
هفتـه ی گذشـته »ماجـرای دگـروال« بـه دلیـل بازخـورد اخالقـی مـورد 
توجـه کاربـران رسـانه هـای اجتامعـی قـرار گرفـت. بـه همیـن دلیل به 
دلیـل فلسـفه و ماهیـت فعالیت رسـانه یـی درامر برمال سـاخنت دلیل و 
عوامـل »چرایـی و چگونگی« فسـاد اداری و اخالقی که زمینه و بسـری 
بـرای بـه وجـود آمـدن مشـکل »ماجرای دگـروال« بـوده اسـت و ارائه ی 

راه حـِل اساسـی، تذکـر چنـد پاراگـراف، الزمی و رضوری اسـت. 
دربـاره ی چگونگـی »پرسـش فرعـی« ماجـرای دگـروال »وادار کـردن 
دخـری بـه رابطـه نامـروع بـرای انتصـاب بـه منصبـی«، زیـاد نوشـته 
و خوانـده شـده اسـت. امـا دربـاره چرایـی ایـن ماجـرا کـه در حقیقـت 
»پرسـش اصلـی« در وقـوع مشـکل و ارائـه ی راه برای آن اسـت، توجه و 

مترکـز الزم صـورت نگرفتـه اسـت. 
بـرای اینکـه بـه پرسـش اصلـی »چرایـی« یـا دلیـل و علت وقوع مشـکل 
ماجـرای دگـروال پاسـخ اساسـی داده شـود، بـه تبییـن  یـک قاعـده و 
ایـن  بـه  امـور  کارشناسـان  کنیـم.  مـی  اتـکا  شـناختی  جامعـه  اصـل 
امرمعتقدنـد کـه » مشـکل فـرد و جامعـه از دو تقصیـر ناشـی می شـود؛ 
تقصیـر خـود فـرد و تقصیـر نظـام اجتامعی و سیاسـِی که فـرد و جامعه 

درآن بـه رس مـی برنـد. «
مشـکل اسـتفاده ی مشـرک جنسـی ازعـروس توسـط جـرال ارتـش  
بـا پـرش در جـالل آبـاد و در نهایـت بـه قتـل رسـاندن قربانـی وحکـم 
حامـد کـرزی بـرای فیصلـه ی آن در جرگـه ی قومـی، سـکوت و پنهـان 
کاری کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر؛ قتـل فجیـع فرخنـده درقلـب 
بـا کتـامن حقیقـِت  ریاسـت جمهـوری  ارگ  و جـوار دیـوار  شـهرکابل 
وقوع ماجراهای جنسـی کاندومی درزیارتگاه مسـجد شـاه دوشمشـیره 
توسـط حکومـت ومحاکم قضایی، وسـکوت نویسـندگان وفعاالن حقوق 
بـر و جامعـه مدنـی در قبـال بـه فراموشـی قرارگرفـنت اصـل فاجعـه 
ی فرخنـده؛ ودههـا ماجـرای دیگـر ماننـد رخشـانه به شـمول »ماجرای 
دگـروال« کـه یکـی از هزارهـا مشـکل بـه وقـوع پیوسـته در جامعـه و 
کشـور اسـت وهـراز چندگاهـی افکارعمومی را متأثر می سـازند، اذهان 
انسـانی را تسـخیر مـی کنند و اخـالق اجتامعی را تخریـب می منایند.

در جوامعـی برخـوردار از هویـت هـای سیاسـی و نظام هـای اجتامعیی 
تعریـف شـده و متکـی بـه مکتـب هـای فلسـفی و حقوقـی؛ حتـا بـرای 
رفـع و درمـان مشـکل فـرد، راه حـل اساسـی از سـوی مدیریـت نظـام 
سیاسـی بـه اعتبارحقـوق شـهروندی ارایـه وبه اجـرا گذاریده می شـود. 
امـا درجامعـه وکشـورما کـه درفقـدان هویت سیاسـی و نظـام اجتامعی 
مقتضـی بـه حقـوق شـهروندی بـه رسمـی بریـم، مـی باییسـت هـرروز 
شـاهد وقـوع تضییـع حقـوق انسـانِی انسـانهای سـاکن درکشـورخود 

باشیم.
آنهایی که ادعای اسـتادی، نویسـندگی وفعالیت مدنی برای محافظت 
از حقـوق بـر، تأمیـن حقـوق شـهروندی و کرامـت انسـانی، دارنـد، 
متأسـفانه در فکـر پاسـخ اساسـی  برای پرسـش اصلی ) چرایـی ( وقوع 
جنایـت هـای غـم انگیـز و زندگـی برانـدازی ماننـِد » ماجـرای دگـروال 
« نبـوده انـد. درحقیقـت پاسـخ اساسـی بـه پرسـش اصلـی اینسـت کـه 
جامعـه و کشـورما فاقـد نظام سیاسـی و اجتامعـِی مبتنی بـر احرام به 
حقـوق بـر و متکـی بـه حقوق شـهروندی اسـت ومـی باییسـت مبتنی 
برعلـم و متکـی بـه » قاعـده ی عدالـت « ایـن نظـام اجتامعـی را ایجـاد 

کنیـم تـا مسـؤولیت و کرامـت انسـانِی ما پاس داشـته شـوند.  
یـا  و  شـدیدتر  بسـیار  وماجراهـای  دگـروال  ماجـرای  دیگـر؛  بیـان  بـه 
دیـن،  واعتبارعلـم،  فلسـفه ی وجـودی  انـد  هـا  معلـول  تنهـا  مشـابه، 
حکومـت و رسـانه دریافـنت علل و عوامـل اصلِی، چرایی ایـن ماجراها و 
ارایـه ی راه حـل و نسـخه ی شـفا بخش بـرای درمان ایـن امراض مزمن 
ومهلـک اجتامعی، قابل رسـمیت و اعتناسـت که درغیـر این همه دروغ 

گفتـه انـد و در وقـوع ایـن ماجراهـا رشیکنـد.
صـاف و سـاده جـرأت کنیـم، مسـؤولیت به خـرج دهیم و متکـی بربیان 
خداونـد »خلـق االنسـان وعلمه البیـان« بگوییم که عبور از نظام سـنتی 
قبیلـه یـی بـا برطـرف کـردن سـلطه ی قومـی، آغـاز »راِه دشـوار آزادی« 
در تأمیـن عدالـت اجتامعـی و جنسـیتی اسـت. تـا وقتی که نـوع نظام 
فسـاد انگیـز قبیلـه یـی بـا جرگـه »ریش سـفید« محـوری، مـرد »جنس« 
سـاالری وجـرال »مـدال« مـداری حاکـم و بـر رسکار باشـند حـوادث 
بسـیارناگوارتر و فاجعـه آمیزتـری از »ماجـرای دگـروال سـتاره دار« بـه 

