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هفته

دکتر شفیقه یارقین
از نخستین زناِن اوزبیک تبار افغانستانی 
است که به صورِت حرفه یی در دو زبان 

اوزبیکی و فارسی شعر می سراید و 
پژوهش نیز می کند

در این متن به صورت فشرده به چرایی و چگونه گی به وجود آمدن نیمرخ پرداخته شده است.
در اوایل که روی ایجاد یک نشریه فکر می کردیم می دانستیم که با دشواری های زیادی رو به رو 
می شویم. با تعداد کثیری از دوستان روی این موضوع بحث و گفت گو کردیم، جلسات را همراه 
بانوان برگزار کرده، روی ابعاد مختلف یک نشریه صحبت می کردیم. از بعضی اساتید دانشگاه ها و 
دوستان اهل قلم و کسانی که فکر می کردیم در راستای نوشتن و روزنامه نگاری تجربه خوبی دارند 

مشوره می گرفتیم.
با دشواری های گوناگون روبه رو بودیم. فایق آمدن بر هر دشواری، کار ساده نه بود اما تصمیم 
نخستین و برداشتن قدم عملی برای آن که حتی شخص خودم به آن اعتماد کامل نه داشتم 
سخت ترین کار ممکن بود آن هم در شرایطی که همه جا حرف از فرار جوانان، از به آتش کشیدن 

زنان و انواع خشونت علیه زنان است.
ایجاد یک کار فرهنگی مختص به زنان ریسک بسیار بزرگی بود. ما در طول دورانی که برنامه ریزی 
می کردیم با نظریات مختلف رو به رو بودیم از جمله این که نشریه های چاپی دیگر بازار نه دارد، کسی 
نمی خواند، ارزش نه دارد و این که که می خواهد روز نامه بخواند؟ همین طور اکثریت کسانی را که 
همراهش صحبت می کردیم باور بر این نه داشتند که حرف های مان را عملی می کنیم حرف هایی را 
به خاطر دل خوشی تیم ما تحویل مان می دادند و می دانستیم که در دل شان حرفی دیگری دارند.

ما نیمرخ را با هزینه شخصی به خاطر درکی که از وضعیت فعلی داشتیم ایجاد کردیم، گاهی 
می نوشتم و یکی از آرزوهای دیرینه ام این بود که دل نوشته هایم را روزی همه بتواند بخواند. 
دختران و زنانی بخوانند که سال های طوالنی در چهار دیواری خانه محصور بوده اند و کسی اجازه 
حرف زدن به آن ها را نه داده و در هیچ تصمیم از آن ها نظر خواسته نه شده، زنانی که حتی جرات 
آن را نه داشته اند تا از دردهای طبیعی شان سخن به زبان بیاورند. آن ها همیشه نوار بهداشتی 
شان را در داخل پالستیک سیاه زباله دانی حمل کرده اند، زنانی که مثل یک جنس در بدل پول، 

زمین و حیوانات تبادله می شوند.
هدف ما همین بود و خواستم نیمرخ دریچه ی باشد، روزنه ی باشد، تربیونی باشد برای زنانی که 
دغدغه های زیادی دارند و حرف های نا گفته زیاد که هیچ گاه نه گفته و شنیده نه شده است. برای 
همین تصمیم بر ایجاد یک هفته نامه زنانه گرفتم که حد اقل زنان ناگفته های شان را بگویند و 
علیه تابوهای مردانه بنویسند تا دیگر عشق برای رخشانه جرم و برای احمد امتیاز نه باشد، تا 
دیگر دختران روشن اندیش جامعه ی ما فرخنده وار قربانی تعویذنویس بی سواد نه شوند و در جلو 
چشمان هزاران موجود به ظاهر انسان، کفتار وار تکه و پاره نه شود و به آتش خشم انسان نماهای 

باغیرت نه سوزند.
نیمرخ ایجاد شد تا یک جا با دیگران در جهت تنویر افکار عامه تالش بورزد و بر علیه پارادایم غالب 
تفکر مرد ساالرانه را بشورد و به جامعه ی عاری از تبعیض جنسیتی ما را نزدیک بسازد. در این 
کشور باید زن باشی تا بدانی درد دختران و زنان این جامعه را. این جا اگر شیک پوش باشی فاحشه 
ات می خوانند اگر ژنده پوش باشی بی سلیقه می شوی و اصلن آدم حسابت نمی کنند. لذا انگیزه ی 
ایجاد نیمرخ با درد و درک هم راه بود و است. تا هنوز با هزینه شخصی ادامه پیدا کرده است صد 
البته اگر هم کار و کمک کننده خوب پیدا کنیم که در تضاد با اهداف مان نه باشد همرای شان 

هم کار خواهیم بود و این هیچ اشکالی نه دارد و کار غیر معقول و غیر معمول هم نیست.

چندسالی پیش، خانم »نانسی فریزر«، فیلسوف انتقادی و مدافع حقوق زنان، مقاله ای در روزنامه ی 
»گاردین« منشرت کرد که بازتاب گسرتده ای یافت. عنوان آن مقاله »فمینیسم چگونه کلفتی برای 
نوشته هایش،  فریزر« در همه  »نانسی  بود.  را نجات داد؟«  آن  رسمایه داری شد؟ و چگونه می توان 
طبقات  و  اقشار  گروه ها،  میان  منابع  برابر  توزیع  و  مارکسیسم  بر  هرچند  دارد.  عدالت  دغدغه ی 
مختلف اجتامعی، از جهاتی، ایرادهای جدی می بیند، اما در تحلیل/نگاه به رسمایه داری، فردگرایی 
و ساختارهای سیاسی مدرن، از مفاهیم و مقوالت مارکسی بهره های فراوان می گیرد. با آن هم فراتر 
از منظومه ی فکری کارل مارکس می رود و »عدالت توزیعی« )توزیع عادالنه ی منابع(، به فکر او، تنها 
یکی از جنبه های دوگانه ی عدالت اجتامعی است؛ جنبه ی دیگر، »عدالت در بازشناسی« )بازشناسی 

