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بارداری؛ کارگری بی مزد و تولید فاجعه برای زنان

هفته

ویدا مهران دارای دکترای علوم سیاسی 
و دو ماستری از معتبرترین دانشگاه های 

جهان بوده و در یکی از دانشگاه های آمریکا 
تدریس می کند. خانم مهران رهبری چندین 
پروژه ی بزرگ را به عهده داشته و در هنر 
نقاشی و نوشتن داستان های کوتاه مهارت 

بی نظیر دارد.

اهمیـت مشـارکت و نقـش زنـان را در هـر مرحلـه، بـرای بهبودی رونـد پیش رفت 
هـر اجتماعـی نمی تـوان نـا دیـده گرفـت. در این مشـارکت نمی تـوان تنهـا از این 
زاویـه نـگاه کـرد کـه زنـان بـه حـق مشارکت شـان در انتخابات دسـت یافتـه اند، 
ایـن مسـئله تاثیـر مهـم و چشـم گیری در رونـد بهبـودی جامعـه دارد. از آن جایی 
کـه زنـان  در کنـار مردان بـه چگونه گـی تهداب گذاری مبنا و اسـاس یـک جامعه 
نقـش عمـده دارنـد، حضورشـان در مشـارکت انتخابـات به انـدازه ی مسـایل دیگر 

مهم و سرنوشت سـاز اسـت.
مشـارکت سیاسـی شـهروندان )زن و مـرد( در یـک جامعـه برای توسـعه سیاسـی 
قابـل اهمیـت بـوده و به عنوان یکی از پیش نیازهای توسـعه سیاسـی یاد می شـود. 
زنـان جـز سـازنده گان اصلـی فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعـی می باشـند و آن ها 
می تواننـد  سیاسـی  تصمیم گیری هـای  عرصـه ی  در  سیاسی شـان  مشـارکت  بـا 
انتخابـات تضمیـن  زنـان در  بزننـد. مشـارکت  را  رقـم  سرنوشـت سیاسی شـان 
کننـده ی مشـروعیت حاکمیـت یـک دولـت دموکراتیـک می باشـد. بـا این حـال، 
یـک ملـت تنهـا در این صـورت می توانـد در جامعـه بین المللی از اعتبـار بیش تری 

باشـد. برخوردار 
محرومیت هـای اجتماعـی بـه دالیـل متعـددی سـبب شـده تـا اقلیت ها بـه میزان 
کم تـری مـورد توجـه قـرار بگیرنـد. در ایـن میـان بـا این کـه زنـان بخشـی مهم و 
سـازنده ی یـک اجتمـاع را را می سـازند، امـا بـه صـورت کل؛ همیشـه بـه اندازه ی 
اقلیت هـا بـا محرومیت هـای بسـیاری رو بـه رو بوده انـد و گفته می توانیم بـه اندازه 
و یـا حتـا بیش تـر از اقلیت هـای قومـی و مذهبـی نادیده گرفته شـده انـد. در این 
صـورت، مثـل بسـیاری از مـواردی دیگـر مشـارکت زنـان و واکنـش آن هـا در یک 

جامعـه مردسـاالر مثـل افغانسـتان کم رنـگ بوده و بی حسـاب.
در زمان هـای گذشـته، شـرکت زنـان در عرصـه ی سیاسـی و دیگـر مـوارد مربوطه 
بـه مثابـه ی از بیـن رفتـن و تضعیـف شـدن زندگـی خانواده هـا تلقـی می شـد و 
آن هـا نمی توانسـتند در تعییـن نمـودن سرنوشـت سیاسی شـان سـهم بگیرنـد و 
جـز موثرتریـن افـراد یـک جامعـه باشـند. ایـن در صـورت بود کـه زنـان در مورد 
}خطایـی{ بـه پـای چوبـه ی دار کشـانده می شـدند و سنگ سارشـان می کردنـد 
امـا حـق شـرکت در برنامه هـای سیاسـی و... را نداشـتند. ایـن مسـئله نیـز مثـل 
بسـیاری از مسـایل دیگـر در همیـن قالـب اش باقـی نمانـد و صفحات دیگـری باز 
شـد و سرنوشـت دیگـری رقـم خـورد، و مسـئله برابـری زنـان بـه انـدازه ی مردان 
مطـرح شـد. امـا تا بـه حال همه شـاهد این اسـت که حضـور زنان در سـهم گیری 
قـدرت سیاسـی کم رنگ تـر از مـردان اسـت و این رونـد در تمام جهان بـه اندازه ی 

ظرفیـت ایجـاد شـده بـرای هـر ملتـی حکم روایـی می کند.
افغانسـتان جـز ناامن تریـن و نامهربان تریـن کشـورهای بـوده کـه زنـان در طـول 
سـال های متمـادی از هـر حـق و حقوقـی محـروم بودنـد و ماندنـد. بـه خصـوص 
شـرکت فعاالنـه ی زنـان در عرصـه ی سیاسـی تـار اسـت و بـه شـب می مانـد. از 
آن جایـی کـه سیاسـت در اذهـان مـردم افغانسـتان فقـط و فقـط یـک مشـغله ی 
در  را  زنـان  کم رنـگ  هرچنـد  حضـور  ایـن  برخـاف  می شـود،  تلقـی  مردانـه 
فعالیت هـای سیاسـی می تـوان نمونـه ی قـرار داد بـرای قـدرت و نیروی شـان در 

فعالیـت سیاسـی و دیگـر مـوارد.
فضـای حاکـم امـروز افغانسـتان در خصوص سـهم گیری زنـان در انتخابـات نگران 
کننـده اسـت. عامـل ایـن نگرانـی مسـایل متعـددی می باشـد، از جملـه می تـوان 
یـادآور شـد کـه برعـاوه ناامنـی در بسـیاری از والیـات افغانسـتان زنـان حتا حق 
بیـرون رفتـن از خانـه را بـه خاطـر شـرکت در انتخابـات ندارنـد و ایـن متاثـر از 

افراطیتـی مذهبی-دینـی می باشـد.
انتخابـات  در  زنـان  شـرکت  سـازی  فراهـم  بـرای  را  راه کارهـای  بایـد  بنابرایـن 
افغانسـتان در نظـر گرفـت. بـه راه حل  هـای بسـیاری از جملـه با فهمانـدن زنان در 
مـورد حقوق شـان مـی توان سـاختارها را شکسـتاند و آن هـا را به ایـن خودآگاهی 
رسـاند، و از مسـوولیت های شـان بـا خبـر سـاخت. حکومـت و جامعـه بین المللـی 
تاثیـر به سـزایی بـرای اجرایـی سـاختن ایـن مسـئله دارد و می توانـد کمکـی بکند 

بـرای بهبـودی اوضـاع بـدی کـه زنـان بـا آن رو بـه رو اند.
قبـل از هـر نـوع پیش داوری در این مورد، پرسـش کـه در زمان حال بـرای جامعه 
مدنـی و فعالیـن حقـوق زن مطـرح می باشـد ایـن اسـت کـه مشـارکت زنـان در 

انتخابـات پیـش رو تـا چـه انـدازه پر رنـگ خواهـد بود!؟
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آزادی زنان معیار سنجش
آزادی جامعه است.

