کرسـی(   249
در پارملـان افغانسـتان، سـهمیه هایی بـرای دو گـروه بـه 
حاشـیه کشـانده شـده، یعنی زنـان و کوچی هـا، اختصاص 
یافتـه اسـت. بنـا بـر مـادۀ 83 قانـون اساسـی افغانسـتان 
)مصـوب 2004( و ماده هـای 20 و 23 قانـون انتخابـات 
کرسـی  هشـت  و  شـصت  کـم  دسـت   ،)2013 )مصـوب 
ولسـی جرگـه بـه زنـان اختصـاص می یابـد که سـه کرسـی 
آن، مختـص مناینـدگان زن کوچـی اسـت کـه نبایـد خالی 
مباننـد یـا به عنوان سـقف شیشـه  ای درنظر گرفته شـوند؛ 
زیـرا مـادۀ 23 قانـون انتخابـات )2010( ترصیـح مـی دارد 
در  باقیانـده  کرسـی های  مـورد  در  تصمیم گیـری  کـه 
حوزه هـای انتخاباتـی چندعضـوی، بنـا بـر قواعـد سیسـتم 
رأی غیرقابـل انتقـال واحـد بـدون لحـاظ جنسـیت نامـزد 
صـورت می گیـرد. در انتخابـات پارملانـی 2010، شـصت 

حائـز اهمیـت اسـت. شـاید اولیـن اهمیـت آن بـه خصوص 
مردسـاالر  از سـد  زنـان  توانایـی گذشـن  هـا،  واليـت  در 
خانـواده و ترسیـع قـدرت از مرکـز خانـه بـه بیـرون از آن 

. شد با
در بسـیاری از خانـواده ها بـا وجود نظام مردسـاالر، قدرت 
زنـان در اجـرای امـور خانه بیشـر از مردان اسـت. افزایش 
بـا  مسـتقیمی  نسـبت  آينـده،  انتخابـات  در  زنـان  حضـور 
چالـش الگوهای از پیش سـاخته شـده از زنـان در خانواده 
دارد. بـه چالـش کشـیدن زنـان در نقـش مـادر و همـرس 
خانـه و دگرگونـی آن بـه سـطح مدیریتی، نه تنها در سـطح 
خانـواده، بلکـه بـه الگویـی در جامعـه تبدیـل مـی شـود و 
از سـوی دیگـر چالـش هـای موجـود بـر رس راه  زنـان را بـه 

فرصـت هایـی بـرای آنـان تبدیـل مـی کند.
ایـن فرصـت هـا مـی تواند رفتـه رفته بر سـدهای مشـارکت 
در  دوبـاره  فرصـت  آنهـا  بـه  و  کنـد  غلبـه  زنـان  سیاسـی 
فعالیـت هـای خـارج از خانـه را بدهد. با این کـه حضور در 
انتخابـات رصفاً یك فعاليت سیاسـی نیسـت، امـا می تواند 
بـه مقاومـت زنـان در برابـر الگوهای مردسـاالر در سـاختار 
سیاسـی یاری رسـاند و از سـوی دیگر قدرت مدیریت زنان 
را از خانـه بـه سـطح وسـیع تـری از اجتاع برسـاند. گرچه 
هنـوز نسـبت رشکـت زنـان بـه مـردان در اقلیـت اسـت، اما 
نشـان دهنـده تقویـت روحیه مدیریتـی در زنـان و باالبردن 
آگاهـی اجتاعـی بـرای مسـئولیت پذیـری اسـت. حضـور 
زنـان در ایـن چرخـه بیانگـر تـالش و عـزم آنهـا بـرای تغییـر 
در رشایـط کنونـی جامعـه مردسـاالر اسـت. ایـن حضـور 
در واقـع عاملیـت زنـان را در سـاختار عملـی جامعـه بـاال 
مـی بـرد و آنهـا را بـه نیروهـای موثر تـري  بـرای تغییرعملی 
در نظـام اجرایـی تبدیـل مـی کنـد و در عیـن حـال باعـث 
تغییـر تاثیر پذیـری عاملیـت زنـان در سـطح کوچکر یعنی 
خانـواده شـده و ایسـتادگی بیشـر در برابـر کلیشـه هـای 
تحمیلـی رهـربان مذهبـی را هم در بافت خانـواده و هم در 

سـاختار جامعـه رقـم مـی زند.
انتخابـات سـال آينـده بـراي بانوان جـوان و تحصيـل يافته 
مشـاركت  تحقـق  بـراي  خـوب  فرصـت  يـك  افغانسـتان، 
سـيايس آنهاسـت؛ تحـت هـر رشايـط كـه باشـد، بايـد از 
ايـن قـر آسـيب پذيـر در سـطح خانـواده، جامعـه، مـردم، 
مشـاهد  نهاد هـای  و  انتخاباتـی  نهاد هـای  حكومـت، 
فراهـم  نظـر  از  جانبـه  همـه  و  قاطـع  انتخابـايت حايـت 
آوري رشايـط مناسـب براي اشـراك معنا دار بـه عنوان رأي 

گرنـده و رأي دهنـده صـورت گـرد.