عادالنه ی سهم متفاوِت گروه ها/هویت های مختلف اجتامعی در جامعه( است.
در مقاله ی مزبور، »نانسی فریزر«، سخن اش را این گونه آغاز می کند: »به عنوان فمینیست، همیشه 
می پنداشتم با مبارزه برای رهایی زنان، دنیای بهرتی می سازم؛ دنیایی تساوی گراتر، منصف تر، و آزادتر. 
به تازگی از این بابت نگران شده ام که ایده های پیش گام فمینیست ها چرا در خدمت اهدافی کاملن 
متفاوت قرار گرفته اند. به ویژه از این بابت نگرانم که نقد ما بر سکسیسم )جنیست گرایی( حاال توجیه گر 
و مدافع شکل های تازه ای از نابرابری و استثامر شده است«. نگرانی فریزر در این مورد، از افول جنبش 
فمینیستی، در آغوش نیولیربالیسم و ارزش های بنیادی آن است: »فمینیست ها که در گذشته منتقد 

»کوتاه  که  می کنند  توصیه  زنان  به  حاال  بودند،  شغل محور  جامعه ی  
بیایید«. جنبشی که اولویت را به همبستگی اجتامعی می داد، حاال زنان 
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زن زشت در دنیا وجود ندارد 
فقط برخی از زنان هستند که 

نمی توانند خود را زیبا جلوه 
دهند.

 برنارد شاو

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

شان است، این سوال و سوال های از این نوع قطعن بزرگ ترین و عمیق ترین 
پرسش های شان است.

کننده  قانع  استدالل ها  این  آزادي  و  عدالت  منادي  عنوان یک  به  من  برای 
نیست. فکر می کنم حقیقنت من و شام هستیم که از زن چیزی در حد یک شی 
می سازیم و توقع داریم این شی سخن هم بگوید. وقتی سخن منی گوید، نظر 
منی دهد و در فعالیت های اجتامعی حضور منی یابد، بعد نتیجه می گیریم 
که گویا آن ها ضعیف اند، شایستگی ندارند و منی توانند آنچه را مردان انجام 

می دهند، انجام دهند.
کمونیست ها معتقد اند که بنیاد همه چیز 
»کار« است. کار یعنی مترین و مامرست، 
کار یعنی کسب توانایی، کار یعنی آموخنت 
از  می آید.  ناممکن  دیگران  نظر  به  هرچه 
طرفی، روان شناسان معارص هم می گویند 
هر ناممکنی با مترین و انجام دادن مکرر، 

امکان پذیر می شود.
می توان  استدالل  دو  این  مبنای  بر 
مطمین بود که اگر زنان حرف زدن، درس 
خواندن، فعالیت های اجتامعی، سیاست 
کنند،  مترین  را  اقتصادی  فعالیت های  و 
می توانند برابر مردان عمل کنند. اگر این 
گزاره های  و  احکام  توجیه  با  که  دام های 
اجتامعی، به پای زنان بسته ایم، برداشته 
مردان  مثل  می توانند  هم  آن ها  شود، 

زنان ناقص العقل اند. از کودکی هرچه در مورد زنان شنیده ایم، 
تکرار مکرِر این جمله  ها بوده است: »زن ناقص العقل است«، »زن 
ناقص االیامن است« و »زن ناقص الخلقه« است. روی هم رفته روي 
ذهنيت و باور هاي ما تاثري گذاشته است. در حقیقت وقتی متام 
چرخه  های زندگی، در مخالفت با خواسته  ها، امید ها و آرزو های زنان 
می چرخد، باید زنان ناقص العقل شوند، وقتی هم من و تو، هم مرد و 
هم زن، هم در خانه و هم در اجتامع بر رس و صورت زنان می کوبیم، 
پس آنان باید کند ذهن ترین موجودات عامل شوند، وقتی همه ی 
امتیازات و سهولت  های زندگی در اختیار مردان است، پس زنان حق 

دارند ناقص العقل باشند.
وقتی انسانی ترین هم دردی مردان با زنان »نتوانسنت« است، پس 
متام  وقتی  برنیایند،  موفقانه  کاری  هیچ  پِس  از  دارند  حق  آنان 
دروازه های علم و آگاهی، اقتصاد و اشتغال و پرورش استعداد ها را 
از آنان گرفته ایم، می توانیم چه توقعی داشته باشیم؟ در این صورت 
هرنمند  و  فیلسوف  و  دانش مند  داشت  انتظار  زن  از  می توان  آیا 
شود؟ برای کسانی که انسان و فرهنگ انسانی دغدغه های فکری 

تحلیل

ناقص العقل اند زنان 
از کودکی هرچه در مورد زنان شنیده ایم، تکرار 

مکرِر این جمله بوده است

چرایی و چگونه گی ایجاد
»نيمرخ«

فمینیسم در افغانستان
این »راه« به »بیراه« می رود

زنان از صفایی خانه
تا صفایی شهر

 ص 3  

 ادامه در صفحه 3...
 ادامه در صفحه 4...

 صفحه 2  



2  Monday  February 12, 2018  سال اول  شماره 23  دوشنبه  22 دلو  1396

 Vol. 1  No. 23

کابــل شــهری کــه  در متــام فصل هــا از آلودگــی محیــط 
بــه نفــوس کــه در  بــا توجــه  زیســتی رنــج می بــرد. 
ــر اساســی  ــوع تدابی ــچ ن ــا هی ــن شــهر وجــود دارد، ام ای
کامــل  و  درســت  بــه صــورت  بتوانــد  کــه  بنیــادی  و 
ــد از  ــل منایی ــهر را ح ــن ش ــتی ای ــکالت محیط زیس مش

ســوی حکومــت روی دســت گرفتــه نشــده اســت.
ــینی از  ــهر نش ــگ ش ــت فرهن ــدم رعای ــوس، ع ــرت نف ک
طــرف مــردم و کــم کاری مســوولین حکومتــی از عوامیــل 