تحقیر زن یکی از ویژه گی های 
اساسی متدن کنونی است. هیچ کس 
به اندازه ی خود مرد از اسارت زن 

مجازات منی شود.
          کارل مارکس

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

قسمت »باالشهِر« نیواورلئان، دراز کشیده بود، ترشح خون اش به جریان ثابت 
او به یاد می آورد: »می توانستم تخلیه شدن آن ]خون[ را از  تبدیل شده بود. 
بدنم احساس کنم؛ مثل این که شام یک جگ/کوزه ی شیر را در دست بگیرید 
و آن را بر روی زمین بریزید«. فشار خون باال- اسناد پزشکی الندروم در آن روز 
رقِم 100/160 را نشان می دهد- منجر به قطع ناگهانی شده بود: جدایی 

جفت از دیوار رحم.
پرستاران  و  پزشكان  رسرسیدن  با 
و  ابهام  به  او، همه چيز  باالی رس  در 
انجامید. هنگامی که یک  هرج و مرج 
پرستار مانیتور را روی شکمش حرکت 
رضبان  منی توانست  الندروم  داد، 
به یاد  الندروم  بشنود.  را  قلب اش 
می گفتم:  پشت رسهم  »من  می آورد: 
سامل  او  است؟  خوب  )دخرتم(  »او 
منی گفت.  چیزی  »کسی  است؟««. 
آن  به  اتاقی  زندگی ام  در  هرگز  من 
اندازه آرام و بی رسوصدا ندیده ام«. او 
عاجل،  اتاق  داکرتِ  که  می آورد  به یاد 

را  رسش 

برایش  مشکلی  که  کند  انکار  منی توانست  دیگر  الندروم  بعد  روز  چهار 
خسته گی  کامل  احساس  و  می بُرد  رنج  کمر  شدید  درد  از  بود.  آمده  پیش 
می کرد، منی توانست از رخت خواب بیرون بیاید. آن شب، او کیسه/چنته ای 
به  را  که پرسانش  )شوهرش( خواست  از دوست پرسش  و  کرد  بسته بندی  را 
خانه ی ناپدری اش بربد و سپس او را به بیامرستان برساند. در داخل موتر، 

در راِه انتقال پرسان، او بیِن پاهایش 
خیال  و  کرد  رطوبت  و  نَم  احساس 
است.  شده  خالی  آب اش  بوتل  کرد 
اما وقتی به صندلی نگاه کرد، متوجه 
ناپدری اش،  خانه ی  در  شد.  خون 
از  پیش  گرفت.  متاس   911 به  او 
الندروم  آمبوالنس،  به  سوارشدن 
و  کشید  خود  به طرف  را  پرسانش 
گفت:  آن ها  به  آرامش شان،  به خاطر 
باید  من  دارد.  دوست  را  شام  »مادْر 
بروم، اما وقتی برگردم، خواهرتان را با 

خود میاورم«.
زمانی که او روی برانکار در اتاق عاجِل 
در  شفاخانه ای  انفایرمری«،  »تورو 

چرا مادران و نوزادان سیاه پوست 
آمریکایی با بحران مرگ و زندگی 

مواجه اند؟

مشارکت زنان در انتخابات 
پیش رو تا چه اندازه پر رنگ 

خواهد بود!؟
احساس نیاز و 

تعلق خاطر نسبت 
به جنس مخالف 

طبیعی است

     نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد

منبع: نیویارک تایمز
بخش دوم

ترجمه

 صفحه 3  

 ادامه در صفحه 2...

دریکمرحلهایازعمرایننیازهایخنانسانرامیگیرد
واوراواداربهتعاملباجنسمخالفمیکند.
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پایین آورد و سپس به چشامن الندروم نگاه کرد. »او به من گفت 
طفل من در بطن ام مرده است. من پرسیدم: چه اتفاق افتاد؟ 
به سمت دیگر چرخاندم و  را  این یک رویاست؟ و سپس رسم 

استفراغم آمد«.
الندروم، آرام ولی به هوش، احساس می کرد که ذهن اش درحال 
تیره شدن بود. او می گوید: »خیلی خسته بودم. احساس کسی 
پرِس  دو  چهره های  سپس  باشد«.  شده  تسلیم  که  داشتم  را 
نورسته اش را در ذهن اش تصویر كرد. »فکر کردم، اگر من ]از 
دنیا[ می رفتم، کی از آن ها مراقبت می کرد؟«. این آخرین چیزی 
است که او به صورت واضح به یاد می آورد. کمی بعدتر، وقتی او 
حالت اش خوب تر شد، یکی از پرستاران به او گفته بود که او از 
فرط خون ریزی نزدیک بود مبیرد و برای زنده ماندن، تقرینب به 
شش واحد خوِن تزریقی و پالکْت نیاز پیدا کرده بود. »پرستار 
بسیار  تو  استی.  بیامر  ]شدیدن[  تو  »می دانی،  گفت:  من  به 

مخاطب این مقاله زنانی اند که در افغانستان زنده گی می کنند، 
زنانی که بیرون از مرزهای این جغرافیا دچار رسنوشتی مشابه اند، 
قرار  استفاده  مورد  و  مانده اند  بی اختیار  که  آن هایی  همه ی 
می گیرند بی آن که باری به رسنوشت قابل تغییر خود بیندیشند، 
رس حرف من با متام زنانی است که خواندن منی دانند و دیده 
منی شوند، حتا اگر دیده هم شوند، دچار بحران دیگری همراه 
با چالش زاییدن و تولید مثل خواهند شد، شاید هم سال ها با 

دادم. گلویم را عقده گرفت«. »احساس می کردم کسی چیزی را 
از من، و نیز از آن ها، گرفته بود«.