مشارکت زنان در انتخابات 
و چالش نقش های کلیشه ای زن در خانواده

گفت وگو
 منیژه رامزی 

استاد دانشگاه و فعال حقوق زن

هرچنـد حضـور زنـان در کارزارهـای رقابتـی در انتخابـات هـاي گذشـته بـه ژسـت هـای انتخاباتـی تعبیر و 
توصیـف شـده اسـت، امـا انتخابـات آینـده فرصـت خوبـی اسـت کـه زنـان بتواننـد توسـط آن، آرمان هـا و 
خواسـت های حقوقـی و سیاسـی خویـش را بـروز دهنـد و حمایت شـان را از طریـق رأي و سـهم گیری 
فعـال و بـا تشـخیص ضروریـات و نیازهای شـان در جهت و موضع سیاسـی  معطـوف و تمرکز دهنـد که منتج 

بـه تغییـر و ضعیـت و بهبـودی شـرایط کلي زنـان کشـور گردد. 
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خوابیـده  سـبزرنگی  دسـتال  روی  دیـدم  رسـیدم  وقتـی 
بـودی و بنـد نافـت هنـوز تورا به مـادر وصل می کـرد، انگار 
از خـاک روييـده باشـی. رنـگ یـک کـدو. دایه بـه من لقب 
خـودروی داده بـود. می گفت اولین بسـرت زمین و سـقف 
روی رست آسـان بـود. تـو هیـچ وقـت خانگـی نخواهـی 

. شد
هـان پیـرزن بـه مـن نـام آفتـاب داد. خوشـحال بـودم. 
آفتـاب بهـر از کـدو اسـت، نـه؟ پـدرم البتـه ناراضـی بـود 
ولـی زنـان کـه همبسـتگی بیشـری بـا هـم داشـتند، بـه 
حـرف او گـوش نکردنـد و مرا آفتـاب صدا کردند تـا نام من 
نهایتـاً آفتـاب شـد. ایـن گونه اسـت که مـن دو پـدر دارم و 
دو مـادر. رئیـس کـه معتقـد اسـت اگـر او بـه کمـک مـادر 
منی رسـید مـن زنـده منی مانـدم و دایـه هـم همیـن ادعـا 
را داشـت. امـا مـادر می گفـت مـن بـدون کمـک کسـی، 
بـدون رنـج و زحمـت زیادی خـودرا بیرون کشـیدم و از بین 
پایهـای مـادر بـه غـروب آفتـاب نـگاه کـردم. مادر همیشـه 
دقیقـاً  می کنـد.  فکـر  اطرافـش  اتفاق هـای  بـه  شـاعرانه 
برعکـس مـن. من واقع بینـم مثل پدرم. شـاید هم دلیلش 
آن باشـد کـه هیـچ ظرافتـی از زندگـی ندیـدم. در مزرعـه 
متولـد شـدم، مثـل یک کـدو و بـه تراکتور کهنـه ی کالخوز 
سـوارم کردنـد و بـه خانـه آوردنـد. ایـن هـم شـد رشوع یک 
زندگی؟ اگر آدم رشوع رسنوشـت اش این باشـد، پایانش را 
خـدا بـه خیر کنـد. البته با همیـن بهانه وقتی بزرگ شـدم 

آن تنهـا تراکتـور کالخـوز را بـه مـن دادنـد.
از بیـن آن همـه جوامنـرد تنومنـد بـه دخـر الغـر و زشـت 
سـپردند. ادعاشـان هـم ایـن بـود کـه از زمانـی کـه مـن به 
دنیـا آمـدم، زمیـن سـیرحاصل تر و نـورم سـاالنه ی پنبه رس 
وقـت انجـام شـده. پای قـدم من بـرای همـه خوشـی آورده 

بـه جز خـود مـن...
رس از دفـر برمـی دارم. حـدود چهـل سـال از ایـن نوشـته 
بـه  را  آن  هـم  بـاری  مـادر  مـدت  ایـن  متـام  و  می گـذرد 
غریبـه ای نشـان نـداده بـود. تا روزی کـه مـردی روس وارد 
خانـه ی مـا شـد و بـه پیالـه ای چای کـه به دسـت اش داده 
بـودم نـگاه کـرد. بـه پیالـه نگاه کـرد و بعـد به مـن و بعد به 
مـادر و بعـد بـاز بـه پیالـه. چـای پیالـه داغ بـود وقتـی یک 
دسـت روی سـینه گذاشـتم بـا دسـت دیگـر آنرا به سـویش 
دراز کـردم. آرنـج خـود را گذاشـته بـود روی میـز و نـگاه 
می کـرد. وقتـی پیاله را بـه لبان اش برد دیگـر از پیاله بخار 
منی آمـد. رسد شـده بـود چـای. امـا چشـان اش بیش تـر 
از پیـش  بـرق مـی زد. گفت، آلبـوم خانوادگی داریـد؟ مادر 
بـه مـن نـگاه کـرد و گفـت شـاید دفـر رسگذشـت بیشـر 
بـه دردش بخـورد، نـه؟ رس جنبانـدم. گفـت بیـاورم. مـرد 
همچنـان گاه بـه مـن نـگاه می کـرد گاه بـه مـادر و دیگر به 

پیالـه چـای نـگاه منی کـرد.
میـز  نزدیـک  دوبـاره  را  صندلـی  و  شـدم  بلنـد  جـای  از 
امـا  منی دهـم.  انجـام  وقـت  هیـچ  کـه  کاری  گذاشـتم 
پـا  و  دسـت  روس  مـرد  ایـن  حضـور  در  چـرا  منی دانـم 
گـم کـرده بـودم. صندلـی را کـه بـاز بایـد دوبـاره روی آن 
بنشـينم، چـرا زیر میز کشـیدم؟ مـادر هم هیجان داشـت. 