ــن آلودگی هــا گفتــه شــده اســت. عمــده ای
امــا این بــار در کنــار مســوولین شــهرداری و مردمــی 
ــهر  ــنت ش ــبز نگه داش ــاک و س ــرای پ ــن ب ــل از ای ــه قب ک
ــرای  ــد و ب ــاال زده ان ــان هــم آســتین ب ــد، زن کار می کردن
ــاک کــردن شــهر از وجــود کثافــات و زباله هــا زحمــت  پ
می کشــند. ایــن برنامــه ی شــامل ســازی زنــان در پــاک 
کاری شــهر و تــالش بــرای داشــنت شــهر پــاک و ســبز  از 
ســوی »یو.ان.هبیتــات« بــا ابتــکار شــهرداری کشــور روی 

دســت گرفتــه شــده اســت.
نجیب اللــه الکــوزی رییــس ناحیــه دوم شــهرکابل در 
ــد:  ــن می گویی ــرخ چنی ــه ی  نیم ــه نام ــا هفت ــو ب گفت وگ
صداقــت  و  جدیــت  بــا  آقایــان  بــه  نســبت  خانم هــا 
ــد و کار  ــهر کار می کن ــی ش ــی و صفای ــری در پاک بیش ت
ــر  ــد و موث ــردان مفی ــه کار م ــبت ب ــب  نس ــه مرات ــا ب آن ه
اســت. از طــرف دیگــر زمانــی کــه شــهروندان می بیننــد، 
می کننــد،  پــاک  را  جوی چه هــا  و  رسک هــا  خانم هــا 
آلــوده  قبــال   در  بیش تــر   مســوولیت پذیریی  حــس 
نکــردن شــهر، پرتــاب نکــردن  زباله هــا بــه رسک هــا 
و جوی چه هــا  در آن هــا  تقویــت شــده و از انداخــنت 
زباله هــا در رسک هــا جلوگیــری می کننــد و هــر شــهروند 
ــد  ــهم هرچن ــد س ــالش می کنن ــا ت ــدن کار خانم ه ــا دی ب
ــک  ــه ی ــیدن ب ــته و رس ــهر داش ــاک کاری ش ــدک در پ ان
ــا را ممکــن ســازد. ــاری از زباله ه ــبز و ع ــاک، س ــهر پ ش

آقــای الکــوزی افــزود در ۱۵ ناحیــه شــهر کابــل بــه 

مردانــه در پــاک کاری شــهر شــود. در همیــن حــال 
ــی دارد.  ــن دیدگاه های ــان چنی ــه کار زن ــبت ب ــردم نس م
عجــب گل مــردی ۴۶ ســاله ای اســت در ایســتگاه دهــن 
بــاغ ناحیــه دوم شــهر کابــل گاری خوراکــه فروشــی دارد؛ 
ــا رسک  ــاد، این ه ــا آب ــن خانم ه ــه ی ای ــد خان او می گوی
ــیار  ــردان، بس ــن م ــل از ای ــد. قب ــاک می کنن ــوب پ را خ

ســطحی جــاروب می زدنــد.
عجــب گل اضافــه می کنــد: »از وقتــی کــه خانم هــا 
ــه ای  ــطل زبال ــم س ــن ه ــد، م ــاک می کنن ــا را پ رسک ه
خریــدم تــا زباله هــای کــه از فــروش و مــرف مــواد 

خوراکــه بــه وجــود می آیــد، روی رسک نریــزد.« 
رضــا فــردی دیگــری اســت کــه در قســمت چهارقلعــه ی 

ــوه  ــل دوکان می ــهر کاب ــم ش ــه ی شش ــی ناحی چهارده
ــه کار  ــاور دارد ک ــوان ب ــن ج ــی دارد. ای ــرکاری فروش و ت
ــوده اســت.  خانم هــا در متــام عرصه هــا بهــرتاز مــردان ب
مثلــن خامنــی کــه در قــدرت اســت یــا در یــک اداره کار 
می کنــد در آن اداره فســاد وجــود نــدارد و خدمــات بــرای 
ــه و انجــام می شــود. حــاال  ــه شــکل درســت ارای مــردم ب
ــک  ــن ی ــد، ای ــاروب می کنن ــا را ج ــا رسک ه ــه خانم ه ک

واقعیــت قابــل دیــد بــرای همــه اســت.
بــه گفتــه رضــا، مــردم قبــل از ایــن جــاروب کــردن مــردان 
ــاک کاری خانم هــا را هــم  ــد و حــاال پ ــده بودن را هــم دی
می بیننــد کــه رسک هــا خیلــی بهــرت از گذشــته، پــاک و 

صفــا اســت.
روز  هــر  کــه  خانم هایــی  میــان  ایــن  در 
هشــت ســاعت بــرای پــاک کــردن شــهر 
دیدگاه هایــی  چنیــن  می گــذارد،  وقــت 
دارنــد. مــاه گل خامنــی ۵۰ ســاله ای اســت 
کابــل  رسک هــای  در  قبــل  مــاه   ۱۱ کــه 

جــاروب کشــیدن را آغــاز کــرده اســت.
کــه  داریــم  مســوولیت  مــا  می گویــد:  او 
پــاک  زباله هــا  و  تعفــن  از  را  خــود  شــهر 
رسک  در  ریختــه  خاک هــای  نگه داریــم. 
ــن  ــی در ای ــی خوب ــا زندگ ــم ت ــارو کنی را ج
شــهر داشــته باشــیم. امــا دلیــل دیگــری 
کــه ایــن خانــم را وادار کــرده تــا در ســن ۵۰ 
ســاله گی هم چنــان کار کننــد، مشــکالت 

شــدید اقتصــادی اســت.
بــرای  شــوهرش  فــوت  از  بعــد  گل  مــاه 
همــواره  فرزنــدش  و  خــود  از  رسپرســتی 
زحمــت کشــیده اســت. او در ایــن روزهــا نیــز 
بــا وجــود ضعــف جســامنی بازهــم هــم گام بــا 
دیگــر خانم هــا بــرای پــاک کــردن شــهر کار 