وقـوع خواهنـد پیوسـت.   ۱۲ عقـرب ۱۳۹۶ - کابـل

نویسـنده شـهزاده سـمرقندی روایتگـر داسـتان زندگـی سـه 
نسـل از زنـان همسـایه مـا )تاجیکسـتان( 

لبـاس  می خواسـت  وقتـی  همیشـه  مـادر  کـه  گوشـواره ای 
رس  را  خـود  مدال هـای  متـام  و  بپوشـد  را  خـود  رسـمی 
سـینه اش می آویـزد ایـن گوشـواره را بـه گـوش می کنـد. بـا 
آن لبـاس پیراهـن کوتـاه تیره رنگـی کـه تا میان اش می رسـد 
و دامـن همرنـگ آن کـه دو سـه وجـب پایني تـر از زانـوی اش 
می اسـتاد. مـادر ایـن سـبک لبـاس دوران شـوروی خـود را 
نگـه داشـته بـود. حتا سـبک موی هـای خود را که پشـت رس 
همـه را جمع می کـرد و دور رسش می پیچیـد. موی های اش 

را همیشـه تیـره رنـگ مـی زد. بـه قـول خـود مـادر او از نسـل زنـان »چهارپهلـو« بـود.
دل مـادر پـر بـود از شـادی ایـن کـه مـن حافظـه ام را بـه دسـت آوردم. در حالـی کـه بـا مجلـه تند-تنـد بـه 
خـود بـاد مـی زد، گفـت امیـدوارم کـه این مـرد پیگیری نکنـد، حوصله درگیـری با پلیـس را ندارم. به سـوی 
مـن نـگاه می کنـد و انـگار بـا دوسـت قابـل اعتـامدی رو بـه رو شـده باشـد، ادامـه می دهـد. امـا نـام اش را 

یادداشـت کـردم، بـه هـر حـال بایـد هدیـه ای برایـش بربم! 
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هـرات بـا کوچـه هـای شـعر و ادبش بـا غزلهـای ناب 
و رسوده و نـارسوده اش بیـش از یـک دهـه اسـت کـه در 
زن  انجمـن،  نادیـا  اسـت.  نشسـته  سـوریش  گل  سـوگ 
جوان شـاعری که می توانسـت امروز زنده باشـد و گوهری 
باشـد در چـرخ ادب فارسـی دری امـروز افغانسـتان، اگـر 
قربانـی خشـونت خانگـی منـی شـد. کوچـه هـای هـرات، 
هنـوز قدمهـای پـر از دلهره دخـر نوجوانی را در سـالهای 
سـیاه حکومـت طالبـان به خاطـر دارد که در یک دسـتش 
پارچـه، نـخ و سـوزن خیاطـی دارد و در دسـت دیگـرش 
پنهـان در زیـر چـادرش، شـیء ممنوعـه ای را حمـل مـی 
کـرد، ان شـیئ ممنوعـه کتـاب، قلـم و کتابچـه ای بـود، 
جایـی کـه لطـف طبـع نادیـا را در خـود ثبـت کـرده بـود. 
پارچـه و نـخ بهانـه بـود و کارگاه سـوزن طالیـی در ظاهـر 
نـام کارگاه خیاطـی را یـدک مـی کشـید امـا در باطـن، 
نادیـا  و فرهنگـی.   ادبـی  محـل نشسـت هـای مخفیانـه 
بـا صـدای نازکـش شـعر تـازه رسوده اش را مـی خوانـد، 
نیسـت شـوقی کـه زبـان بـاز کنـم از چـه بخوانـم؟/ من که 
منفـور زمانـم چـه بخوانـم، چـه نخوانـم؟ ... من نـه آنم بید 
ضعیفـم کـه بـه هر بـاد بلـرزم... و در دوره منـع دخران از 
تحصیـل، در خانـه درس مـی خوانـد و بعـد از فروپاشـی 
حکومـت طالبانـی تحصیـالت مکتبـش را بـه پایان رسـاند 
و در رشـته ادبیـات دانشـگاه ادبیـات پذیرفتـه شـد نادیـا 
حکومـت  فروپاشـی  کـه  دانسـت  منـی  شـاید  انجمـن 
طالبانـی، رش اندیشـه طالبانـی و افراطـی را از اجتامعش 
دور نکـرده اسـت. او پـس از ازدواج بـا یکـی از کارمنـدان 
دانشـگاه هـرات از رشکـت در محافـل ادبی منع شـد، این 