کسـی رو بـه رو نشسـته بـود کـه بـه او توجـه داشـت.
دم در بـه مـادر نـگاه کـردم. برایـم روشـن نبـود کـه چـرا 
دفـری را کـه بـه پـدر نشـان نـداده بـود، می خواهـد بـه 
دفـر  دنبـال  کتاب خانـه  در  کنـد.  رو  بیگانـه  مـردم  ایـن 
مـادر گشـتم. جایـی کـه دفعـه آخـر گذاشـته بـودم، نبـود. 
بـا دسـت خالی برگشـتم. هنوز وارد اتاق نشـده بـودم مادر 

بازار اعالنات برای رسانه های چاپی کم رنگ می باشد.
رسـانه های چاپـی در طـول سـال های گذشـته موفـق بـه 
اکنـون  هـم  نشـدند.  خـود  نسـخه های  فـروش  فرهنـگ 
و  نامه هـا  هفتـه  روزنامه هـا،  نسـخه های  از  زیـادی  شـار 
مجله هـا بـه صـورت رایـگان توزیـع می گـردد. ایـن فرهنگ 
بـرای رسـانه های چاپـی کـه هزینه هـای زیـادی را  مرصف 
می کننـد تـا یـک نسـخه را بـه بـازار عرضـه کنـد، می توانـد 
برای رسـانه های افغانسـتان کمرشـکن باشـد. تداوم توزیع 

رایـگان بـا هیـچ نـوع منبـع مالی سـازگاری نـدارد. 
 در ایـن میـان مخاطـب شناسـی بـرای رسـانه های کشـور 
شناسـی  مخاطـب  فقـدان  در  اسـت.  مهـم  فوق العـاده 
رسـانه ها منی توانـد موفـق شـوند. بـه همیـن دلیـل اسـت 
کـه اوراق برخـی از رسـانه های چاپی را می تـوان در بوالنی 
بایـد  چاپـی  رسـانه های  یافـت.  کبابـی  یـا  و  فروشـی ها 
مخاطـب شناسـی جایـگاه خـود را خصوصـا میـان نسـل 
جـوان پیـدا کنـد. ایـن جایـگاه کمک می کنـد تا رسـانه ها 
بتوانـد رابطـه منطقـی بـا مخاطب های خـود برقـرار مناید. 
تجربه هـا  و  درس هـا  بـا  می توانـد  نیـم ُرخ  نامـه  هفتـه    
از 17 سـال کار رسـانه ای در کشـور مسـیر بهـری را در 
پیـش گیـرد. نـوآوری در موضوعـات و تشـخیص درسـت از 
مخاطبان سـبب خواهد شـد تا این رسـانه، دارای پایگاه و 
اعتبـار بهـری  باشـد. متاسـفانه عمر رسـانه های چاپی در 
والیت هـا و حتـا در پایتخـت کوتاه می باشـد. صدها نریه 

در هفـده سـال اخیـر ظهـور و سـقوط کـرده اسـت.
 رئیس جمهـور غنـی در تازه تریـن مـورد، جریمـه مالیـات 
شـاری از رسـانه های کشـور را عفـو کـرد، امـا بـا توجـه به 
وضعیتـی کـه وجـود دارد ایـن مشـکل همچنـان دامن گیر 

رسـانه های کشـور باقـی خواهـد مانـد.
نهادهای رسـانه ای کشـور تـا اکنون کدام راه کار مشـخص 
اسـت.  نکـرده  رشیـک  حکومـت  بـا  معضـل  ایـن  بـرای 
همـکاری نهاد هـای رسـانه ای بـا حکومـت سـبب خواهـد 
شـد تـا در راسـتای دوام کار رسـانه های جمعـی اقدامـات 

مشـخص و عملـی صـورت گیـرد.
بـا متـام این مشـکالت قانـون اساسـی و قانون رسـانه های 
کشـور فرصـت خوبـی را بـرای رشـد و فعالیـت رسـانه های 

جمعـی فراهـم کرده اسـت.
کشـورهای  سـطح  در  بیـان  آزادی  بخـش  در  افغانسـتان 

برخورداراسـت. خوبـی  جایـگاه  از  منطقـه 
افغانسـتان سانسـور قبـل و بعـد از نـر نـدارد. حکومـت 
و شـخص رئیـس جمهـور بـرای حایـت از آزادی بیـان و 

می باشـد. متعهـد  رسـانه ها  آزاد  فعالیـت 
حضـور هفتـه نامـه نیـم ُرخ با مدیریـت شـاری از خواهران 
یـک پیـام خوب بـرای خانم هـا در کشـور می باشـد. نیم ُرخ 
عرصـه  در  خـوب  نوآوری هـای  و  برنامه هـا  بـا  می توانـد 

خربنـگاری بازتـاب دهنـده متـام ُرخ جامعـه باشـد.
 بـرای متـام دسـت انـدرکاران ایـن نریـه آرزوی موفقیـت 

دارم.