واقعیت  نوزاد در حقیقت یک  زمانی که مرگ  در سال 1850، 
که  بود  زیاد  به قدری  نوزادان  مرگ و میر  میزان  و  بود  زندگی 
زادروزشان  نخسینت  از  قبل  فرزندان شان  نام گذاری  از  والدین 
سوابق  ثبت  به  رشوع  متحده  ایاالت  می کردند،  اجتناب 
مرگ و میر نوزادان با تفکیک نژادی کرد. در هامن سال، میزان 
گزارش شده ی مرگ و میر کودکان سیاه پوست 340 در 1000 و 
از کودکان سفیدپوست 217 در 1000 بود. این تقسیم بندی 
سیاه-سفید در مرگ و میر نوزادان مایه ی نگرانی و نیز بحث هایی 
برای بیش از یک قرن بوده است. »ویلیام ادوارد برگهارت دوبوآ«، 
اولین مطالعه ی  در کتاب »فیالدلفیای سیاه پوست« )1899(، 
به  آمریکایی،  سیاه پوستان  مورد  در  جامعه شناختی  موردی 
نژادی  مزمن  نابرابری  و  سیاه پوست  نوزادان  مرگ و میر  تراژدی 
اشاره کرد. او هم چنین »آهنگ غم انگیز« خودش- مرگ نوزادش، 

چون  عواملی  که  دارد  زایامن  و  بارداری  دوران  در  افغانستان 
دسرتسی نداشنت به مراکز بهداشتی، پزشک، کم بود ویتامین، 
بی توجهی به بهداشت و مامنعت مردان از رفنت زن نزد داکرت مرد 
و یا کم اعتامدی به نیت مراجع بهداشتی زیر عنوان »حفظ ناموس 

به قیمت مرگ« رقمی تکان دهنده ی را قلم زده است.
و  صلح  دیوارهایش  توهم  روی  از  که  شهری  پایتخت،  خود  در 
آرامش را دیکته می کنند، زنان شاغل، روشن فکر، مقلد مد روز 
دنیا و کتابخوان های دو آتشه، طفل می زایند چون باید بزایند. زن 
افغانستان ازدواج می کند تا در خانه ی پدر نرُتشد و می زاید تا نازا 

و اجاق کور نباشد و بی استفاده مناند.
رسزمین فقر، جنگ، خوشی های زود گذر، استبدادهای دراز مدت 
سامل  رشد  و  تولد  برای  جایی  دنیا،  جنگ  میدان  نهایت  در  و 
ستم،  خشونت،  چرخه ی  به  می زایید  چه  آن  ندارد.  کودکان 
بی عدالتی، جبهه های جنگ و کشتار انسان ها می پیوندد. آن چه 
زنانه گی تولید می کند طبق قوانین ناعادالنه ای فرزند را متعلق 
به »پدر« و در خدمت ارزش های موروثی و سنتی خانواده ی پدر 

می داند.
به  که  موجودی  اختیار  شد،  خواهی  متوجه  زمان  گذشت  با 
خاطرش نه ماه بیامر گونه استفراغ کردی، چون کرمی با اضافه وزن 
شدید و مشکالت غیر معمول به این سو و آن سو خزیدی و با دردی 
غیر قابل توصیف و تصور برای مردان، به قیمت جان به جامعه 
تقدیمش کردی، متعلق به تو نه، که از آن سیستم، خط های قرمز  

مردساالری و در نهایت در ملکیت عام و تام مردانه است.

سیاه«،  مردم  »ارواح  خود،   1903 شاه کار  در  را  »بورگهارت«- 
رشیک ساخت.

از 1915 تا دهه ی 1990، در میان پیش رفت های گسرتده ای 
مراقبت های  و  زندگی  رشایط  تغذیه،  بهداشت،  عرصه های  در 
اول  سال  در  که  نژادها،  متام  از  نوزادانی،  تعداد  بهداشتی، 
زندگی شان فوت کرده اند، بیش از 90 درصد کاهش یافته است- 
کاهشی بی نظیر در نتیجه ی کاهش سایر علل مرگ و میر. اما این 
کاهش ملی در مرگ و میر نوزادان تا به حال به آهسته گی پیش 
رفته است. در سال 1960، ایاالت متحده در میان کشورهای 
توسعه یافته، از نظر مرگ و میر نوزادان در درجه ی 12 قرار گرفته 
عمدتن  که  نرخی  با  متحده،  ایاالت  تاکنوْن  زمان  آن  از  بود. 
مرِگ نوزادان سیاه پوست آن را تشکیل می دهد، سیر قهقرایی 
ثروت مند، در درجه ی 32  میان 35 کشور  اکنون در  و  داشته 
قرار دارد. وزن کم در هنگام تولد )low birth weight(، یک 
فاکتور کلیدی در مرگ نوزاد است، و یک گزارش جدید که در 
ماه مارچ ]2018[ از سوی »بنیاد رابرت وود جانسون« و دانشگاه 
نوزاداِن کم  تعداد  ویسکانسین منترش شد، نشان می دهد که 
وزن در هنگام تولد، که در ایاالت متحده متولد شده اند- بازهم 
داده های نوزادان سیاه پوست بیش ترین آن را تشکیل می دهد- 

برای اولین بار طی یک دهه]ی گذشته[ افزایش یافته است.

انتخابی  دوست داشتنی،  و  زیبا  حسی  افغانستان  در  مادری 
آگاهانه و تولید مثل از روی عشق و محبت نه، بلکه جفا و ستم 
بر زنانه گی است. ستمی که بدون آگاهی و اختیار، در زیر سن 
و با جرب و ناچاری دچارش شده ، مجبور می شوی تا پایان عمرت 
ناجور ،  بخیه های  تیغ،  درد،  خون ریزی،  استفراغ،  با  را  بهایش 
زایامن،  هنگام  مرگ  افرسده گی،  شکم،  عضالت  افتاده گی 
ترک های روی پستان بعد از اولین شیر دادن، زخم های عمیق 
و عفونت های رحم و مسوولیتی یک نفره که سیستم آن را حس 
زنان  اکرث  برای  مادری  بپردازی.  کرده،  تعریف  مادری  زیبای 
افغانستان یعنی بیگاری، کارگری بی مزد، زنده گی با اعامل شاقه 
و رنج آور و این یعنی زحمت دو یا سه برابر در مقایسه با پدر شدن.