شـاعر جـوان رسانجـام در ۱۵ عقـرب ۱۳۸۴ مصـادف بـا 
پنجـم نوامـرب سـال ۲۰۰۵ میـالدی در هـرات، در سـن 
بیسـت و پنـج سـالگی بـه قتل رسـید. علت مرگـش، لت و 
کوب توسـط شـوهرش اعالم شـد. رسـانه ها گزارش دادند 
همـر نادیـا بازداشـت شـد و بـه قتـل وی اعـراف کـرد و 
طـب عدلـی اثـار لـت و کوب بر جسـم نادیـا را تاییـد کرده 
بـود امـا محکمـه بخاطـر نبـود شـواهد کافـی، همـر وی 
را از قیـد بازداشـت رهـا کردنـد و ایـن گونـه پرونـده قتـل 
نادیـا بسـته شـد. پـس از مرگـش ذبیـح اللـه جامـی، یکی 
از همصنفی های دانشـگاه وی، نوشـته اسـت: » سـه سال 
مـن  هـم صنفـی  هـرات  دانشـگاه  ادبیـات  دانشـکده  در 
بـود اگـر مـی مانـد مـی توانسـت الهـه شـعر ایـن رسزمین 
باشـد فرصـت ظهـور یـک فـروغ فرخـزاد دیگـر از ادبیـات 
پارسـی بـا عـروج نابهنگام او گرفته شـد. هنوز هم سـکوت 
تلـخ روزهـای اول کالس بعـد از او را بـه یـاد مـی آورم. در 
جایگاهـی کـه او مـی نشسـت دسـته گلی نهاده شـده بود 
و تـا چنـد روز هیـچ اسـتادی یـارای حضـور در صنـف را 
نداشـت هـر کـس آمـد بغضـش ترکیـد.« ماللی علـوی نیز 
دربـاره اولیـن دیـدار حضـوری نادیا نوشـته اسـت: »بـا نام 
نادیـا انجمـن آشـنایی داشـتم ، ولـی در یکـی از روز ها در 
یـک محفـل عروسـی در یکـی از تـاالر هـای شـهر هـرات 
حسـب اتفـاق در گوشـه یـی از سـالون میـزی قرار داشـت 
کـه تنهـا یـک خانـم آنجـا نشسـته بـود و میزبـان محفـل 
دسـتم را گرفـت و بسـوی هـامن میـز رهنامیی کـردم رفتم 
و در چوکی مقابل این خانم معصوم نشسـتم و با تبسـمی 
در عـامل ناشناسـی برایـش سـالمی تقدیـم کـردم و او هـم 
بـا بسـیار آرامـی احوالپرسـی کـرد. مدتـی طوالنـی چشـم 
هایـش در گوشـه ای از میز خیره شـده بـود و همش طرف 
زمیـن نـگاه مـی کـرد. چـادر سـیاه بـه رس شـانه هایـش و 
لبـاس الجـوردی داشـت، بـی نهایـت کنجـکاو شـدم و بـا 
خـودم هـی مـی گفتـم ایـن شـخص تیـپ شـاعرانه دارد 
و هامننـد بسـیاری از شـاعران آرام و خامـوش اسـت ، از 
وی پرسـیدم ببخشـید نـام شـام؟ گفـت نادیـا انجمـن! بـا 
تعجـب پرسـیدم نادیـا انجمـن خودتـان هسـتید؟ من یک 
شـعر تانـرا در روزنامـه اتفـاق اسـالم خوانـدم و همـه روزه 
در مکتـب از زبـان دوسـتان تـان نـام شـام را و یـا اشـعار 
تانـرا میشـنوم ،لبخندی بسـیار تلخ زد گفـت بلی منم بلی 
گاهـی شـعر مـی رسایـم ولـی آنـروز بسـیار آرام بـود و هـر 
لحظـه بـه نقطـه یـی خیـره میشـد دقیقـآ چنـد مـاه بعـد از 
آن روز از رسـانه هـا اطـالع یافتـم کـه نادیـا انجمـن از دنیا 
رفـت.« مجموعـه شـعر گل دودی از نادیـا انجمن در سـال 

1384 خورشـیدی چـاپ شـد. 

حفـظ حریـم خصوصـی زنـان و امنیـت تصاویر و فضـای مجازی 
از جملـه دغدغـه هـای زنـان و دخـران در کابـل اسـت کـه در 
مـواردی، تعمیرکننـده موبایـل حریـم خصوصـی موبایـل زنـان 
را بـه بهانـه تعمیـر، نقـض کـرده اسـت. آموزشـگاه و ترمیـم گاه 
موبایـل بانـو افتتـاح شـد. ایـن برنامـه که از سـوی سـازمان زنان 
توامننـد در دانشـگاه غرجسـتان برگـزار شـده بود؛ منایشـگاهی 
از صنایع دسـتی، گوهرتراشـی، مربا و ترشـی سـازی و شـامری 

دیگـری از فعالیـت هـای ایـن سـازمان را نیـز در برداشـت.
نویسـنده کـه  و  لیسـانی، ماسـر علـوم سیاسـی  بانـو حمیـده 
رئیـس و موسـس سـازمان زنـان توامننـد اسـت، در مصاحبـه ای 
بـا هفتـه نامـه ی نیمـرخ گفـت: هـدف از ایجـاد ایـن سـازمان، 
تغییـر، شـخصیت سـازی و حامیـت از زنـان اسـت. وی افزود که 
در افغانسـتان نـگاه هـا بـه زنـان و کار در زمینـه ی زنـان، پـروژه 
ای و مقطعـی بـوده اسـت. مـا درصـدد تغییر این نوع نـگاه و کار 
بـا برنامـه هـای درازمـدت در زمینـه ی زنـان هسـتیم. سـازمان 
زنـان توامننـد در عمـر ۹ ماهـه خـودش فعالیـت هـای گسـرده 
ای را انجـام داده اسـت کـه از آن جملـه، تحقیقـات در رابطـه 
بـا زنـان و آگاهـی دهـی زنـان در زمینه هـای مختلـف، تولیدات 
ترشـی و مربا، کار در زمینه گوهرشناسـی و گوهرتراشـی، صنایع 
دسـتی و امـروز هـم افتتـاح آموزشـگاه و ترمیـم گاه موبایـل بانـو 
را داریـم کـه نوعـی تابوشـکنی و هنجارشـکنی در جامعه اسـت؛ 
چـون بـرای اولیـن بـار خانم هـا وارد بخش انجنیـری موبایل می 
شـود؛ کاری کـه پیـش از ایـن در افغانسـتان کاملـن مردانه بود. 
بانـو لیسـانی از کار سـازمان در زمینـه ی تحصیـل و معرفی زنان 
در دانشـگاه هـا و کـورس های آموزشـی- حرفه ای یادآور شـده و 
افـزود کـه در آینـده فروشـگاه برای محصوالت دسـت سـاخته ی 

زنـان، کارگاه عکاسـی و آموزشـگاه انجنیـری کمپیوتـر در بخـش 
سـخت افـزار و نـرم افـزار را بـرای بانـوان ایجـاد خواهـد کرد. 