می کنــد.
آرزو خانــم دیگــری اســت کــه بــه عنــوان 
و  هدایــت  تنظیــم،  مســوولیت  رسگــروپ 
حــارضی یکــی از گروپ هــای پــاک کاری 
کار  »از  می گویــد:  او  دارد،  عهــده  بــه  را 
ــا ایــن  ــر خــورد مــردم ب ــه ی خــود و از ب روزان
ــی ام  ــن نگران ــا بیش تری کار رازی هســتم. ام
ناامنــی و حمــالت انتحــاری اســت. اگــر 
دولــت امنیــت را تامیــن کنــد، مــا می توانیــم 
بــه گونــه ی درســت شــهر و رسک هــا را از 
فرهنــگ  و  کنیــم  پــاک  زباله هــا  وجــود 
شــهر نشــینی را تقویــت و ترویــج مناییــم تــا 
بتوانیــم شــهر پــاک، ســبز و زندگــی آرامــی را 

در کشــور خــود داشــته باشــیم.«

تعــداد ۱۵ گــروپ از خانم هــا در 
پــاک کاری شــهر و جــاروب کــردن 
ــا  ــد. این ه ــت دارن ــا فعالی رسک ه
معــاش  بــا  هفتــه  در  روز  پنــج 
ــرج،  ــر در ب ــت دال ــد و بیس یک ص
ــر  ــد اگ ــد. وی می گوی کار می کنن
بــرای  زن  متقاضیــان  چنان چــه 
ایــن کار زیــاد شــوند بــا توجــه 
بــه کار مفیــد زنــان، شــهرداری 
را  برنامــه ای  توانســت  خواهــد 
روی دســت بگیــرد کــه نیــروی کار 
کاری  نیــروی  جای گزیــن  زنانــه 

 آمنه امید
زنانگزارش

از صفایی خانه
تا صفایی شهر

»از وقتی که 
خانم ها سرک ها 
را پاک می کنند، 
من هم سطل 
زباله ای خریدم تا 
زباله های که از 
فروش و مصرف 
مواد خوراکه به 
وجود می آید، 
روی سرک 

نریزد.« 
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كه چند  پيش  دهد. چند سال  انجام  كاري  زنان  در حوزه 
منترش  را  رورسي خود  تصاوير يب  ايران  در جاي جاي  زن 
نام  به  كرد  راه اندازي  صفحه اي  بوك،  فيس  در  او  كردند، 
از  را  حجاب  بدون  مختلف  زنان  تصاوير  يواشيك«.  »آزادي 
نقاط مختلف ايران منترش مي كرد و بسياري از زنان نيز به 
آزادي يواشيك  از  بعد  اتفاق پيوستند. حاال چند سال  اين 
كه اتفاقن براي بسياري دست يافتني است، طرحي ديگر 
خشونت.  از  به دور  و  آرام  كاملن  طرحي  افتاده است.  راه 
»چهارشنبه هاي سپيد«. قرار است از اين پس چهارشنبه ها 
زناين كه خواهان لغو قانون حجاب اجباري هستند با رورسي 
بر  و  بردارند  رس  از  رورسي  و  شوند  ظاهر  شهرها  در  سپيد 

چوبه اي بگريند و اين گونه مخالفت خود را با حجاب اجباري 
نشان دهند.

زنان و خواسته هاي تازه در ايران
كدام زن است كه »كاترين سوايتزر« را نشناسد. زين كه در 
۱۹۶۷ در ماراتن بوستون رشكت كرد و اولني زين است كه 
توانست دويدن در ماراتن را به روي زنان در رسارس جهان 
بگشايد. او الهام بخش بسياري از زنان شد. دو سال پيش 
ايران ماراتن شرياز برگزار شد، دخرتي  نيز هنگامي كه در 
از ايران توانست در اين ماراتن رشكت كند. مهسا ترايب. او 
اولني زين است از ايران كه با وجود موانع مختلف اجتامعي 
و سيايس و عريف، توانست در اين ماراتن رشكت كند. اما 
نبود.  ايران كايف  در  ماراتن  در  زنان  براي رشكت  او  تالش 

شايد به همني دليل است كه ادامه دارد. 
در  اسالمي  حجاب  با  كه  زناين  و  دخرتان  هستند  اگرچه 
كيميا  مانند  مي كنند،  رشكت  ورزيش  مختلف  مسابقات 
مسابقات  در  زنان  حضور  براي  راه  هم چنان  اما  عليزاده، 
مختلف و عرصه جامعه با محدوديت هايي روبه روست. شايد 
»دخرتان خيابان انقالب« به دنبال چيزي بيش تري از آن چه 

تاكنون در اختيار زنان ايراين گذاشته شده  هستند.

آنان بسيارند
»دخرتان خيابان انقالب« چند ويژگي مشخص دارند. اول 

ظاهرن د هان زنان برای همیشه بسته می شود و فکر می کنند 
تقدیر چنین مردساالرانه است و بی گامن خود خداوند هم 

همین را خواسته است.
مردان،  کام جویی  برای  رصفن  زنان  استدالل  این  عمق  در 
ویل  است.  همرسی  و  مادری  نقشی  ایفای  و  بچه  زاییدن 
»هر  می گوید:  فلسفه  لذت های  کتاب  در  دورانت 
متدنی در قالب فکِر مسلط جامعه شکل می گیرد.« 
این جمله می تواند در یافنت پاسخ به ما کمک کند. 
زیرا نه تن ها در جامعه ی ما، بلکه در ادوار تاریخی 
متام دنیا »فکر مسلط« در باب زنان، ضعیف پنداشنت 
آنان نسبت به مردان بوده است. فکر مسلط در تاریخ 
برشیت نقصان و درجه دوم بودن زنان و کند ذهن 

بودن زنان بوده است.
این »فکر مسلط«، متدنی را پی ریزی می کند که در 
آن با استفاده از گزاره های مثل ناقص العقل بودن و 
کند ذهن بودن زنان، آن  ها را از بدنه ي جامعه و متام 
فعالیت های اجتامعی منع کنیم. در فرهنگ اسالمی 
ما گزاره  های از این نوع فراوان است. بیش تر آن  ها را 
به بزرگان و پیشوایان دینی نسبت می دهند. جدا از 
درستی و نادرستی این نسبت ها، می توان به وضعیتی 
که این عقاید به فکر مسلط اجتامعی تبدیل می شود، 