از  که  تلقینی  است،  تلقین  باشد،  آن که حس  از  بیش  مادری 
عواطف انسانی زنان در برابر کودک استفاده می کنند تا رسبازان 
در  ببیش تری  زنان  شوند،  سیاست  جنگ  راهی  بی شامری 
عرصه ی کنیزی و تولید مثل برای سیستم مرد ساالری به وجود 
آیند، کودکان خیابان و کار افزایش پیدا کرده، دنیا برای زنده گی 
با  برشیت  و  عظیم الجثه تر  فقر  تحمل تر،  قابل  غیر  و  وحشی تر 

رسعت به سوی تباهی کشانده شود.
اکرث زنان افغانستان مادر شدن را انتخاب و برنامه ریزی نکرده اند، 
آن ها مادر شدند چون مادر شدن را جرب جغرافیایی و روزگار بدون 
در نظر داشت کوچک ترین و کم ترین مزایایی، برای شان تحمیل 

کرده است. این جا آدم ها چشم به 
جهان می گشایند چرا که انسان 

خوش شانس استی که زنده مانده ای««. الندروم به یاد می آورد: 
»او چند بار این را تکرار کرد«.

 C بخش  از  که  را،  »هارمونی«  پرستاْر  یک  بعد،  ساعت  چند 
به عنوان جنیِن مرده  به  دنیا  آمده مرخص شده بود، نزد الندروم 
آورد. هارمونی که در یک پتوی بیامرستان پیچیده شده بود و 
موهای انبوه و سیاه داشت، آرام به نظر می رسید، مثل این که در 
حالت خواب بوده باشد. الندروم می گوید: »او خیلی زیبا بود- 
اما  بودم،  آرام  هنوز  که  »می دانم  انداخت«.  عروسک  به یاد  مرا 
هامن طور که او را نگه داشته، به او نگاه می کردم، فکر می کردم 
چرا او از خواب بیدار منی شود؟ سعی کردم احساس عاشقانه ای 
داشته باشم، اما بعد از مدتی، بیش تر و بیش تر ناراحت شدم. 

فکر کردم، چرا خدا این کار را در حق من انجام می دهد؟«
دست  با  او  که  بود  زمانی  داستان،  این  بخش  غم انگیزترین 
خالی، پیش پرسانش رفت و به آن ها گفت که خواهرشان فوت 
کرده بود. الندروم می گوید: »احساس کردم که آن ها را شکست 

اثبات سازی  خود  و  رقابت  این 
راه  رس  نابرابرانه  که  نظام مندی 
دست  است،  شده  چیده  زنان 
که  بی آن  کرده اند،  نرم  پنجه  و 

پرسشی ذهن شان را آزرده باشد.
کنار  را  عواطف  و  مادری  حس 
از خود  با من  و هم زمان  گذاشته 
بپرسید، چرا مادر می شوید؟ چرا 
در  را  دیگری  نسل  می خواهید 
عرص جنگ و خشونت انسان ها به 
دنیا بیاورید؟ آیا برای مادر شدن 
موثر  شام  اندیشه ی  و  انتخاب 
بوده؟ راستی چرا باید این قدر درد 
کشید و ۹ ماه بیامر بود، چرا باید 
تا ابد فیزیک خود را نابود کنیم تا 
و  معصوم  زنی  یا  سلطه جو  مردی 

زبان بسته را تقدیم چرخه ی ستم برشیت کرده باشیم؟
آمارهای سازمان ملل نشان می دهد که نیمی از زنان افغانستان بنا 
به دالیلی چون فقر، سنت های مخرب ، جنگ، ناامنی و زورگویی 
و  کرده  ازدواج  ساله گی  پانزده  از  قبل  بر ضعیفان  قدرت مندان 
دچار حامله گی زیر سن می شوند. این آمار )به نقل از رویرتز بر 
اساس رسشامری سازمان ملل از هر یازده زن یک نفر جانش را 
هنگام زایامن از دست می دهد( حکایت از مرگ بی شامر زنان 

چرا مادران و نوزادان سیاه پوست 
آمریکایی با بحران مرگ

و زندگی مواجه اند؟  نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد

منبع: نیویارک تایمز
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یک زن. کم تر پرسی را می توان یافت که یکی از مسئله های 
اصلی زندگی اش این باشد که ساعت چند خانه برسد در 
حالی که ساعت چند به خانه رسیدن یکی از درگیر کننده ترین 
دغدغه های یک دخرتی است که به دانشگاه می رود و یا بیرون 
از خانه کار می کند. این باعث می شود که دخرتان احساس 
بی  احساس  این  ندارد.  منصفانه  هیچ چیزی  زندگی  کنند 
انصافی در برابر خودش باعث ایجاد خشم پنهان می شود حتا 
اگر درس خواندن وشغل این خانم دست آورد های خوبی هم 
داشته باشد، احساس می کند که این دست آورد ها منصفانه 
نیست. ممکن زن و مردی که با هم بیرون از خانه کار می کنند 
زنان  میان  این  در  اما  باشند،  داشته  برابر  آورد های  دست 
چند برابر یک مرد کار منوده و این در ناخودآگاه زنان باعث 

مشکالتی زیادی روانی می شود. پرسش های از این قبیل که 
چرا در این ساعت خانه آمدی و چرا فالن کار خانه ماند و... 

آسیب های جدی به زنان وارد می کند.
و  از فرصت تحصیل  که  در قسمت خانم هایی  دیگر  بحثی 
شغل برخوردار بوده، این است که نگاه های اجتامع به این ها 
به گونه ی است که گویا این خانم ها جرمی  انجام می دهند. 
وقتی دخرتی رسکار می رود تا چند وقت باید اطرافیان اش را 
مطمنئ کند که داخل کاری که انجام می دهد، هیچ چیزی 
خالف اخالق رخ منی دهد. چون به خانم که رسکار می رود 
قبلن یک برچسپی خورده که تو در معرض اتهام فساد هستی. 
این خانم یک مدت باید رفتار هایی انجام بدهد. مراقبت ها 
و پاسخ گویی هایی داشته باشد و به دیگران اطمینان خاطر 

بدهد که من جزئی آن هایی که شام فکر می کنید نیستم و این 
ظلم مضاعف در برابر یک خانم است. 