گفـت، روی تخـت اسـت.
نگفـت روی کـدام تخـت. راسـت رفتـم اتـاق مـادر. روی 
تخـت او بـود. از قبـل برنامـه ریختـه بود. دفـر را ورق زدم، 

همـه صفحـات رس جـای خـود بـود.
مـرد روس دفـررا از اول تـا آخـر ورق زد و دوبـاره بـه مـن 
دراز کـرد. گفـت بخـوان. به مـادر نگاه کردم. نـگاه اش آرام 
و حتـا قناعت منـد بـود. از صفحـه ی اول رشوع کـردم بـه 

خواندن.
آسـان  بـه  رو  مزرعـه  کنـار  تابسـتان  نیـم روز  در  مـادر 

اسـت...  مـن  آوردن  دنیـا  بـه  حـال  در  و  خوابیـده 
انگشـت مـرد بـاال شـد. از خوانـدن بازاسـتادم. بـدون ایـن 

کـه بگویـد ترجمه کـردم.
خط هـای  همـه  می خواسـت  انـگار  کـرد.  نـگاه  مـادر  بـه 
صـورت اش را بشـارد چشـم از او منی کنـد. واقعـاً؟ مـادر 
رس جنبانـد و گفـت هـر چـه کـه ایـن جاسـت رسگذشـت 

مـن اسـت.
مـرد از جـای برخاسـت و در اتـاق پذیرایـی قـدم زد. انـگار 
فکـر کـرده باشـد بـا ایـن صحنـه رشوع کنـم و بعـد... بـه 

سـمت مـادر برگشـت و پرسـید، کجاسـت ایـن مزرعـه؟
از جـای برخاسـتم و پشـتی صندلـی را محکـم گرفتـم. من 
هـم می دانـم کجاسـت، هـر سـال دو سـه بـار مـادر آن جـا 

مـی رود، قـدم می زنـد.
مـادر بـه مرد نـگاه می کند، بلـه، مهتاب ره منایـی می کند، 

اگر می خواهیـد ببینید.
ایـن دفـر را شـاید دو نفـر بیش تـر نخوانـده باشـد. مادر و 
مـن از خواننده هـای دائـم آن بودیـم. مـادر وقتـی دلگیـر 
می شـد، آن را به دسـت می گرفت و همیشـه قسـمت هایی 
را می خوانـد کـه از مـادرش نوشـته بـود. من قسـمت هایی 
بـار کـه  بـود. هـر  بـه خـودش  را می خوانـدم کـه مربـوط 
بـه شـاعر جـوان فکـر می کـردم. هیـچ وقـت  می خوانـدم 
نگفـت کـه شـاعر جوان کی سـت. آیـا من می شناسـم؟ آیا 
هنـوز زنـده هسـت؟ هـر بـار کـه پرسـیدم گفته، یک شـاعر 

کـه آن موقـع جـوان بود.  
دوسـت نداشـت ارصار کنـم، می گفـت ایـن همـه گذشـته 
اسـت و بهـر اسـت در هـان تابـوت زمـان بخوابـد. مـرد 

روس آمـده بـود ایـن تابـوت را بـاز کنـد.
بـه  و  می رفـت  راه  آرام-آرام  قرمـزی  تراکتـور  دور  مـادر 
دسـت اش  یـک  مـی داد.  توضيـح  چیـزی  فیلم بـردار 
همیشـه بـه پشـت برجسـتگی کمـرش خوابیده بـود. وقتی 
می خواسـت قامـت اش را راسـت کند، کف دسـتان خود را 
بـه کمـرش فشـار مـی داد. وقتی قامـت اش را رهـا می کرد، 
پشـت دسـت را به کمر می گذاشـت انگشـتان اش به سـان 
پنجه هـای پرنـده هنـگام پـرواز بـه هـم بسـته می شـد. پیـر 
شـده بـود مـادر. پیـر و پـردرد. امـا بـه روی خود منـی آورد. 
و  می رفـت  فیلم بـرداری  گـروه  بـا  همیشـه  از  تـر  شـاداب 
می آمـد. در گرفـن مجوزهـم کمک شـان کـرد و در گرفـن 
تکـه ای از میـدان پنبـه بـرای فیلم بـرداری و تراکتـوری را 
هـم از مرکـز پنبـه محـل آورد و در اختیار گـروه فیلم برداری 
کنـد  دفـاع  فیلـم  از  می خواسـت  کـه  بـار  هـر  گذاشـت. 
می گفـت تاریـخ بایـد بازسـازی شـود تـا محفـوظ مبانـد. 
همـه در حـال رفـت و آمـد و جنـب و جـوش بودنـد و به هر 
کسـی نـگاه می کـردم بـا شـوق و ذوق کار خـود را انجـام 
مـی داد. تنهـا کارگـردان آرام و سـنگین در عمـق منظـره ی 
عروسـی  گويـی صاحـب جشـِن  بـود.  زده  اطـراف غوطـه 
باشـد کـه از ریـز و درشـت اتفاقـات پشـت صحنـه باخـرب 