اين كه آنان زناين عادي هستند. سن و سال هم براي شان 
حجاب  قانون  »لغو  دارند،  خواسته  يك  فقط  نيست.  مهم 
زناين  آنان  بسيار هرنمندانه است.  آنان  اعرتاض  اجباري«. 
هستند از طبقه متوسط شهري و خواهان داشنت آزادي هاي 
پي گريي  را  خود  خواسته  آرامش  و  سكوت  در  و  بيش تر. 
و  پليس  برخوردهاي  از  نگراين  و  ترس  هيچ  مي كنند. 
تكثري  برنامه اي  هيچ  بدون  و  آرامي  به  ندارند.  حكومت 
مي شوند و در هر جايي از كشور خواسته شان را با يك حركت 
منادين اعالم مي كنند. اگرچه در اين مسري مردان بسياري 
را نيز همگام كرده اند و اما تالش اصيل براي شكاندن سد 
حجاب را به تنهايي بر دوش دارند. آنان زناين هستند كه 

شايد همني االن در كنار شام باشند. با خواسته اي عميق 
در دل و اندرون.

دونده  هزارتوها
بايد جنگيد. براي داشنت يك زندگي معمويل بايد جنگيد. 
فرقي مني كند ايران باشد يا افغانستان. عراق باشد يا ليبي. 
عادي  و  معمويل  چيز  هر  براي  سوم،  جهان  شهروندان  ما 
باشيم.  داشته  خويب  زندگي  مني توانيم  ما  بجنگيم.  بايد 
واقعن بايد از خودمان بپرسيم، كه برداشنت يك رورسي از 
رس يك زن چقدر مي تواند عجيب و حريت آور باشد كه لرزه 
بپرسيم چرا  از خودمان  بايد  بياورد؟  يك حكومت  اندام  به 
بايد »دخرتان خيابان انقالب« يك اتفاق بزرگ و يك پديده 
شگفت انگيز آن هم براي زنان ايراين شوند؟ غم انگيز است 
كه ما براي چيزي مي جنگيم كه داشنت اش نه چيزي به ما 
مي افزايد و نه چيزي از ديگران مي كاهد؟ ما چرخندگان دور 
جهان  شهروندان  و  يب حاصل  هزارتوي  دونده هاي  باطل، 
شوم و سوم هستيم كه بايد براي هر چيز كوچك و هر چيز 
پاك بجنگيم. شايد مي شد آرزو كرد كه اي كاش اين جغرافيا 
بود.  مهربان تر  كمي  ما  ملت هاي  با  خدا  كاشيك  و  نبود 
اما اين رسنوشت، اين زندگي ويرژيل گونه، گويا بر پيشاين 
ماست. اگر امروز برافراشنت رورسي بر فراز يك چوب ايران 
وا مي دارد، در آن سوي مرزها، مالله  به شوق و شگفتي  را 

يوسف زي جامعه افغانستان را. 
بگذاريد در اين آخرين خطوط نه از شعرهاي حاميس شاملو 
كه گفت »بني شام كدام ـ بگوئيد! ـ بني شام كدام/ صيقل 
مي دهيد/ سالح آبايئ را/ براي روز انتقام؟« بنويسم، نه از 

»ويدا موحد«. 
می خواهم در اين آخرين سطور از لنگستون هيوز بنويسم: 
وطن  اين  بگذاريد  شود/  وطن  دوباره  وطن  اين  »بگذاريد 
داشته اند/  خويش  روياي  در  روياپردازان  كه  باشد  رويايي 

بگذاريد رسزمني بزرگ و پرتوان عشق شود«.

اندیشید.
نقل است که امام علی به امام حسن دستور داده بود که نباید 
بگذارد زن اش با مرد نامحرم معارشت کند، نباید چهره ی زن 
اش را نامحرم ببیند، و یا خانم اش در کوچه و بازار برآید. به 
فرض صحت این نقل  ها و حتی بدون چنین فرضی می توانیم 
پیامد این طرز فکر را برای ج هان معارص تصور کنیم: زن تبدیل 

به »کند ذهن تریِن موجود عامل« می شود.
مساله این جاست که بدانیم آن چیزی که موجب کندی ذهنی 
می شود، در واقع نبود دسرتسی به آموزش و اطالعات است. 
تلقی می شوند، همین  ما کند ذهن  در جامعه ي  که  زنانی 
زنی که در طی این روند ستم گرانه خلق شده است از کجا باید 
بداند که فالن دانش مند در مورد خاصیِت ژنتیکی و بیولوژیکی 
زنان و مردان چه گفته است؟ از کجا بداند که در پشت کوه 
عربستان و هندوکش رسزمین های دیگری هم وجود دارد؟ 
چگونه بداند که خاصیت ارتجاعی اجسام یعنی چه؟ چطور 

بفهمد که سیاره ها و ستاره ها چگونه به وجود آمده اند؟
تن ها چیزی را که می تواند بفهمد هامن  هایست که در محله ی 
خودش اتفاق می افتد. محل زندگي او، دنياي اوست. وقتی او 
را در بند می کنیم و از اطالعات و دسرتسی به اطالعات محروم 
نویسنده  و  ادیب  و  فیلسوف شدن  توقع  و  انتظار  می کنیم، 
شدن از آنان ظاملانه است. باید روشن کنیم که گذشته گان 
به شامر  آنان  را جزو خاصیت ذاتی  را  زنان  نقض اجتامعی 
می آورده اند. در حالی که زن آن دوران مثل مردان شان متاثر از 
جامعه ی بسته و قبیلوی بوده است. فرهنگی که در آن از متولد 
شدن دخرت احساس رشم می شد، آن را مایه ی ننگ دانسته و 
زنده به گور می کردند. به هر حال حرف های منسوب به بزرگان 
دینی در باب زنان ممکن است تعدیل یافته تر و انسانی تر از 
اندیشه ی سنت زن ستیز عرب قبل از اسالم باشد، اما به هیچ 
وجه در خور زن و انسان امروزی نیست.               ادامه دارد...