باوجوداینفشارهاوبیانصافیایکهیکخانمدربرابر
خودشمیبیند.چهراهکارهاییوجودداردکهبتواند

سالمتیروانیداشتهباشد؟
یک خطری را که فکر می کنم باید خانم ها جدی بگیرند تا 
به بهرت شدن رشایط کمک کند این است که خانم ها دارند 
می جنگند برای این که حق خودشان را بگیرند؛ و این روش 
جنگیدن خطرناک است. نه مردان دنبال این باشند که حق 
درست یا اشتباه شان را در تناسب به زنان، به دست بیاورند یا 
حفظ کنند؛ و نه زنان متام تالش شان این باشد که در تناسب 
با مردان حق خودشان را بدست بیاورند. چون هر دو شکست 
می خورند. مردان و زنان باید بی پذیرند که هیچ گاه بی نیاز از 
هم نیستند. منی توانند در جزیره های مستقل از هم زندگی 
کنند و نیاز زندگی به آن ها اجازه منی دهد که به رضایت  از 
زندگی و سعادت  برسند. آن نیازها هم نیازی تعلق خاطر است. 
هیچ انسانی منی تواند احساس نیاز و تعلق خاطر نسبت به 
جنس مخالف خود نداشته باشد. در یک مرحله ای این نیازها 
یخن او را می گیرد و وادار به تعامل با جنس مخالف می کند. 
به همین خاطر در طول تاریخ همیشه تغییرات در سیستم ها 
و سبک هایی زندگی خانواده به وجود آمده، اما هیچ گاه اصل 

خانواده از بین نرفته بلکه همیشه تغییر کرده است.
بنا براین؛ نه مردان به خاطر مالکیت های مردانه ی شان خوش 
باشند و نه زنان به خاطر دست آورد های 
مقطعی شان که فقط به وضعیت زنان 
از  یک  هیچ  چون  می شوند.  مربوط 
منی شود.  خوش بختی  موجب  این ها 
باید تالش ها بر این باشد که زن و مرد 
می توانند  چگونه  هم دیگر،  کنار  در 
هیچ  باشند.  داشته  سامل  خانواده ی 
در  این که  مگر  ندارد  وجود  راه حلی 
خانواده که مجموعه ی تعامل زن و مرد، 
برادرها،  و  خواهرها  تعامل  مجموعه ی 
مادر و پرس، پدر و دخرت و مجموعه ی 
تعامل دو جنس هستند را، سامل شکل 
امیدوار  می توانیم  وقت  آن  بدهند. 
باشیم که هم زنان تالش های شان برای 
ترمیم و اصالح نا هنجاری های جامعه 
در تضاد با زنان را به نتیجه می رسانند 
و هم مردان همراه می شود با زنانی که 

دارند این تالش ها را به پیش می برند. 

یکیازواقعیتهایجامعهی
امروز،وجودروابطموازیفرازناشوییاست.ازدید

روانشناسیچهعواملیباعثشکلگیریاینروابط
میشود؟

در هر رابطه ی موازی ممکن یک یا چند عامل متفاوت از هم 
وجود داشته باشد. با توجه به بررسی ها و مراجعین که داشتم 
چند تا از این عوامل را می توانم بگویم. یکی از عوامل شایع، 
ازدواج  با  دخرتی  یا  پرس  وقتی  است.  اجباری  ازدواج های 
قبال  در  آن ها  از  خودکار  طور  به  می شود،  به رو  رو  اجباری 
انتخاب  من  می گوید،  می شود.  مسوولیت  رفع  همرسشان 
نگه داری  و مسوول  بوده  مادرم  و  پدر  انتخاب  این  نکرده ام. 
و  که فرصت کردم  وقت  اش هم خودشان هستند. من هر 
توانستم یا ارزش هایم برایم اجازه داد یا با استفاده از حق هایی 
که فکر می کنم دارم، می توانم اقدام دیگری انجام دهم. اکرث 
ازدواج های دوم و سوم به خاطر نارضایتی و این که فرد فکر 
صورت  شده،  گرفته  او  از  حقش  اجباری  ازدواج  با  می کند 
می گیرد. اما امروز به خاطر نارضایتی نه بلکه به خاطر لذت 
و تنوع طلبی است که فرد با وجودی که همرسش را دوست 

دارد، کسی دیگری را هم می پسندد.
موضوع دیگر این است که مردم و جامعه ی ما از منابع سامل 
منی تواند احساس رضایت به دست بیاورند. چون انسان ها 
وقتی زندگی شان را مرور می کند، دوست دارد که سود کرده 
باشند. زمانی که از منابع سامل سود منی کند، مثلن تفریح 
و رسگرمی  سامل و با کیفیت، امکان معارشت های سامل و با 
کیفیت با دیگران وجود ندارد وقتی فرد در دیگر عرصه های 
که  می ماند  فرد  پس  منی کند  رشد  احساس  زندگی اش 
رساغ  می رود  وقت  آن  کند.  سود  باید  زندگی  کجای  از 
قسمت های امکان پذیرتر. یکی از این قسمت ها فراهم کردن 
لذت های مقطعی است تا فرد را قانع کند که حداقل موقنت 
سودی از آن خود کند. این لذت های مقطعی از مرصف مواد 
مخدر گرفته تا روابط فرا زناشویی می باشد که احساس سود 
و لذت را به فرد فراهم می کند و فرد حس می کند که زندگی 

اش یک معنایی دارد.

علمروانشناسیدرعرصهیاکادمیکازچهاهمیت
وجایگاهیبرخورداراستوبرخوردنظامحاکمباروان

شناسانچگونهمیباشد؟
 تا اندازه زیادی روان شناسی یک علمی جزئی نگر است و رفتار 
کالن  سیستم های  و  حکومت  می کند.  مطالعه  را  انسان ها 
خیلی رسیع و مستقیم با این علم ارتباط پیدا منی کند، مثلن 
ارتباط  جامعه شناسی  و  حقوق  سیاسی،  علوم  طوری که  آن  
مستقیم با دولت و حکومت دارد. اما در ابعاد کالن تر بحث 
روان شناسی اجتامعی و روان شناسی سیاسی، گرایش هایی از 
بعد روان شناسی است که به مسایل مرتبط با حکومت داری و 
مسایل انتخابات یا افکار عمومی  می پردازد. رویه ی حکومت در 
ارتباط با رشته های علمی  بیش تر تحت تأثیر رویه حکومت در 
ارتباط با تحصیالت عالی است. هر وقت که تحصیالت عالی 
در ابعاد کالن خودش مورد توجه حکومت بود، به طور مسلم 
روان شناسی هم در همین ردیف می تواند وضعیت بهرتی پیدا 
کند. می دانیم که مسئله ی رشد علم و فرهنگ در طی چند 
سال گذشته مورد توجه حکومت نبوده. هرچند روی کرد توجه 
به مسایل تعلیم و آموزش امسال بیش تر شده است. خربها 
حاکی از این است که دولت قصد فعالیت در این زمینه را دارد. 
منتها روان شناسی در مقایسه با سایر رشته ها از کم ترین توجه 
برخور دار است. با یک منونه خیلی ساده که می شود مطرح 
کرد؛ ما چند تا دندان داریم و دندان عضو مهم و پر کار برد 
بدن است. برای آن یک دانشکده ی ساخته شده است. ولی 
برای سالمت روان آدم ها هرچند دانشکده ی ساخته اند ولی 
دانشکده ی روان شناسی یکی از کم کیفیت ترین دانشکده ها 
در دانشگاه کابل است. در دیگر والیت ها هم همین وضعیت 
که  است  رشته هایی  از  جز  روان شناسی  است. چون  حاکم 
زمینه های کاربردی آن هم بسیار دیر به نظر می آید. رشته هایی 
که با زندگی آدم ها در ارتباط است مانند طبابت، رشته هایی 
که با ساخت و ساز ارتباط دارند مانند انجنیری، کامپیوتر و 

آموزش هایی از این قبیل بیش تر مورد توجه است.