وموفقیـت  تالش،مدیریـت  دهنـده  بازتـاب  برنامـه  ایـن  افتتـاح 
کار جمعـی زنـان وهمچنـان تشـویق وتقدیـر اززنانـی بـود کـه 
هدفمندانـه بـرای آینـده بهـر زنـان جامعـه تـالش ومبـارزه مـی 
کننـد. ایـن برنامه بـا حضور جمع کثیـر از فرهنگیان ، اسـتادان 
دانشـگاه هـا ،فعالیـن مدنـی  و دانشـجویان همـراه بود.تعـداد 
از اشـراک کننـده گان دیـدگاه شـان را در مـورد برگـذاری ایـن 
برنامـه چنیـن بیـان منـوده اسـت، آقـای محمـد ابراهیـم فدایـی 
عـامل دیـن و رییس شـورای اجتامعی اندیشـه نوین ابراز داشـت 
کـه: متاثـر شـدم از حضـور ،فعالیـت ،خالقیـت ومدیریـت زنـان، 
زنـان ثابـت کـردن کـه بـا کار وابتـکارات شـان مـی تواننـد روی 
ذهنیـت مردسـاالری تاثیـر گذاشـته و بـه جامعـه سـمت وجهـت 
بدهنـد. خانـم ذکیـه فیضـی اشـراک کننـده دیگـری بـود کـه 
دلیـل حضـورش در ایـن برنامـه را همدسـتی بـا زنان قـدرت مند 
جامعـه گفتـه افـزود کـه زنانـی بـا پشـتکار وخـالق هـر قـدر کـه 
منسـجیم  حرکـت کننـد بـه هـامن میـزان  تاثیرگـزار واقـع مـی 
شـوند. آقـای نظیـر احمد فرهنـگ در مـورد افتتاح چنیـن برنامه 
ی گفـت: خشـونت بـا آگاهـی واشـتغال زنـان رابطـه مسـتقیم 
دارد هـر قـدر زنـان حضـور فعـال داشـته باشـند در جامعـه بـه 
هـامن انـدازه خشـونت هـا علیـه آنـان کاهـش پیـدا مـی کنـد و 
مـردان جامعـه کـم کـم عـادت مـی کند کـه زنـان را بـا فعالیت و 
کارکردهـای آنـان بپذیرنـد. او تاکیـد کـرد کـه بایـد برنامـه هـای 
آگاهـی دهـی و آمـوزش بـرای مـردان جامعه کـه عاملیـن اصلی 
خشـونت هسـتند، برگـزار شـود تـا آنهـا از حقـوق، فعالیـت وکار 
کـرد موثـر زنـان آگاه شـده و در تغییر خود و جامعـه تالش کنند.

تعمیرگاه موبایل زنانه
گامی در افزایش امنیت حریم خصوصی زنان

گزارشیادواره
 آمنه امید مریم شاهی خداحافظ گل سوری

به مناسبت دوازهمین سالگرد قتل نادیا 
انجمن، )5 نوامبر 2005(
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الیـه هـای وجـودی و روانـی زن پـای گذاشـته اسـت. هـر 
تصویرسـازی و خلـق صحنـه هـای بسـیار داسـتانی و زنده، 
دیگـر چیـره دسـتی محمـدی را در رمانـش نشـان می دهد 
کـه رمـان را یکـی از تکنیکـی تریـن اثرهـای ایـن نویسـنده 

کـرده اسـت .
)فـرق بـاز مـی کنـی و بعـد موهـای جمـع شـده در بیـن 
دندانـه هـای شـانه ی چوبـی ات را بـا دسـت مـی گیـری و 
بـه دور رسانگشـتانت بـه هـم مـی پیچانـی و از آن هـا حلقه 
ی کوچکـی مـی سـازی . سـپس مـوی هـای حلقه شـده بر 
دور رسانگشـتانت را خطـا مـی دهـی و وسـط آن را بـا دو 
انگشـت مـی فشـاری و حلقـه ی موهـا به دو شـکل بیضوی 
کوچـک تر تقسـیم می شـود. هـامن طور که حلقـه ی موی 
هـا را در دسـت نـگاه داشـته ای ، کـف دسـت راسـتت را بر 
روی دامنـت مـی مالـی و موی هـای ریخته شـده بر دامنت 
را جمـع مـی کنـی و..ص 37(، یکـی از درخشـان تریـن 
صحنـه هایـی کـه محمـدی خلـق مـی کنـد، جایـی اسـت 
کـه ناشـاد، گل ایـن تنهـا موجـودی کـه تسـکین دهنده ی 
روانـش و مسـت کننـده ی وجـودش اسـت را مـزه مـزه مـی 
کنـد. »زبانـت را مـزه مـزه مـی کنـی. دسـت مـی بـری و باز 
گل خشـک را از قـات بوجـی هـای گنـدم مـی کشـی. در 
پیـش بینـی ات مـی گیریـش. بـوی مـی کنیـش. بـوی می 
کنیـش و بویـش را بـه درون شـش هایـت کـش مـی کنـی. 
بازبـه لـب هایـت نزدیـک مـی کنیـش. لـب هایـت را رویش 
مـی چسـبانی. لـب هایـت را بـاز مـی کنـی آرام. انـگار می 
خواهـی، کسـی را مـاچ کنـی . گل را در بیـن دو دنـدان 
پیشـت مـی مانـی. دنـدان هایـت روی گل را خـراش مـی 
دهنـد و آب دهانـت با گل خشـک گـت می شـود. زبانت را 
بـه کام مـی چسـبانی و جـدا می کنـی. باز زبانـت را به کام 
مـی چسـبانی و جـدا مـی کنیش. بعـد آب دهانـت را با گل 

قـورت مـی دهـی .ص 38.«
از ایـن دسـت تصاویـر در ایـن رمـان کـه دقـت وحوصلـه ی 
نویسـنده را بـا جزئـی نگـری سـینامییش بـرای فضاسـازی 
صحنـه هـای داسـتان مـی رسـاند، در رمـان فـراوان دیـده 
مـی شـود. صحنـه هـای سـپری کـردن دخـر در زیرخانـه 
یـا زمانـی کـه بـرای قضـای حاجـت بـه مسـراح مـی رود و 
آفتابـه ی بـی آب بـا خـود مـی برد یـا تصاویری ازاین دسـت 
... ) آقـا صاحـب نشسـته اسـت، روی چپرکتـش و بـا قیچی 
کوچکـش بـروت هایـش را قیچـی مـی کنـد. مـی دانـی که 

حاکمیـت پنـج سـاله ی طالبـان و دوران خفقـان و به قهقرا 
کشـیده شـدن جامعه ی افغانسـتان بر هیچ کسـی پوشیده 
نیسـت و مهـم تـر از آن با قیدوفشـارهای بیـش از اندازه که 
بـر زنـان و دخـران روا داشـتند تا جایی که آنـان را از اولین 
حقـوق انسـانی محـروم کردنـد، در تاریـخ سیاسـت جهـان، 
روسـیاهی خـود را بیـش از پیـش ثبـت کردنـد. امـا زنـان با 
توجـه بـه دنیـای تیـره و زندانـی کـه بـرای آنـان جامعـه ی 
مردمنـای طالـب سـاخته بـود ، دسـت از فعالیـت و تـالش 
برنداشـتند و آن چه که زنان افغانسـتان را یک گام از سـایر 
زنـان جلوتـر نگـه داشـت ؛ حرکتهـای زیرزمینـی و فعالیـت 
هـای آنـان بـوده که دور از چشـم و فضای رعـب طالبان، به 
صـورت گروهـی در خانـه هـا و زیرخانـه هـا جلسـات قرائت 
و یادگیـری قـران ، نشسـت هـای اموزشـی را بـرای لحظـه 
ای رهـا نکردنـد کـه در تاریـخ شـفاهی و کتبـی ایـن روزگار 