آنان هيچ شباهتي به دخرتان »آبايي« ندارند. آنان »دخرتان 
اسلحه،  به  يب سوار،  دخرتاين  هستند.  انقالب«  خيابان 
با چويب در دست، رورسي خود را  يب هيچ حس حاميس. 
سال   چهل  تاريخ  برابر  در  بلند،  سكويت  در  و  برفراشته اند 

گذشته ايستاده اند. 

حاال  كرد.  آغاز  موحد«  »ويدا  را  انقالب«  خيابان  »دخرتان 
جمع شان به ۲۹ نفر رسيده است. در رسارس كشور. نه مثل 
»ژندارك« هستند كه تاريخ يك ملت را دگرگون كنند و نه مثل 
هيچ زين ديگر. فقط شبيه خودشان هستند. زناين كه ديگر 
دوست ندارند در حجاب باشند. مي خواهند حجاب از رس 

بردارند و زندگي كنند، مثل خودشان.
از  شعري  در  ايران،  بزرگ  شاعر  شاملو،  احمد  روزگاري 
انتظار/  دخرتان  دشت/  دخرتان  رسود.  آبايي«  »دخرتان 
دخرتان اميد تنگ/ در دشت بيكران/ و آرزوهاي بيكران/ در 
خلق هاي تنگ/ دخرتان خيال آالچيق نو/ در  آالچيق هايي 
كه صد سال!/ از زره جامه تان اگر بشكوفيد/ باد ديوانه/ يال 

بلند اسب متنا را/ آشفته كرد خواهد...
حاال نيم قرن بعد از اين شعر، دخرتان خيابان انقالب يب هيچ 

حامسه اي قرار است تاريخي تازه رقم بزنند. آيا مي توانند؟ 

در گرماگرم اعرتاضات خياباين دي ماه ايران، جايي روبه روي 
دانشگاه تهران، درست در هامن زماين كه دانش جويان پشت  
درهاي بسته دانشگاه شعار مي دادند، زين ۳۱ ساله، در برابر 
چشامن متعجب همه گان، روي يك سكو رفت و رورسي از 
رس برداشت و آن را بر چويب گذاشت و در سكوت آن را در هوا 
تكان داد. او مادر يك نوزاد ۱۹ ساله بود. ويدا موحد. عجيب 
نيست كه خييل زود توسط پليس به زير آمد و چند روز بعد 
هم آزاد شد. اما از روزهاي بعد طرح ها و تصاوير او در فضاي 
مجازي پخش شد. و حاال مادر يس و يك ساله الهام بخش 
اتفاقي است كه تنها ۲۹ زن تاكنون به آن پيوسته اند. ۲۹ 
زن در رسارس ايران. اما به روشني مشخص است كه تعداد 
در  پريزين  تصوير  اگر  ويژه  به  است.  بيش تر  بسياري  آن ها 
پارك نياوران را ديده باشيد كه با عصا بر روي سكوي بريف 
قامتي  با  و  بر مي دارد  از رس  و رورسي  پارك مي رود  داخل 
خميده موي سپيدش را عيان مي كند و رورسي را بر هامن 
عصايي كه در دست دارد مي پيچد و در هوا تكان مي دهد. 

آن ها بسيار بيش ترند.

آزادي يواشيك
ايران. زين به اسم »مسيح عيل نژاد«.  زين هست از شامل 
او يك روزنامه نگار است و سال هاست خارج از ايران زندگي 
مي كند. يك فعال سيايس است و بيش تر تالش مي كند تا 

هرنمند، فیلسوف و سیاست مدار شوند.
یکی از سوال های رایج که کامکان همه ی ما و خود زنان با 
آن روبه رو می شويم این است که مثلن: »از میان پیامربان، چرا 
هیچ یکی زن نبوده است؟ چرا از میان این همه امام و معصوم، 
این سوال ها  با  نبوده است؟«  فقیه و مولوی، هیچ یکی زن 

ماني رادروایت

صدایم به کشف هویت خود برخاسته است
میان  باور پنجره و آفتاب 

آن جا که سال ها پلک زدنم را دزدیده بود
این نگاه بلیغ من است که

روی  سنگینی زمان  طرح فرصت  تازه می ریزد
باال می  روم از پله های  قرمز آشنایی

تا دست  بیاویزم به بال مالیک
و نگاه  حسابی  کنم به دور و برم

»آهای  آدم های« تهی ذهن!
خسته ام  از اجتامع  دل گیر و نفهم شام

لحظه هایم  مقدس  تر از آن است که به  ملس دستان 
 ناپاک شام منتها شود
چه  هشیارانه بی  تابم

»که  در حوض  اندوه نومیدوار آبتنی  می کنم«
و از فرامین  شفاف شبانگاه آگاهانه اطاعت 

مرگ تصویر ناشناسی  به من بی  تفاوت نیست
و هم چنان  نگاهی  که رسشار

بشارت است
زندگی ام  خمیازه ی خسته ی شده

اما
عصیان  معصومم  قد کشیده به سمت

رهایی
همیشه جاری ام روی  قلب های  کوچک که

به  گریه ی آیینه  عادت دارند.
ای گریه!

ای  مفهوم  مقدس
در رسزمین  آزاده ی فکرم

هیچ  کس منی  داند
و هیچ کس نخواهد دانست

تکامل نفس های بزرگوار ترا!»)از پله های گنه آلود(
»و نفس  های گرم خدا را که

در متام خطوط دستانم  جاری ست
به رس هرچه دخرت گیسو بلند روزگار خواهم کشید

)پله های گنه آلود(

 کریمه شبرنگ
جعِدگیسو

 علی فکور
بخش نخست

تحلیل

شبیه، مثل دختران خیابان انقالب

واقعن باید از خودمان بپرسيم، که برداشتن یك روسري از سر یك زن 
چقدر مي تواند عجيب و حيرت آور باشد که لرزه به اندام یك حكومت 

بياورد؟ باید از خودمان بپرسيم چرا باید »دختران خيابان انقالب« یك اتفاق 
بزرگ و یك پدیده شگفت انگيز آن هم براي زنان ایراني شوند؟ غم انگيز 