اسـت و بـه هـر گوشـه کـه می نگریسـت، حالـت چهـره اش تغيیـر می کـرد. 
دسـتان اش را بـه بـازوان اش صلیـب وار می بسـت و به تک تک مـردم اطراف 

خیـره می شـد.
بیشـر اوقـات چشـمم بـه او بـود. هـر بار کـه بـه او می نگریسـتم خودنویس 
را تـاب مـی داد و قبـل از ایـن کـه چیـزی را یادداشـت کنـد، بـا مـوی لـب 
تیره رنـگ اش بـازی می کـرد. اول فکـر می کـردم پشـت انگشـتان اش را بوی 
می کنـد، بعـداً وقتـی دقیق تـر نگاه کـردم، فهمیـدم که دوسـت دارد با نوک 
تیـز مـوی لـب هایـش بـازی کنـد. وقتـی متوجـه می شـد کـه نگاهـی بـه او 
خیـره اسـت و یـا از خیـال رس بیـرون می کشـید، دسـت بـه صـورت خـود 

می مالیـد و مـوی لب هـای بـه هـم زده اش را مرتـب می کـرد.
از جـای برخاسـتم و دل و نـادالن دامـان ام را تـکان دادم. میـدان پنبـه از 
در  و  می دیـدم  تلویزیـون  از  روز  و  کـه شـب  بـود  چیزهایـی  بی رمق تریـن 
روزنامه هـا در همـه فصـل سـال از عکس هـای صفحـه اول بـود. گاهـی هـر 
کانالـی عـوض می کـردم همـه گزارشـی داشـت از آخریـن وضعیـت پنبـه، 
مقـدار جمـع آوری، رسعـت جمـع آوری، تأثیـر آب و هـوا بـه رونـد جمـع آوری 

و غیـره و هکـذا.
مـادر نوشـته بـود پنبـه مثـل نازدانـه ای اسـت کـه توجـه متـام جامعـه را بـه 
خـود بنـد می کنـد. از فرهنگیـان تـا پزشـکان، از دانشـجویان تـا کـودکان 
مدرسـه، از رسـانه تـا هـر همـه در اختیـار رونـق منـو پنبـه بـود. پنبـه خـود 

بود. جامعـه 
بـا ایـن نازدانـه تنهـا مانـده بـودم و دمل می خواسـت گونه هایـش را بیـن دو 
انگشـت خـود بگیـرم و بفشـارم. دردش دهـم. رنجـش دهـم آن طـور کـه بـه 

مـادر داده بود.  
دسـت دراز کـردم و پنبـه ای را از خانـه اش کشـیدم، مثـل ابریشـم غاز شـد. 
دوبـاره دسـت بـه غـوزه دیگـری بـردم. آه، آخ... نـوک تیـز و باریـک آن زیـر 
ناخنـم رفتـه بـود. دردی سـوزان شـبیه بـه خـارش بـه متـام بدنـم منتقـل 
می شـد. مثـل زهـر خزنـده زیـر پوسـتم جـای گرفـت. انگشـتم را بـه دهـان 
بـرده بـودم و جـای زخـم را زیر دندان هایم فشـار دادم. آرام تر می شـد وقتی 

گاز مـی زدم. امـا تـا رهـا می کـردم بـاز می سـوخت و می خاريـد.
کارگـردان نزدیـک آمـد و گفت چشـان خود را ببند و با چشـان مادر نگاه 
کـن. طـوری بـه صحـرا نـگاه کـن کـه اگـر همـه حاصـل جمـع نشـود، مردم 
بی لبـاس، بی روغـن، بـی هیـزم می ماننـد. آن طـور کـه مـادر شـب و روز بـه 

آن فکـر می کـرد.....

معرفی کتاب دیدگاه

زمین مادران 
به رس خاک پدر، دخرکی

صورت و سینه بناخن میخست
که نه پیوند و نه مادر دارم

کاش روحم به پدر می پیوست
گریه ام بهر پدر نیست که او
مرد و از رنج تهیدستی رست

زان کنم گریه که اندریم بخت
دام بر هر طرف انداخت گسست

شصت سال آفت این دریا دید
هیچ ماهیش نیفتاد به شست

پدرم مرد ز بی داروئی
وندرین کوی، سه داروگر هست

دل مسکینم از این غم بگداخت
که طبیبش ببالین ننشست
سوی همسایه پی نان رفتم
تا مرا دید، در خانه ببست