مسـتندات آن بـه جـای مانده اسـت.
رمـان ناشـاد کـه روایـت زندگـی دخـری نوجـوان بـه نـام 
شـاجان اسـت بـا آمدن طالبان و ترصف شـهر مـزار، زندگی 
طبیعـی گذشـته ی خـود و خانـواده اش دسـتخوش تغییـر 
مـی شـود و تعـادل همـه چیـز برهـم می خـورد. پنج سـال، 
ناشـاد، شـخصیت رمـان در زیرزمیـن خانـه از تـرس ربـوده 
شـدنش توسـط طالبـان بـا دسـتور و نظـارت مسـتقیم پـدر 
زندانـی مـی شـود. این پنج سـال بـه گونه ای سـخت پیش 
مـی رود کـه دخـر تشـخیص زمـان حتـی فصـول سـال از 
دسـتش مـی رود. )آفتـاب بعد ازچاشـت ها هنوز تیز اسـت 
و پوسـت آدم را مـی سـوزاند، فکـر مـی کنـی بایـد آخرهـای 
تابسـتان باشـد.ص 50(،)امروز چند شـنبه اسـت؟ روزها را 
بیخـی از یـاد بـرده ای . ص 88(. پنج سـال در زیرخانه ای 
کـه بـا تابـش آفتـاب بیگانه اسـت و فضایی منـور و تاریک و 
رسد کـه هوای سـامل هـم در آن دخمه وجود ندارد و بیشـر 
سـاعات روز را دخـر همـراه بـا کلـس هـا در آن بـه رسمـی 
بـرد، روییـن تـن هـم کـه باشـد جسـمش تـاب منـی آورد و 
سیسـتم ایمنـی بدنـش بـا توجه به ایـن که به اختـالل پیکا 
)گل خـوردن( هـم دچـار اسـت، ضعیـف و ضعیـف تـر مـی 
شـود و دخـر در طی این سـال ها باید دچـار بیامری های 
رماتیسـم، ریـزش مـو و راشیتیسـم و اسـتخوان دردی شـده 
باشـد، جـز شـخصیت افـرده و مضطرب که درگیر مسـائل 
و مشـکالت روانی تاحدودی شـده اسـت، از سـالمت بدنی 

و عقلـی خوبـی نیـز برخوردار اسـت !!
)گردنت شـخ شـده اسـت، دسـت هایت شخ شـده، پاهایت 
شـخ شـده از دسـتی کـه هیـچ حرکتـی نکـرده ای و هـامن 
طور خیره شـده ای بـه روبرویت، به دیـوارکاه گلی زیرخانه، 
بـه رفـت و امـد کلس هـا .ص33( بـا چنین وضعیـت فضا و 
مکانـی امـا بـاز دخـر درحال حرکت اسـت و توان کشـیدن 
سـطل سـنگین آب یـا دویـدن را دارد !) از جایـت در پشـت 
صندوقـه ی چـاه بلنـد می شـوی و بـه طرف دسـته ی چرخ 
چـاه مـی روی و قوغـه ی پـر از آب را بـاال مـی کشـی و آبش 
را در سـطل هـا خالـی مـی کنـی وآن را پـس درچـاه مـی 
انـدازی وبـا کـف دسـت منـی مانـی کـه چـرخ تیـز بچرخـد 

ورسوصدا کنـد.ص 116(
 در بحـث شـخصیت پـردازی در داسـتان مـا بـا دومقولـه 
روبـرو مـی شـویم یکـی خلـق شـخصیت ودیگـری پرداخـت 
شـخصیت. خلق شـخصیت سـاده تر از پرداخت شـخصیت 
کـه  اسـت  سـخت  بسـیار  کاری  اماپـردازش  باشـد  مـی 
هـر نویسـنده ای از پـس آن بـه درسـتی برمنـی آیـد، امـا 
محمـدی بـه جـرات مـی تـوان گفـت کـه در ایـن دو مقولـه 
بسـیار قـوی و پختـه کارکـرده اسـت و چـون مجسـمه کاری 
حرفـه ای بـا ظرافـت و خـرد خـرد، ناشـاد را نقـش زده رنگ 
کـرده و پیـش برده اسـت. چنان بـا مهـارت وارد دنیای زنان 
شـده کـه خود زنـان نیز چنین جـرات و جسـارتی را تاکنون 
در دنیـای قلـم نشـان نـداده انـد و بـه واکاوی پنهـان تریـن 

همیشـه کارش همیـن اسـت. زبانـش را مـی بـرد در پشـت 
لـب باالیـی اش و پشـت لبـش را مـی پندانـد و صـاف مـی 

کنـد. ص 39(.
درحـوزه ی شـخصیت پـردازی در داسـتان، نکتـه ای کـه 
اشـاره شـده ایـن اسـت کـه طـرز رفتـار شـخصیت هـا بایـد 
تـا پایـان داسـتان ثابـت باقی مبانـد یعنی شـخصیت ها در 
یـک لحظـه یـک جـور رفتـار نکننـد و در لحظـه ی دیگـر به 
گونـه ی دیگـر، مگـر ایـن کـه نویسـنده دالیـل قانـع کننده 
ای بـرای تغییـر رفتـار شـخصیت هـا چه شـخصیت اصلی و 
چـه شـخصیت فرعـی در جریان داسـتان ارائه دهـد؛ یعنی 
بایـد بـرای متام رفتار و اعامل شـخصیت هـا دلیل محکم و 
بـاور پذیری وجود داشـته داشـته باشـد، چرا کـه باورپذیری 
یکـی از عنـارص مهـم در رفتـار وگفتـار و خلـق و پرداخـت 