دروضعیتموجودهمهیمردممتاثرازفشارهایبدی
روانیمیباشد،اماایناتفاقاتبهمیزانیباالیی،ازهر

منظریزنانراتحتتاثیرقرارمیدهند،خانواده،محیط
شغلیومشکالتطبیعیمهمترینعاملبهحساب
میآید.بهنظرشامایناتفاقاتباعثچهآسیبهای

جدیروانیبرایزنانمیشوند؟
آن چه من از چالش و سختی های زندگی یک زن در افغانستان 
می دانم به خصوص زنی که بخواهد حق تحصیل، اشتغال، 
احساس مفید بودن و احساس رشد را داشته باشد؛ زنی که 
بخواهد همت گامرد تا هم خانواده ی خودش را داشته باشد 
)همرس و فرزند( هم درس بخواند، کار کند و احساس کند 
که از توانایی های خودش استفاده می کند، منصفانه زندگی 
منی کند. این به دلیلی است که حس می کند مجبور است 
چند برابر یک انسان مرد هزینه کند، تالش کند تا به اندازه ی 
مرد رشد مناید. یک زن به رشطی می تواند رسکار برود که تعهد 
مناید از کارهای خانه دور مناند. یک دخرت ممکن به رشطی 
بتواند به دانشگاه برود که تضمین بدهد هیچ مشکلی ارتباطی 
و هیچ مسئله ی عاطفی، هیچ نوع کم کاری در خدمات دادن 
به مردان خانواده  یا به مادرش پیدا نکند. این که  یک دخرت 
مجبور است چنین تضمین های سنگینی به خانواده و جامعه 
بدهد، آسیب های خیلی زیادی به روان او وارد می کند. گاهی 
کوچک ترین مسئله ی یک مرد می شود بزرگ ترین مسئله ی 

دریکمرحلهایازعمرایننیازهایخنانسانرامیگیرد
واوراواداربهتعاملباجنسمخالفمیکند.

سیدروحاللهرضوانی،ماسرت
روانشناسیکلینکیوکادرعلمی

موسسهتحصیالتعالیطبی
چراغاست.ویمدتهشتسال
میشودکهدرکابلبهتدریس
دردانشگاهها،ارایهیمشاوره
وخدماترواندرمانیمشغول

میباشد.

 آمنه امیدگفت وگو

خانه ات را باد برد
تو هنوزم نگراِن وزِش باد، در موی منی!؟

مسِخ افیونِی افسانه ی اصحاِب کدامین غاری؟
در کدامین خوابی؟

خواب در چشِم تو ویرانِی صد طایفه است.
تشِت رسوایِی دزداِن امارت افتاد

تو نگه دار هنوزم به دوستت دو رِس شاِل مرا
پشِت این پرده ی پوسیده، تو در خوابی و من

با همین زلفِک ممنوعه ی خود
نردبانی به بلندای سحر می بافم

تا برآرم خورشید
و تو در خوابی و آب

از رست می گذرد
و ندیدی هرگز

توی جنگل، کاج را
شب به شب، جای سپیدار زدند

و نبودند پلنگان، وقتی
 که دماونِد اساطیری را

از کمر، دار زدند
و به هر دانه برنجی که به رنج

بر رِس سفره ی ما آمده بود
توی شالیزاران

آهن و آجر و دیوار زدند
و تو در خوابی و آب
تشنه ی هامون شد
خوِن زاینده برید

 و نفس های شِب رشجِی هور
زیر گِل، مدفون شد
خانه ات را باد برد

تشِت رسوایی و غارت افتاد
تو نگه دار به چنگت، شِب گیسوی مرا
 تا مبادا شِب قحطی زده ی سفره ی ما

مشِت خالی ترا باز کند
 تا مبادا که ببینند همه خوی تو را

موی مرا
من حجابم

نه حجاِب تِن آزاده ی خود
 من حجاِب تِن یغام زده و خواِب توام

 پشِت این پرده ی پوسیده تو در خوابی و من
با همین زلفِک ممنوعه ی خود

نردبانی به بلندای سحر می بافم
 تا برآرم خورشید

 هیا صدیقی
جعِدگیسو

احساس نیاز و تعلق خاطر نسبت
به جنس مخالف طبیعی است

کم تر پرسی را می توان 
یافت که یکی از مسئله های 
اصلی زندگی اش این باشد 
که ساعت چند خانه برسد. 
در حالی که ساعت چند به 
خانه رسیدن یکی از درگیر 

کننده ترین دغدغه های 
یک دخرتی است که به 

دانشگاه می رود و یا بیرون 
از خانه کار می کند.  

 ادامه از صفحه 2

بارداری؛ کارگری بی مزد...

»مرد« خواسته لذت بربد و انسان »زن« بدون هیچ مقاومت یا تدبیری تن به رسنوشت 
سپرده است.

زنان افغانستان حامله شدند چون راه پیش گیری ممنوع بوده و است، به قول خیلی ها 
»بارش را زمین بر می دارد و نانش را خدا می دهد«، چون زن در جامعه نقشی نداشته 
و کار روزمره و بی مزد خانه توام با تنبیه و جزای بسیار، در برابر کار مردانه ناچیز است. 
کار و تحصیل بر او گناه شمرده شده تا هنگام بارداری اختالل ایجاد نکند، چون 
راهی برای سقط جنین )پشیامنی از مادری و حق بر تن( و کنرتل جمعیت وجود 

نداشته است.
افزایش فقر، خشونت،  با زاییدن های بی هدف و بی اختیارشان در  افغانستان  زنان 

جنگ و جهالت ناخواسته نقش بزرگی دارند.
زنی که با داشنت دانش و امکانات کافی بدون در نظرداشت وضعیت جامعه، داشنت 
بیمه ی صحی برای خود و کودکانش، بدون مطالعه ی ظرفیت نظام آموزشی، وضعیت 
مادر  و  انتخاب همرس  )حق  تن  بر  فرزند(، حق  )حق حضانت  اقتصادی، حقوقی 

با مرد )حقوق برش( و اوضاع سیاسی کشور، می زاید در افزایش  شدن(، حق برابر 
بدبختی ها و بحران کشور بعد از غفلت و سهل انگاری حکومت سهم کالنی دارد.