همه دیدند که افتاده ز پای
لیک روزی نگرفتندش دست

آب دادم بپدر چون نان خواست
دیشب از دیدٔه من آتش جست

هم قبا داشت ثریا، هم کفش
دل من بود که ایام شکست

اینهمه بخل چرا کرد، مگر
من چه میخواستم از گیتی پست

سیم و زر بود، خدائی گر بود
آه از این آدمی دیوپرست

بی پدر 

 پروین اعتصامی
 شهزاده سمرقندی  شاه حسین مرتضوی

بخش اول 

از صفحه1

از صفحه1
جعِدگیسو

رسـالت هـای بزرگ مسـئولین کمپاین مـی باشـد. در واقع ماه 
اکتبـر هـر سـاله یـادآور روبـان گالبی )پینـک( اسـت. روبانی 
کـه بـه ما می گوید با سـرطان پسـتان مبـارزه کنیـد. در این ماه 
روزهـای مشـخصی بـرای تشـویق بیشـتر زنـان در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت مثـال اولیـن روز مـاه، بـه نـام آگاهـی دهـی و 13 
روز بـه نـام روز بـدون سـوتین )سـینه بند( و سـومین جمعه این 
مـاه بـه نـام روز ماموگرافـی یـاد مـی شـود. امـا یکـی دیگر از 
اهـداف مسـئولین کمپایـن به جای یـادآوری این مشـکل فقط 
در یـک ماه یک سـال کامل را بـرای آگاهی دهی، آموزش و 
معاینـات در نظـر گرفته اند. بیشـترین نگرانی در زمینه سـرطان 
پسـتان ایـن اسـت که، پـس از مرگ هـای حین زایمـان، علت 
بیشـترین مرگ و میر زنان در افغانسـتان سـرطان پسـتان اسـت. 
کـه سـالیانه در افغانسـتان 3500 مـورد بـه سـرطان پسـتان مبتال 
می شـوند. و از مجموع این مبتالیان به سـرطان پسـتان سـاالنه 
1700 زن یعنـی حـدود نیمـی از ایـن بیمـاران جـان خـود را از 
دسـت مـی دهنـد. برنامه هـای پیشـگیری و غربالگری سـرطان 
پسـتان از ابزارهـای بسـیار کارآمد در تشـخیص هـای زودرس 
این سـرطان اسـت، متاسفانه در افغانسـتان برنامه های تشخیص 

کمپیـن مبـارزه بـا سـرطان پسـتان بـا هـدف آگاهـی بخشـی و 
تـالش برای تشـخیص به موقع واقعات و پیشـگیری از سـرطان 
پسـتان در اولیـن روز مـاه اکتبـر در مرکـز کنتـرل و پیشـگیری 
سـرطان پسـتان نسـاء راه اندازی شـد. عالوه بر آگاهی بخشـی 
معاینـات  و  آموزشـی  هـای  برگـزاری کالس  بـه  تـوان  مـی 
رایـگان در حـوزه سـالمت پسـتان اشـاره کـرد کـه جزئـی از 

زودهنـگام و غربالگـری از سـمت متخصصیـن حوزه سـالمت 
و زنـان جامعـه مـورد توجـه چندانـی نمـی باشـد و اطالعـات 
سـازمان جهانـی سـالمت بـر ایـن امر صحـه می گـذارد. روش 
های غربالگری برای تشـخیص بیماری سـرطان پسـتان شـامل: 
روشـهای خودآزمایـی  و معاینـه بالینی توسـط داکتـر ، قابله و 
یـا کارمنـدان صحـی و ماموگرافـی  اسـت. زنان نیـز در جامعه 
افغانسـتان از عالئم هشـدار دهنده سـرطان پسـتان از قبیل توده 
بـدون درد، تـو کشـیدگی نـوک پسـتان، ترشـحات خونـی و 
دیگـر عالئـم و همچنیـن روشـهای غربالگـری سـرطان پسـتان 

دانـش ندارند. 
عوامـل خطـر متعـددی در بـروز سـرطان پسـتان نقـش دارنـد، 
مـی تـوان بـه عوامـل بـاروری مسـتعد کننـده سـرطان پسـتان 
زودرس(،  )قاعدگـی  قاعدگـی  اولیـن  سـن  سـن،  جملـه:  از 
قرصهـای  از  مـدت  طوالنـی  اسـتفاده  یائسـگی،  بـاالی  سـن 
جلوگیـری از بـارداری یـا درمـان هـای جایگزیـن هورمونـی، 
عـدم حاملگـی و سـن اولیـن زایمـان بیـش از 35 سـال، عـدم 
شـیردهی و مدت زمان شـیردهی و سـقط اشـاره کرد و عوامل 
سـبک  شـامل:  پسـتان  سـرطان  کننـده  مسـتعد  بـاروری  غیـر 

زندگـی )مصرف سـیگار، الکل، چاقی، بـی تحرکی، ورزش، 
فامیلـی،  سـابقه  اسـتاندارد(،  غیـر  هـا  سـوتین  غذایـی،  رژیـم 
وراثـت، محیـط را مـی توان اشـاره کرد. در کشـور افغانسـتان 
مشـکل بـزرگ دیگـر سـنت و فرهنـگ مـی باشـد. در جامعـه 
افغانسـتان ذکـر نـام اعضـای بـدن زن بـه هـر دلیلـی که باشـد، 
تابـو و گنـاه اسـت و ایـن نشـان مـی دهـد کـه عمق مشـکالت 
تـا کجاسـت. بـا توجـه بـه ارتبـاط امـروز بـا روز بدون سـوتین 
رسـالت مسـئولین کمپایـن ایـن بوده که بـه یـادآوری این روز 
پرداختـه و بـا بررسـی بر روی مطالعاتی که در رابطه با سـرطان 
پسـتان و ارتباطـش بـا سـوتین صـورت گرفتـه متوجه شـده اند 
که زنان مبتال به سـرطان پسـتان سـابقه ای در پوشـیدن سـوتین 
هـای تنـگ ورزشـی و طوالنـی مـدت داشـته انـد. در حقیقت 
اکثـر کسـانی که سـرطان پسـتان داشـته اند حـدودا در روز 12  