شـخصیت ها بشـامر مـی رود.
در رمـان ناشـاد، مـا بـا دو شـخصیت مواجه هسـتیم. میرآغا 
پـدری کـه سـال هـا پیـش در ایـران بـه رسمـی بـرده اسـت 
و دخرانـش بـه مدرسـه مـی رفتـه انـد و در فضـای شـادی 
آن طـور کـه ناشـاد یـاد مـی کنـد، روزگار طی مـی کردند و 
زمانـی هـم کـه بـه افغانسـتان برمی گردنـد. بـاز از موقعیت 
رفتنـد  مـی  مکتـب  بـه  بودنـد. دخرهـا  برخـوردار  خوبـی 
کتـاب و دفـر داشـتند. تلویزیـون و دیش ماهـواره در خانه 
بـوده اسـت کـه بـا امـدن طالبـان مجبـور بـه جمـع اوری 
دیـش ماهـواره و نابـود کـردن کتـاب ها مـی شـوند و زمانی 
کـه دخـران بزرگـر همـراه بـا همـران خـود قصـد تـرک 
افغانسـتان و رفـنت بـه رسزمیـن دیگری بـرای زندگی بهر و 
ازادتـر داشـتند، میـرک آغـا مقاومت منـی کند و اجـازه می 
دهـد، دخـران بـه همـراه دامادهـا برونـد و در برابـر ارصار 
بـرای بـردن دخـر آخـر خانـواده، پـدر متایـل بـه مانـدن و 
تنهـا نشـدن خـود و همـرش نشـان مـی دهـد. چهـره ی 
چنـدان خشـنی از میرآغـا در ایـن رمان منایش داده نشـده 
اسـت. امـا بـه یـک بـاره ایـن شـخصیت در داسـتان تغییـر 
رویـه مـی دهـد و دلیلی نیز بـرای این تغییر یک بـاره و این 
همـه تنـدی و قیـدی در رفتار و خصـوص لحـن گفتارزننده 
ی پـدر حتـی در زمانـی کـه طالبی وجـود نـدارد و در حریم 
خصوصـی رابطـه ی فرزنـد و پدری قرار منی گیـرد، بدترین 
تحقیرهـا را پـدر بـه تنها بازمانده از خانـواده و مونس خود و 
همـرش نسـبت مـی دهد ، دیـده منی شـود. ) از دهانش 
فقـط دو و دشـنام مـی برآیـد . بـا تـو گـپ خوبـش دو اسـت 
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مخاطـب دلیلـی برای ایـن دگردیسـی رفتاری و قـرار دادن 
دخـر در ایـن حبـس خانگـی بـا ان چنـان محیطـی منـی 
یابـد. اگـر تـرس از حضـور طالبـان و خشـونت و ذلتـی کـه 
بـه زنـان و دخـران روا مـی شـده را مـد نظـر قـرار دهیـم، 
در ایـن رمـان، هیـچ ردپایـی از ایـن رعـب و هـراس دیـده 
منـی شـود تـا خواننـده هم ایـن رفتار پـدر که هیچ شـغلی، 
برنامـه و کاری در زندگـی اش جز دیـد زدن دخرش ندارد، 
ایـن پنـج سـال زندانـی شـدن دخـر بینـوا را محـق بدانـد. 
خشـونت  منـودن  واقعـی  بـرای  توانسـت  مـی  نویسـنده 
طالبـان و ملـس کـردن مخاطبـش، داسـتان هـا، اختطاف 
هـا، تجاوزهـا و حوادثـی کـه طالـب بـر رس زن و دخران در 
مناطـق و شـهرها مـی آوردنـد، در البـه الی خاطراتـی کـه 
ناشـاد یـاد مـی کنـد، در حـد دو یـا سـه وقایـع کوتـاه تلخ و 
هشـداردهنده از زبـان قهرمـان رمـان یـا مـادر یـا پـدر نقـل 
کنـد تـا بـه باورپذیـری این حبـس طوالنی و رسسـختی پدر 

بـه خواننـده کمک شـود.

ادامه دارد

گزارش

خداحافظگلسوری!
کبوترهایسبزجنگلیدردوردستازمن

رسودسبزمیخواهند
منآهنگسفردارم

منوغربت
منودوری

خداحافظگلسوری!
رِسرسدّرههایبهمنوسیالبدارددل

بساطتنگاینخاموشی
اینباغخیالی

سازرؤیایمرابیرنگمیسازد
بیاباندرنظردارم

دریغادرد!
مجبوری!

خداحافظگلسوری!...



نیستشوقیکهزبانبازکنم،ازچه
بخوانم؟

منکهمنفورزمانم،چهبخوانمچهنخوانم
چهبگویمسخنازشهد،کهزهراستبه

 کامم
وایازآنمشتستمگرکهبکوبیدهدهانم

نیستغمخوارمرادرهمهدنیاکه
بنازم

چهبگریم،چهبخندم،چهمبیرم،چهمبانم
منواینکنجاسارت،غمناکامیو

حرست
کهعبثزادهامومهرببایدبهدهانم
دانمایدلکهبهارانبودوموسم

عرشت
منپربستهچهسازمکهپریدننتوانم

گرچهدیریاستخموشم،نرودنغمهز
یادم

زانکههرلحظهبهنجواسخنازدلبرهانم
یادآنروزگرامیکهقفسرابشکافم

رسبرونآرمازاینعزلتومستانهبخوانم
مننهآنبیدضعیفمکهزهرباد

بلرزم
دختافغانموبرجاستکهدایمبهفغانم

 دو شعر از نادیا انجمن
 بتول سیدحیدری

قسمت اول

جعِدگیسو

امـا ترسـی که مـرد نظامی به مـن و مادر وارد کرد شـاید کار 
موثـر بـود. مردی که وقـت خداحافظـی اورا در آغوش گرفت 
و از پیشـانی اش بوسـید. زنـان و کودکانـی کـه در صحـرا در 
حـال جمـع آوری پنبـه بودنـد، دور ما را گرفتنـد و به دخری 
نـگاه می کردنـد همـه را در آغـوش می گرفـت و می بوسـید 
و خـاک زمیـن را بـه چشـامن اش می مالیـد. بـه چشـامنش 
می مالیـد و شـکر می کـرد. شـکر می کرد و گریـه رس می داد 

و دسـت مـادر پیـر خود را می بوسـید.
بیـن  را  مسـی  دیـگ  و  آمـد  بیـرون  مـردم  جمـع  از  زنـی 
زانـوان اش گذاشـت و رشوع کـرد بـه آواز خوانـدن: »سـبزه تا 
بـر خـاک نیوفتـد کـی به باال قد کشـد، قـدر آدم هـم بلند از 

می شـود.« خاکسـاری 
خاک-سـاری امـا قـدر مرا بلند نـربده بود، بلکه قـدرم را برده 
زیـر خـاک و گـور کـرده بـود. همیـن خاکـی کـه روی آن راه 
مـی روم و دسـت بـه شـاخه های تیـز عریـان پنبـه می بـرم. 
در صحـرای بـی پایـان پنبـه کنـار کانـال بـزرگ کـه مـکان 