#من_بارداری، هشتگی که میان زنان افغان از تجارب دوران حامله گی حرف می زند، 
و  ویژه خطرات  به  بدبختی برشیت  افزایش  از  نباید چیزی جز هشدار و جلوگیری 

رضرهایی که متوجه زنان در این جغرافیا است، باشد.
شام اگر جزو کسانی استید که به دلیل جنگ های پی در پی، ناامنی و نبود اشتغال در 
این جا، مهاجرت کرده اید و حاال در بهرتین رشایط ممکن با حامیت دولت قرار است 
کودکی به دنیا بیاورید خوشا به حال تان، چون در آن سوی آب ها حق مالکیت کودک 
با بی منطقی به پدر و خانواده ی پدر منی رسد، برای سفر کردن به امارات متحده ی 
عربی، ایران و کشورهای منطقه نیازی به رضایت نامه ی پدر نیست، در صورتی که 
برنامه های زنده گی برسید، کسی  به  را لغو کرده و  نخواهید، حق دارید حامله گی 
مجبورتان منی کند هنگام درد سکوت اختیار کنید و خشونت انسان های اطراف را که 
شامل دکرت و پرستار و خانواده می شود تحمل کنید، در دوران بارداری مجبور نیستید 
در رقابت با عروس ها و دیگر زنان خانواده ببیش تر کار کرده و کم تر مشکالت مختص 

به این دوره را بازگو کنید تا زنی اصیل و قدرت مند به نظر برسید.
مجبور نیستید حامله گی را رشم پنداشته با لباس های گشاد و چند برابر بزرگ تر رشم 

پیشه کنید و خود را از چشم خانواده محو سازید.

این جا میان خشونت، سنگسار، شالق خوردن، محکمه ی صحرایی مردان خشمگین، 
بی عدالتی، بی سوادی و اوضاع ناهنجار حاکم بر زنده گی زنان، حامله گی و مادر شدن 
با به دنیا آمدن فرزند دخرت، تلخ ترین و دردآورترین تجربه ی زنانه گی است و تولد پرس 

افزودن به لشکر دشمن.
آن چه زنانه گی تقدیم می دارد افزایش ستم، فشار، محدودیت و بیچاره گی علیه خود 
و هم جنسانش است. محصول این ناآگاهی و بی فکری کودکانی اند که به چرخه ی 
کار و مشقت زنده گی می پیوندند و مادر حتا نامی در شناسنامه های شان نخواهد 
داشت. انسان »مادر« چیزی شبیه ماشین است که زیر حاکمیت صاحب کارخانه در 
مجموعه ای به نام تولید مثل، پایان کار پس از خراب شدن به گورستان مواد و وسایل 

به درد نخور خواهد پیوست.
زنان زیادی با این نوشته مخالف اند و در پست های خوب حکومتی جا خوش کرده اند 
از شام می گیرد، حق  را  تا تساوی حقوق را متثیل کنند. دولتی که حق حضانت 
سقط جنین را در مواردی چون تجاوز منع می کند، بیمه و خدمات صحی رایگان 
ارایه منی دهد، نام مادر را ثبت اسناد هویت کودک منی کند و در زمینه ی کنرتول و 
برنامه ریزی خانواده از ترس مشارکت ندارد، چگونه توقع دارد رای نیمی از زنان را در 
انتخابات بعدی به دست آورده و با حضور سمبولیک انگشت شامر، فریاد انسانیت، 

دموکراسی و تساوی رس دهد.



 حسین احمدی

زنان در جامعه  افغانستان همیشه با مدیریت مرصف در درون 
خانواده در چرخ اقتصاد دخیل بوده اند؛ اما حق ترصف بر منابع 
اقتصادی را نداشته اند. زن به عنوان رکن اساسی در تشکیل 
خانواده در تولید اقتصاد نیز سهم فعالی داشته و برای تامین 
خرج زندگی کوشیده است. بنیاد اقتصادی اکرث خانواده های 
افغانستانی بیش تر بر ستون مدیریت نظام اقتصادی توسط زن 
استوار است تا تامین مخارج از بیرون توسط مرد-به خصوص در 
روستا. زن از هر نگاه در مدیریت اقتصاد خانواده دست توانایی 
یعنی سلب حق  این  ندارد؛  را  آن  بر  تصاحب  ولی حق  دارد؛ 

مالکیت زن از منابع اقتصادی در خانه.
در  زن  حقوق  برای  دادخواهان  جدید  نسل  شعارهای  در 
اقتصادی  در چرخ  باید  زنان  که  بسیار شنیده ایم  افغانستان، 
بیش تر  دادخواهی ها  این  روی کرد  اما  باشند؛  خانواده سهیم 
مبتنی بر دریافت آزادی شغلی برای زنان در بیرون از خانه بوده 
است تا حق مالکیت زن بر منابع اقتصادی خانواده. هم چنان 
در مورد سپردن حق زن از دارایی های خانه، نگاه دادخواهان 
بر تقسیم منابع اقتصادی و ملکیت جامانده از مردگان)میراث( 
بوده است تا سهیم شدن زن در اموال موجود در خانه که به 
صفت رسمایه محسوب می شود. میراث، مالی است که از فرد 
کشورهای  در  میراث  می ماند.  باقی  فرزندانش  برای  متوفی 
اسالمی یک حق رشعی است و این حق به هر فرد چه زن و 
اما در کشورهای اسالمی و حتا در  چه مرد داده شده است؛ 
بسیاری از کشورهای غرب و رشق دنیا که مسلامن نیستند، نیز 
این حق به دسرتس زنان و دخرتان قرار منی گیرد. در فرهنگ 
قبیله ای افغانستان گاهی خانواده ها از سهم زنان می گذرند و 
یا به طور مستقیم پدر، برادر، شوهر و یا دیگر وابستگان زنان؛ 