سـاعت سـوتین پوشـیده اند. 
_____________
 Self Breast Examination  (SBE)

  Clinical Breast Exam (CBE)

  Mammography

 نسا محمدی،
دکتری صحت باروری

یادداشت

روز جهانی بدون سوتین 
و مبارزه با سرطان پستان 

در افغانستان

نیمُرخ، 
بازتاب تمام رخ!



 گفت وگو از آمنه امید

عزیز رفیعی:
»محرومیت ها و رنج های تاریخی، 

عامل اصلی حضور زنان در جامعه مدنی«
عزیـز رفیعی، یکـی از مسـئولین نهادهای مدنی افغانسـتان 
اسـت کـه در مصاحبـه بـا نیمـرخ، دالیـل و اهمیـت فعالیـت 
»محرومیـت  گیـرد.  مـی  بحـث  بـه  را  زنـان  مدنـی  هـای 
تاریخـی ، رنـج هـای دیرینـه و انـواع محدویت هـای فیزیکی 
و محدودیـت هـای فکـری در برابر زنان، دلیـل اصلی حضور 
گسـرده آنان در جامعه ی مدنی اسـت. زنـان ثابت کرده اند 

کـه هیـچ گاه بـه گذشـته برمنی گردنـد.« 

از تجربـه تـان در جامعـه ی مدنـی افغانسـتان بگوییـد 
مدنـی  جامعـه  هـای  نهـاد  در  کـه  اسـت  سـال  چنـد  و 
در  مدنـی  ی  جامعـه  بحـث  کنیـد؟  مـی  کار  افغانسـتان 
افغانسـتان و چگونگـی کار آن چالـش برانگیـز اسـت. ایـن 
در حالـی اسـت کـه حایـت از جامعـه مدنـی نیـز ضعیـف و 
رو بـه کاهش اسـت. حضـور کنونی جامعه مدنی افغانسـتان 
و تـالش هـا بـرای گسـرش فعالیـت هـای مدنـی، توقعـات 
و تصـورات متفـاوت را شـکل داد کـه بیشـر آنهـا حتـی در 
تعریـف جامعـه مدنـی منـی گنجـد. گروهـی بـاور داشـتند، 
هسـتند.  دولتـی  ضـد  هـای  گـروه  و  نهـاد  مدنـی  جامعـه 
مـی  مدنـی  جامعـه  از  بخشـی  را  دولـت  حتـی  گروهـی 
منحـرص  تنهـا  را  مدنـی  دیگـر جامعـه  پنداشـتند. گروهـی 
بـه ارائـه خدمـات و بخشـی هـم همـکار بالمنـازع دولـت می 
پنداشـتند. امـروزه، جامعـه مدنـی به شـکل گسـرده و همه 
جانبـه در حـوزه منافـع کالن ملـی و شـهروندی فعالیـت می 
کنـد. ایـن فعالیـت هـای بخـش هـای مهمـی از مسـئولیت 

هـای کاری جامعـه مدنـی را در برمـی گیـرد.

تعریـف بیـن املللـی از جامعـه مدنـی و مقایسـه آن بـا 
جامعـه مدنـی در افغانسـتان چگونـه اسـت؟ البتـه بحث 
تئوریـک آن خیلـی جنجالی اسـت. اگر از ایـن بحث بگذریم 
و در حـوزه عملـی بنگریـم، جامعـه مدنـی هان افـراد، گروه 
هـا و نهادهایـی اسـت که بـرای بهزیسـتی و آگاهانـه زندگی 
کـردن مـردم و دولـت را کمـک مـی کنـد. بخـش دیگـر ایـن 
تعریف، با دفاع و بهسـازی و حقوق شـهروندی و دادخواهی 

همراه اسـت.   
هـر چنـد همین تعریـف عملی برای افغانسـتان که کشـوری 
در حـال توسـعه و کشـور درگیر جنگ اسـت، نیز منـی تواند 
جامـع باشـد. تصـور اینکـه افغانسـتان از جملـه کشـورهای 
در حـال توسـعه یـا بـه تعبیـری کشـورهای عقـب نگهداشـته 
شـده اسـت، مـی توانـد تعریـف عملـی را نیـز تغییـر دهـد، 
ماننـد سـایر کشـور های جهـان، جامعه مدنی در افغانسـتان 
نیـز مشـکالت خـود را دارد. پراکندگـی هـا و در مـواردی بی 
هدفـی  از چالـش هایـی اسـت  کـه در جامعـه افغانسـتان 
وجـود دارد. البتـه نهادهـا و افـرادی در درون جامعـه مدنـی 

بـاور  مدنـی  جامعـه  و  مدنـی  هـای  ارزش  بـه  کـه  هسـتند 
ندارند . 