فیلم بـرداری مـا بـود.
صحنـه ای کـه بـار اول گروه فیلـم برداری به محـل ما آمدند 
همیـن جـا کنارهمیـن کانـال رسخ آب خیمه هـای سـفری 
خـودرا پهـن کردند. دو واگن قدیمی کالخـوز را هم آوردند و 
یکـی را بـرای مـن و مادر دادنـد و دیگری را بـرای کارگردان 
و سـه نفـر از فیلم بـرداران. اولیـن بـار دوربیـن فیلم بـرداری 
را از نزدیـک می دیـدم. دوربینـی کـه شـاید همیـن جـا روی 
ریـل طوالنـی سـوار بـود و قد-قـد هرپیشـه هـا می رفـت و  
می آمـد. بـار اول می دیـدم که میـدان پنبـه از آن یکنواختی 
و دورافتادگـی خـود خـارج شـده بـود. به جایی تبدیل شـده 
بـود کـه دمل می خواسـت شـب و روز آن جـا مبانـم و از ایـن 
گوشـه تـا آن گوشـه ی آن قـدم بزنـم. بـه قـول مـادر مـن از 
نسـل »سـفید دسـتانی« هسـتم که رابطـه خود با زمیـن را از 
دسـت داده اند. نسـلی جوانـه زده در گلدان هـای گرمخانه.

بـا ایـن کـه خود را شـاد نشـان می داد و چشـمکی به سـویم 
انداخت.

نگرانـی ش را می دیـدم. نگرانـی از پیگیـری احتاملـی مـرد 
نظامـی کـه رس مزرعـه مـارا نگـه داشـت.

امـا چشـامن مـادر می درخشـید. بـار اول در ایـن یک سـال 
گذشـته اورا چنین شـاد و شـفاف می دیدم. مثل آب دریای 

اول بهـار صافـی و شـوخی در نگاهـش دمیده بود.
روی حولـی رفتـم. بـه متام گوشـه و کنار خانـه و حولی نگاه 
کردم. انگار از سـفر دور و درازی برگشـته باشـم در و دروازه 
فـرو نشسـته و از گرمـا و رسمـا گـردن بـه درون کشـیده بود. 
خانـه ی مـادر شـبیه یـک پیرزنـی بـا لبـاس رنـگ رفتـه بـود 
نـگاه  پنبـه  میـدان  بـه  فروتنانـه  کوچـک اش  پنجره هـای  و 

می کـرد.
کفش هایـم را بـا احتیـاط از پـای درآوردم و پـای عریان روی 
آسـفالت جا-جـا کنـده روی حولـی قـدم زدم. دورانـی کـه 
پـای عریـان بیرون می دویدم، مادر در آسـتانه ی در نشسـته 
بـود و بـه حرکات مـن نگاه می کـرد. از نگاه اش می توانسـتم 
بخوانـم کـه فکـر می کنـد بـه این کـه باالخره چـه کمک کرد 
تـا حافظـه ام برگـردد. خیـر و نـذر، پارچـه بسـنت بـر درخـت 

مقـدس محـل و یـا دعاهای شـباروزی.

کارگـردان را دیـدم کنـار کانـال آب نشسـته بـود و گویـی به 
چشـامن مـادر نـگاه می کـرده باشـد بـه جریـان آب خیـره 
آسـتین های  و  داشـت  ای  رفتـه  رنـگ  جیـن  شـلوار  بـود. 
کوتـاه تـی-رشت اش را هـم بـاال پیچیـده بود. عینـک دودی 
آویـزان بـر کمربنـدش بـرق مـی زد. چشـامن خـود را گویـا 
می خواسـت ببنـدد ولـی پلک هـای اش به هم منی رسـیدند. 
آژنـگ باریکـی از چـاک چشـامن اش رس زده بـود و تـا زیـر 
موی هـای اش قـد کشـیده بـود و بـه تارهـای مـوی مـاش-و-

برنـج اش پنـاه  می بـرد.
و  برخاسـت  جـای  از  اسـتاده ام،  رسش  پشـت  دیـد  وقتـی 
دسـتی بـه پشـت شـلوارش بـرد. روی خـاک نشسـته بـود. 
را  شـلوارش  کـه  بـود  کـرد هامنـی  دراز  برایـم  کـه  دسـتی 
تکانـده بـود. دسـتم را محکـم گرفـت و زود رهـا کـرد. گفت، 
بیـا بشـین و دوبـاره رس جـای خود نشسـت. این بـار صدای 
غـرچ بلنـد شـد. عینـک دودی اش را از کمر گرفـت و این ور 
و آن ورش را نـگاه کـرد. نشکسـته بـود. رو بـه بیـرون آویـزان 

کـرد بـه جیـب کنـار سـینه اش.
کنـارش نشسـتم. بـدون ایـن که بـه سـویم نگاه کنـد گفت، 
ایـن آب بـه کجـا مـی رود؟ کتفـان ام بـاال کشـیدم. از کجـا 
رشوع می شـود؟ ایـن بار رس تـکان دادم. واقعاً منی دانسـتم 
و یـا شـاید در این بـاره فکر نکرده بودم. فکـر نکرده بودم که 
آب هـا هـم از یـک جایـی رشوع می شـوند و به جـای دیگری 
ختـم. ایـن سـؤال مثـل یـک دانـه در ذهنـم فـرو نشسـت، 
جوانـه زد و شـکوفه کـرد. شـکوفه هایـش سـؤال های نـو بـه 

نـو تحویل ام مـی داد.  
سـبیل تیـره و مـوی پـر از خط هـای سـفیدش هیـچ نشـانی 
از روس بـودن اش منی داد. بیشـر شـبیه گرجـی و یا ارمنی 
بـود. امـا نـگاه اش پـر بـود از جرقه هـای دنیای دیگـر. گفت 
بهـر اسـت بـروم در جویه هـای پنبـه قـدم بزنم و تـالش کنم 

با چشـامن مـادر نـگاه کنم.