آن را غصب می کنند.
 هم چنان تقسیم میراث در خانواده های افغانستانی به خصوص 
برانگیزی است که سبب دشمنی،  در روستا موضوع جنجال 
نیز  کشتار  و  مرگ  حتا  و  خانوادگی  روابط  قطع  خشونت، 
می شود که در این میان بازهم زن صدمه می بیند و حق اش 
نادیده گرفته می شود. حاال بیش تر از آن که بر میراث و اموال 
زنان مهیا  برای  مردگان متمرکز شویم؛ بهرت است فضای کار 
شود تا زنان استقاللیت اقتصادی خودشان را داشته باشند و 
اموال موجود در خانه را که به عنوان رسمایه و منبع اقتصادی 
شمرده می شود؛ در اختیار زن بگذاریم تا توازن میان زن و مرد 
به وجود بیاید و این تغییر از درون خانواده ها ممکن است. زنان 
باید خود مدعی باشند، برخیزند و مبارزه کنند، نیاز نیست تا 

مردانی برخیزند و از حق زنان دفاع کنند؛ اما در رشایط موجود 
ناشی  خشونت  و  طالبان  سیاه  حکومت  تاثیر  که  افغانستان 
سایه  رسزمین  این  انسان های  زندگی  بر  هنوز  قبیله  عرف  از 
افگنده است؛ الزم می مناید تا برای تامین حقوق زنان و کسب 
آزادی شان هر آن کس که از ضیاع حقوق برش در افغانستان 
درک واضحی دارد؛ در این ره قدم بگذارد. این گام ها زمانی 

در راه موفقیت به منزل خواهد رسید که بنیاد اقتصادی زنان 
شان  برنامه های  پیش برد  برای  زنان  و  باشد  یافته  استحکام 
محتاج مردان نباشد و برای دادخواهی از حقوق زنان به شکل 

پرو ژ ه ای کار نکنند؛ بلکه نظر به مقتضیات جامعه کار کنند.
در  زن  حقوق  و  منافع  تامین  برای  مشکل  اساسی ترین 
افغانستان؛ نبود ظرفیت الزم  در فرهنگ جامعه برای پذیرش 
آزادی  های شغلی و رفتاری در زندگی زنان است که با فعالیت 
تدریجی به آن خواهیم رسید؛ اما زمانرب و طاقت فرسا خواهد 
بود. یک نسل قربانی می خواهد تا برای تامین حقوق و کسب  
به عنوان  را  و خود  بورزند  آینده تالش  برای نسل  زنان  آزادی 
نسل قربانی این هدف برای رویارویی با هرنوع تهدید، جرب، 
آماده  سیاسی  حتا  و  اجتامعی  و  امنیتی  فشارهای  و  موانع 
کنند. یکی دیگر از چالش های دست یابی زنان به حق و امتیاز 
اقتصادی شان؛ پایین بودن سطح ظرفیت سازی و رشد منابع 

برشی زنان است که این مورد نیز مستلزم جهد مداوم است.

امور  در  خصوص  به  و  شده  ادعا  زن  برای  هرآن چه  کنون  تا 
دست  در  موجود  رسمایه های  بر  متمرکز  بیش تر  اقتصادی؛ 
بر  می شدند  متمرکز  زن  حقوق  دادخواهان  که  بود  خانواده 
تقسیم منابع اقتصادی و ملکیت جامانده از مردگان)میراث(، 
اما مهم تر از آن سهیم شدن زن در اموال موجود در  خانه و 
تحت تسلط زندگان است که زن باید از رسمایه های موجود در 
خانه به اندازه ای سهم بربد و حق ترصف آن را داشته باشد که 

مرد ها اختیار استفاده و ترصف آن را دارند.
در درون خانواده  زن  امتیاز  این  آوردن  به دست  برای  فعالیت 
یک حرکت تازه نیست؛ بلکه سال ها پیش با راه افتادن جریان 
بحث  آمریکا،  در  جریان  این  تقویت  و  اروپا  در  فیمینیسم 
مالکیت زن بر اقتصاد خانواد نیز مطرح شده بود و آزادی شغلی 
برای  زنان  یگانه حامی  کار  اداره های  و  از خانه  بیرون  زن در 
زنان خود  که  زیرا در صورت  بود/است؛  این هدف  به  رسیدن 
درآمد مشخص نقدی از اداره های کاری بیرون از خانه داشته 
نیز  را  آن  مالکیت  حق  باشند؛ 
کار  حق  باید  زنان  می کنند.  پیدا 
رسمایه ای  مالک  تا  باشند  داشته 
باشند؛  خود  دست رنج  از  حاصل 
استقالل  راه  بهرتین  گزینه   این 
از  هدف  است.  زنان  اقتصادی 
استقالل مالی جدا کردن حساب 
زن از مرد در نظام خانواده نیست؛ 
بلکه در یک زندگی مشرتک چنین 
کاری ممکن، اما سخت می مناید، 
ولی داشنت ثروت خصوصی برای 
که  هم چنان  خانواده  اعضای 
ممکن  خانواده  مردان  میان  در 
است؛ در میان زنان نیز امکان پذیر 
خصوصی  رسمایه  از  تا  می مناید 
فعالیت  پیش برد  برای  شان 
زندگی  معاش  تامین  و  اقتصادی 

خود استفاده کنند.
در بحث توانایی مدیریت زنان بر منابع اقتصادی هیچ شکی 
در راستای موفقیت شان نیست؛ بلکه عالوه  بر مدیریت الگوی 
نیز  را  خود  شخصی  اقتصاد  می توانند  زنان  خانواده،  مرصف 
بهبود بخشند. با این حال چگونه می توان بر طبل رفتارهای 
مالکیت  حق  زن  که  کوبید  قبیله ای  ناپسند  عرف  و  سنتی 
اندیشه ای  و  تفکر  این  ندارد؟  را  اقتصادی  منابع  و  بر رسمایه 
به جمع  باید  مردساالری  از سنت  برخواسته  مریض  و  کج دار 
و  دیگراندیشی  تفکر  با  نو  نسل  و  بپیوندد  تاریخی  ضایعات 
رعایت متام اصول انسانی میان زن و مرد تفاوت نبینند و دست 
زنان را در تسلط و ترصف بر منابع اقتصادی و اموال موجود 
اقتصاد  بر  مالکیت  زمانی که زن حق  تا  بگذارند.  باز  در خانه 
خانواه را نداشته باشد؛ زندگی انسان ها هامنند زمانه های قبل 
رابطه ی زن و مرد-رابطه ی ارباب و رعیت خواهد ماند )مرد بر 

کارگر بی مزد و معاش فرمان براند( و این ناعادالنه است.
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خوانندگانعزیز: نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی 
مقاالت و نوشته ها را از صاحب نظران منترش می کند.
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مشاوربرنامهریزی: مریم شاهی
زیر نظر هیئت تحریر

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