مدنـی  ی  جامعـه  در  فعالیـت  وارد  زمانـی  چـه  از  زنـان 
در  را  جنسـیتی  ترکیـب  امـروز  و  شـدند  افغانسـتان 
جامعـه مدنـی کشـور چگونـه بررسـی مـی کنیـد؟ زنـان 
از آغـاز تاکنـون همیشـه در جامعـه مدنی افغانسـتان حضور 
پررنـگ داشـته و دارنـد. فعالیت هـای زنـان در جامعه مدنی 
تـوام بـا هدفمنـدی و کار بـرای آینـده بهر اسـت؛ بخصوص 

بـرای خانـم ها.

در  افغانسـتان  زنـان  کـه  شـد  باعـث  هـا  رضورت  چـه 
فعالیـت هـای مدنـی نقـش و سـهم بگیرنـد؟ محرومیـت 
تاریخـی ، رنـج هـای دیرینـه و انـواع محدویت هـای فیزیکی 
اصلـی  دلیـل  زنـان،  برابـر  در  فکـری  هـای  محدودیـت  و 
حضـور گسـرده آنـان در جامعـه ی مدنی اسـت. زنـان ثابت 
کرده انـد کـه هیـچ گاه بـه گذشـته برمنی گردنـد و بـا اراده 
محکـم ، همـت بلنـد و اسـتواری در برابـر هـر نـوع مشـکالت 

مبـارزه مـی کننـد و از هـر چالـش، فرصـت مـی سـازد.

بـا توجـه بـه حضـور گسـرده فعالیـن مدنـی و فعالیـت 
کردیـد،  بیـان  افغانسـتان  مدنـی  جامعـه  از  کـه  هایـی 
امـا بعضـی حـرف هایـی وجـود دارد و کنایـه هایـی کـه 

بـه فعـاالن مدنـی برچسـب مـی زننـد ماننـد اینکـه انهـا 
را فعـال بدنـی ، زدنـی یـا جامعـه ی معدنـی خطـاب مـی 
کننـد. تحلیـل شـااز ایـن وضع چیسـت؟  جامعـه مدنی  
یـک فکـر برتـر اسـت و معمـول اسـت کـه هـر فکـر برتـری 
مخالفـان و دشـمنان خـودش را دارد و ایـن چالـش بـرای 
دیگـر اندیشـی و یـک حقیقـت تاریخـی اسـت. فکـر مدنی و 
جامعـه مدنـی بـه همـه شـهروندان، فرصـت انتقاد مـی دهد 
و بـه نظریـات انسـان ها احرام مـی گذارد. محافظـه کاران، 
ایدئولوژیسـت، متامیـت خواهـان و افـرادی کـه منافع شـان 
را در مترکـز قـدرت و حاکمیـت مطلقـه مـی بیننـد، همیشـه 
مخالـف جامعـه مدنـی و گسـرش فعالیت های آن هسـتند.

پـروژه ای عمـل کـردن جامعـه  پـروژه هـای مدنـی و  از 
مدنـی نیـز سـخن مـی رود، از دیـد شـا چـه رابطـه ای 
بیـن  پـروژه هـای مربـوط بـه زنـان و فعالیـت هـای مدنی 
در نظـام جهانـی کـه مـا در آن زندگـی مـی  وجـود دارد؟ 
کنیـم و بـه طور خـاص در رژیم های لیـربال و رسمایه داری، 
همـه چیـز پروژه ای اسـت . دولت هـا، پروژه هسـتند، زمانی 
مروعیـت مـی گیرند و بعـد از مدت زمانی ختم می شـوند. 
اگـر عمیـق تـر به وضعیـت انسـانی اجتـاع امـروز بپردازیم، 
شـهروند جهانـی، امـروز خـود یـک پـروژه اسـت. با ایـن همه 
پـروژه بـودن، فکر جامعه ی مدنی پروژه نیسـت؛ چون ریشـه 
در نیـاز تاریخـی و متـداوم بـری دارد. کار جامعـه مدنـی 
فعالیت دوام دار اسـت که همیشه 
خواهـد  جریـان  زمانـی  هـر  در  و 
بـی  بـری  نیـاز  چـون  داشـت؛ 
پایـان و یـک بحـث همیشـه موجه 

 . هست

موجـود،   وضـع  بـه  توجـه  بـا 
مدنـی  هـای  فعالیـت  آینـده 
بـا  زنـان را چگونـه مـی بینیـد؟ 
توجـه بـه رنـج هـا ومحرومیت های 
تاریخـی زنان، عـرص کنونی، زمان 
خوبـی اسـت بـرای زنـان. فرصـت 
هـا بـرای زنـان موجـود اسـت کـه 
بخشـی از آنها بی سـابقه هسـتند. 
بـاورم دارم  زنـان بـا تـالش هـای 
شـان در فرصـت های موجـود می 
هـا  چالـش  بیشـرین  بـر  تواننـد 
پیروز شـوند وبـرای سـاخن آینده 

بهـر موفـق تـر گام بگذارنـد.

گفت وگو
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