است که ما براي چيزي مي جنگيم که داشتن اش نه چيزي به ما مي افزاید و نه 
چيزي از دیگران مي کاهد؟  

ناقص العقل اند زنان 
از کودکی هرچه در مورد زنان شنیده ایم،

تکرار مکرِر این جمله بوده است



 اخگر رهنورد

کارآفرین را ستایش می کند. چشم اندازی که »مراقبت« و استقالل 
را ارزش می دانست، حاال مدافع ترقی و شایسته ساالری فردگرایانه 
شده است«. این تحول و افول، به نفع و در جهت رسمایه داری 
»آشفته«،  او،  نظر  به  که  متاخر،  دوم/  نوع  رسمایه داری  )به ویژه 
پشت رسگذاشنت  نوعی  است(،  »نیولیربال«  و  »جهانی شونده« 
آرمان های اولیه ی جنبش فمینیستی است: »موج دوم فمینیسم، 
در انتقاد به رسمایه داری نوع اول پدیدار شد، اما تبدیل به کلفتی 

برای نوع دوم شد«.
فریزر معتقد است موج دوم فمینیسم، دو پهلو/ سناریوی متفاوت 
و حتی متضاد با یکدیگر دارد: پهلوی نخست خواهان »دموکراسی 
پهلو/ سناریوی  و  و  است  اجتامعی«  »همبستگی  و  مشارکتی« 
می تواند  که  را می دهد  لیربالیسم  از  »نوید شکلی جدید  دوم، 
شایسته ساالرانه  ترقی  و  افزوده تر  انتخاب  و  فردی  خودگردانی 
را به زنان و هم چنین مردان اعطا کند«. سناریوی دوم، نه تنها با 
نیولیربالیسم پیوند خورده، که در »بنای« آن سهم داشته است؛ 
سه سهم کلیدی: )1( نقد فمینیست های موج دوم )و سناریوی 
دوم( بر »مواجب خانواده« )Family wage(؛ که پی آمد عینی آن، 
تغییِر »خانواده با یک نان آور« به »خانواده با دو نان آور« بود. سودی 
که لیربالیسم از این انتقاد فمینیستی بر می دارد این است که 
»نئولیربالیسم، توامنندسازی زنان را در بوق و کرنا کرده است و 
دارد از آب کره می گیرد. از نقد فمینیستی بر دست مزد خانوادگی 
استفاده می کند تا استثامر را توجیه کند و رویای رهایی زنان را 
به موتور انباشت رسمایه گره می زند«. )2( نقد »اقتصادمحوری« 
که  را  سیاسی  روی کرد  این  فمینیست ها،   .)Economism(
با برجسته کردن  منحرن به »نابرابری اقتصادی« متمرکز بود، 
»بی عدالتی های  و  فرهنگی  ساختارهای  جنسی،  هویت 
غیراقتصادی« )مثل خشونت خانوادگی، تجاوز جنسی و ...( نقد 
کردند )که البته از نظر فریز، درست هم بودند(. اما نتیجه ی این 
تالش ها و انتقادها »مترکز یک جانبه بر »هویت جنسیتی«، به بهای 
از دست دادن نان و آب« بود. این سیاست »هویت گرایانه«، در یک 
جا مورد تایید و پذیرش نئولیربالیسم است: »رسکوب خاطره و 
محرک  موتور  روزگاری،  که  اجتامعی«  برابری خواهی  حافظه ی 
جنبش های فمینیستی بود. )3( نقد »پدرساالری دولت رفاه«. این 
نقد مرتقی، اما، با رسنوشت غم انگیزی مواجه گردید: با مبارزه ی 
نئولیربالیسم برای »دولِت پرستار« )the nanny state( و هضم 
ان جی اوها در آغوش دولت همگام شد. فمینیسم در این مبارزه، 
در خدمت و همکار و هم صدا با نیولیربالیسم بود؛ مثل حامیِت 
از »قرضه های کوچک« برای زنان  با بوق و کرنای فمینیست ها 
فقیر در نیم کره ی جنوبی. پروژه ی »قرضه دهی«، کاری در راستای 
رفع فقر و محرومیت زنان نکرد، که هیچ، تالش ها برای اقدامات 
ساختاری و بنیادی دولت در جهت مبارزه با فقر نیز فراموش شد.

خانم فریزر، به جای سناریوی دوِم موج دوِم فمینیسم، که حیثیت 
»کلفت رسمایه داری« را دارد، سناریوی دوم آن را پیشنهاد می کند. 

او امیدوار است که این »سناریوی همبستگی خواه، هنوز می تواند 
می کند:  تاکید  وی  سناریو،  این  احیای  جهت  باشد«.  زنده 
»فمینیست ها، باید به هم دستی شان با نئولیربالیسم پایان دهند 

و آن سه »سهم« ما را متوجه  اهداف خودمان کنند«.
***

این مقدمه ی »خیلی طوالنی«، 
به این دلیل این جا آمد که در 
عمل کردها  فعالیت ها،  درک 
و اقداماتی در راستای تامین 
حقوق و جایگاه زنان، در بسرت 
کشور  فرهنگی  و  اجتامعی 
می کند.  مهمی  کمک  ما، 
به عبارتی، بخشی از آن چه که 
آمده  فریزر  خانم  مقاله ی  در 
است، بیان آن چیزی است که 
به عنوان یک تجربه و دست کم 
زمینه ی  در  عینی،  فعلیت 
مشاهده  ما  خود  اجتامعی 
می کنیم. من در این جا، مایلم 
»مشخصات« این فعلیت را، از 
نظر خودم، که برخی از آن ها 

در مقاله ی فریزر هم مطرح شده اند، به گونه ای فرشده، فهرست 
کنم که ما را به فهم جریان )و تسامحا، گفتامِن( فمینیستی در 