امـا بیـن جویه هـا راه می رفتـم و تـالش می کـردم چیـزی را 
ببینـم کـه او می بینـد. چـه چیز ایـن صحرا بـرای اش جالب 

اسـت. چرا پنبـه؟ چـرا مادر؟
و  مـرد  رقصیدیـم.  آتـش  دور  شـنبه  شـب های  از  یکـی 
زن، دخـر و پـر بـا هـم دسـت بـه دسـت داده بودیـم و 
کشـیده  بیـرون  پـای  از  را  کفش هـای ام  می رقصیدیـم. 
بـودم. پـای برهنـه زمیـن را بهـر احسـاس می کـردم. مـادر 
رسخـی  چهـره اش  بـه  آتـش  و  بـود  نشسـته  گوشـه ای  در 
می انداخـت. بـه مـا نـگاه می کـرد. بـه مـن و میخایـل کـه 

می رقصیدیـم. و  بودیـم  گرفتـه  همدیگـررا  دسـت های 
سـخت اسـت همخوان موسـیقی رقصیدن وقتی دسـتان ات 
را کسـی گرفتـه اسـت و محکـم بـه چـپ و راسـت می کشـد 
و تـو تـالش می کنـی بـه چشـامن اش نـگاه انـدازی و اصـالً 
بـه  دسـت ها  تـکان  یـک  بـا  نباشـد.  پیـدا  چشـامن اش 
بـاز یـک قـدم از هـم دور. متـام  هـم نزدیـک می شـدیم و 
مـدت ایـن بـود حـرکات رقـص مـا. وقتـی نزدیـک بـه هـم 
دوبـاره  دور.  قـدم  یـک  بـاز  و  می گفـت  چیـزی  می شـدیم 
می رسـید.  سـینه ام  بـه  سـینه اش  می شـدیم  نزدیـک  کـه 
گفـت می دانـی... گفتـم نـه... دور شـدیم و دوبـاره نزدیک. 
نزدیـک...  بـاز  و  دور شـدیم  باکـره ای...  خیلـی  تـو  گفـت 
 ... ببخشـید!  اسـتادم.  مـادرت...  حتـا  و  تـو  ببخشـید!... 
دسـت ام را کشـیدم. رهـا نکـرد. نزدیک آمد، بکارت همیشـه 
جسـامنی نیسـت، ... مگـر نگفتـی مثـل بزرگسـاالن بـا تـو 

حـرف بزنـم؟
دسـتان ام را کشـیدم. رهـا نکـرد. محکـم تـر گرفـت. بلنـد 
می خندیـد. بـکارت یعنـی همیـن، می فهمی چـه می گویم؟ 

از عریانـی خنـده اش بیشـر رنجیـده بـودم.
مـی گفـت، بـکارت تنهـا جنسـی نیسـت، همه قسـمت بدن 

می توانـد باکـره مبانـد و یـا فتح شـود.
ادامه دارد

 شهزاده سمرقندی
قسمت چهارم

معرفی کتاب

زمین مادران

دختر »ناشاد« افغانستان
هنوز می گرید

بررسی رمان »ناشاد« از محمدحسین محمدی
خداحافظ گل سوری !



 داکتر محمد جواد صالحی 
جندر/ جنسیت و پارلمانقسمت چهارم

جهـان  مختلـف  کشـورهای  پارملـان  در  زنـان  مشـارکت 
نشـان می دهـد کـه سـهم آنـان در سیاسـت گذاری کشـورها 
ایـن  بـرای کاهـش  را  راه طوالنـی  آنـان  و  انـدک می باشـد 
فاصلـه دارد. ایـن فاصلـه هرچنـد کـه در کشـورهای مختلف 
در  امـا حتـی  اسـت؛  متفـاوت  توسـعه نیافته  و  توسـعه یافته 

کشـورهای اروپایـی و امریـکا نیـز وجـود دارد. 
براسـاس آمارهـا تـا پايـان ماه جـون 2007 ميـالدی، 17. 3 
درصـد قانون گـذاران بيـان ديگـر، شـامر زن۶۴۱۲ مـردان 
30156 نفر می باشـد.  در کشـورهای اروپای شـاملی، زنان 
41. 6 درصـد پارملان هـا، در بقيـه کشـور های اروپايـی 20. 
افريقـای  درصـد،   ۲۰ امریکایـی  کشـورهای  در  درصـد،   1

فیصدیاناثنظربهمجموعاناثذکورمجموعشاخصها
۳۰، ۶۸۴۷۲۱۹مرانوجرگه
۲۸، ۲۳۹۱۷۲۶۷۰ولسی جرگه

۲۱، ۴۵۸۳۶۱۹۷۲شوراهای والیتی
۳۰، ۱۳۲۳۶۹۹۲۶۶۵۳۹۷۰۴۰اعضای اتحادیه ها

منبع: سالنامه احصائیوی ۱۳۹۴
از کتاب جندر و سیاست

صحارايـی 17. 6 درصـد، آسـيا 16. 6 درصـد، اقيانوسـيه 
14. 6 درصـد و کشـورهای عربـی 9. 6 درصـد پارملان هـای 
جهـان را زنـان تشـکيل می دهنـد.  )تـا 30 جـوالی 2007( 
تحـول  در  پارملانـی  زنـان  نقـش  افغانسـتان،  )یونیفـم 

سیاسـی، کابـل، بنیـاد هریـش بـول(
هـم اکنـون، 35 زن در کرسـی های رياسـت 189 پارملـان 
از 262 سـمت موجـود  رسارس جهـان )کـه 13. 4 درصـد 
رياسـت پارملان هـا و يـا يکـی از مجلسـني می شـود(  تکيـه 

زده انـد.  )تـا 30 جـوالی ۲۰۰۷(
جندروپارملاندرافغانستان

دوره  و   1310 سـال  بـه  افغانسـتان  در  پارملـان  پیشـینۀ 
بـرای  دوران  آن  بازمی گـردد.  در  نادرخـان  پادشـاهی 

پارملـان  نخسـتین  افغانسـتان،  درتاریـخ  نخسـتین بار 
افغانسـتان بـا عضویـت 111 نفـر از رسارس کشـور رشوع بـه 
فعالیـت منـود  و همزمـان بـا آن، مرانوجرگـه نیز بـه فعالیت 
دوازدهـم  دوره  تـا  پارملـان،  اعضـای  امـا  آغازکـرد.  خـود 
قانونگـذاری در سـال 1345را مـردان تشـکیل می دادنـد. 
در ایـن دوران بـرای اولین بـار سـه خانـم به نام هـای اناهیتـا 
گردیدنـد. مجلـس  وارد   .  .  . معصومـه عصمتـی  راتـب زاد، 

صـورت  بـه  پارملـان،  در  زنـان  حضـور  جدیـد،  دوران  در 
چشـم گیری افزایـش یافـت و نقـش عمـده ای در انتخابـات، 

منودنـد. بـازی 

تعداد اعضای شوراها به تفکیک جنس

جنسیت
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