افغانستان، کمک می کنند.
روی کرد  هامن  افغانستان،  در  فمینیستی  غالب  روی کرد  یک. 
)نیو(لیربال است؛ با مختصاتی چون »هویت گرایی جنسیتی«، 
که  معنا  این  )به  »کمیت گرا«  آزاد،  بازار  به  معتقد  »فردگرایی«، 
موقعیت های  و  نهادها  در  که  زنانی  »تعداد«  به  تاکید  بیشرت 
سیاسی و اجتامعی انتخاب/انتصاب می شوند، تاکید می ورزند(، 
و »محافظه کار« نسبت به مناسبات سیاسی و اجتامعی جدید در 
جامعه )هرچند در نسبت با سنت ها و مناسبات کهن اجتامعی، 

برخوردهای رادیکال صورت می گیرند(.
دو. جریان فمینیستی در بسرت فرهنگی و اجتامعی ما، از آن جا 
که مترکز یک جانبه به »هویت جنسیتی« و نابرابری هایی ناشی 
از فرهنگ و سنت های رایج در جامعه، دارد، کم ترین توجهی به 
»نابرابری اقتصادی« ندارد. این جنبه ای از »بی عدالتی«، در جریان 
فمینیستی ما، کاملن از چشم افتاده است. به عبارت بهرت، با توجه 
به این جنبه ای از »عدالت« و »عدالت طلبی«، می توان گفت جریان 

فمینیستی افغانی، »تهی از آرمان عدالت خواهی« است. 
سه. این جریان )هرچند ناهامهنگ است(، معطوف به منافعِ 
اقشار )اگر نگوییم »طبقه ی«( باال و متوسط زنان جامعه ی افغانی 
است. منافع این دو قرش، در صدر و محور مطالبات، خواسته ها 
و حرکت های مدنی است. قرش بزرگی از زنان )اعم از شهری و 

روستایی(، که در این جریان، هم از نظر تیوریک و هم عملی، 
و  بی سواد  کم درآمد،  پایین دست،  قرش  است،  فراموش شده 
)عمومن( روستانشین است. این بی توجهی به قرش پایین زنان، 
از این جا می آید که »نابرابری اقتصادی« برای فعالین حقوق زن، 
به عنوان یک »مسأله« مطرح نیست. حتی به این که بسیاری از 
»نابرابری های غیراقتصادی« از »نابرابری اقتصادی« آب می خورند، 

نیز بی توجه اند.
چهار. »ان.جی.او«گرایی، از مشخصات دیگر جریان فمینیستی 
در افغانستان است؛ که »پروژه یی«شدِن مبارزه برای حقوق زنان، 
از پیامدهای عینی آن است. »ان.جی.او«گرایی و »پروژه یی« شدِن 
مبارزه در راستای جایگاه زنان، پادزهری روحیه ی رادیکال جبنش 
در  روزگاری،  که  است،  فمینیستی 
اروپا و کشورهای دیگر، موتور محرک 
در  تکانه آور  خیزش های  و  حرکت ها 
ستم های  و  بی عدالتی ها  با  مبارزه 
فراگیر بر زنان بود. »ان.جی.او«گرایی 
در  »پروژه گرایی«  آن  تبع  به  و 
افغانستان، واقعن جریان فمینیستی 
این بسرت اجتامعی، در نطفه  را در 
این که  یعنی  است؛  کرده  »خنثی« 
روحیه رادیکال و نقاد را از او ستانده 
و  فعالیت ها  برای  تحرک  است، 
راستای  در  گسرتده  خیزش های 
تامین حقوق زنان ندارد، و »مبارزه« 
)که حاوی معنای رادیکال است(، به 
انجویی و پروژه یی )که  فعالیت های 
از رادکالیسم اولیه ی فمینیسم در آن 
خربی نیست( تقلیل پیدا کرده است. 
پنج. »قوم گرایی« آخرین مشخصه ی مهم جریان فمینیستی در 
افغانستان است )مشخصات دیگری هم دارد که این جا امکان 
بحث در موردشان نیست(. به این معنا که جریان فمینیستی، در 
این که مرزهای سیاسی و اجتامعِی مبتنی بر قوم و تبار را پشت 
رس بگذارد، ناموفق بوده است. فعالین حقوق زن، به هامن اندازه 
به مرزهای قومی شان اهمیت می دهند )تا آن جا که فعالیت های 
شان را متأثر می سازد( که رهربان سیاسی و جهادی. گو این که 
با  )اگر  رهایی  به  متعهد  را  خود  قوم،  هر  فمینیست  فعالین 
شیوه هایی که در پیش گرفته اند، ممکن باشد( و تامین حقوق 
تعیین شده ی  مرزهای  از  فراتر  و  می دانند  خودشان  قوم  زناِن 
تباری، به هم جنساِن غیر از قوم خودشان، نه فکری می کنند و 

نه کاری.
***

باری، من فکر می کنم که جریان فمینیستی، با این مختصات، 
پیش  از  افغانی،  جامعه ی  بسرت  در  زنان،  رهایی  امر  در  کاری 
برده نخواهد توانست. ممکن است بر اثر فعالیت ها و تالش های 
برخی از نهادها و انجمن های مربوط به زنان، تعدادی از آن ها، 
به مقامات و رتبه های بلندتر اجتامعی و سیاسی )وکالت، وزارت، 
معاونت و ...( دست پیدا کنند، اما تردیدی نیست با صاحب »نام 
و نان« شدن چند زِن معدود، ستِم فراگیر، فقر گسرتده، و نهاینت 
فرودستی زنان رفع و نابود نخواهد شد. من ناامید و نگرانم که: این 

»راه« به »بیراهه« می رود.
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خوانندگان عزیز: نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی 
مقاالت و نوشته ها را از صاحب نظران منترش می کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: فاطمه روشنیان
رسدبیر: ریحانه رها
گزارش گر: آمنه امید

عکاس: نیلوفر نیک پور
صفحه آرا: رضا رضایی

مشاور برنامه ریزی: مریم شاهی
زیر نظر هیئت تحریر

به جز روی کرد نیمرخ سایر نوشته ها مسوولیتش به دوش 
نویسندگان می باشد.

هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.
شامره متاس: 0786677599

آدرس الکرتونیکی:
Nimrokhweekly7@gmail.com

فمینیسم در افغانستان
این »راه« به »بیراه« می رود


