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گر مردان می توانستند حامله  ا
شوند، آن وقت سقط جنین آیین 

مقدسی می شد!

تیموتی لیری
این جا، چراغی روشن است

مشارکت و سطح آگاهی زنان
 در انتخابات

هفته

لینا روزبه؛
 خبرنگار، نویسنده و شاعر.

در ســال های اخیــر، زنــان افغانســتان با انجــام کارهای بــزرگ و موفقیت های 
بســیار در مســایل مختلــف ثابــت کردنــد کــه آن هــا از قــدرت فوق العــاده ای 
برخــوردار انــد. تنهــا چیــزی کــه عامــل ماندن شــان در پســتوهای خانه اســت 
نیازمندی شــان در ســطوح مختلــف می باشــد. در کشــور عقب مانــده و 
ــی و فرهنگــی  ــل افغانســتان، ســنت ها و کلیشــه های مذهب جنــگ زده ی مث
مانــع رشــد و توان منــد شــدن آن هاســت. ایــن مســایل در طــول چنــد ســال 

اخیــر بــه صــورت درســتی بازتــاب یافتنــد.
باورهــای ســنتی بــه شــکل نادرســتی در اذهــان جــای گرفتــه و بســیاری ها 
بــه ایــن بــاور انــد کــه زنــان ضعیــف و ناتوان انــد. از آن جایــی کــه ایــن طــرز 
تفکــر بــه عنــوان اصــل در نظــر گرفتــه می شــود، متغییــر ســاختن اذهــان و 
جایگزیــن کــردن واقعیت هــا در مــورد زنــان، کاری ســاده ای نیســت. ســاده 
نیســت چــون همــه بــه این بــاور انــد که حقیقــت همین اســت وگرنــه چطور 
ــر  ــرز تفک ــی و ط ــاس زنده گ ــال اس ــال های س ــکار س ــن اف ــت ای می توانس
ــکاری انســانی آســان نیســت،  ــا این کــه جاســازی اف ــرد. ب ــرار بگی ــردم ق م
امــا غیــر ممکــن هــم نیســت. ســال های گذشــته بــه مراتــب وحشــتناک تر 
بــود، امــا امــروزه شــاهد تغییراتــی زیــادی هســتیم. تــا چنــد ســال پیــش زنــی 
نمی توانســت بــدون محــرم شــرعی از خانــه بیــرون شــود، امــا در ســال های 
اخیــر دختــران و زنانــی زیــادی بــرای درس خوانــدن و انجــام کارهــای جــز 
آشــپزی و... پــا فراتــر از قلــم رو تعیین شــده گذاشــتند و بیرون از محــدوده ی 

ــه رفتند. خان
این بــار، میــزان مشــارکت زنــان در انتخابــات پارلمانــی 1397 نشــان دهنده ی 
ــد گذاشــت  ــر تایی ــود. حضورشــان مه ــا ب ــت آن ه ســطح آگاهــی و ظرفی
ــا  ــتاق اند ت ــش رو، مش ــای پی ــام چالش ه ــا تم ــتان ب ــان افغانس ــه زن ــر این ک ب
سرنوشت شــان را بــا دســتان خــود رقــم بزننــد. بــه خوبــی نشــان دادنــد کــه 
ــرای رهایــی از مشــکالت می جنگنــد و نیــز می تواننــد در ســطوح  آن هــا ب

ــد.  ــرار بگیرن ــزرگ ق ــای ب تصمیم گیری ه
ــوان در  ــی بان ــرای توانای ــد هم چــون الگــوی بزرگــی ب ــرات را بای ــن تغیی ای
نظــر داشــت. چــون آن هــا برخــالف باور عمــوم، بــدون تــرس از انتحــاری و 

انفجــار بــه پــای صندوق هــای رای رفتنــد و رای دادنــد.

 حضور زنان با سواد در پارلمان؛
 عبور از مردساالری سیاسی
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 فروغ فرخزاد
جعِدگیسو

ما تکیه داده نرم به بازوی یک دیگر  
در روح مان طراوت مهتاب عشق بود

سرهای مان چو شاخه سنگین ز بار و برگ 
خاموش بر آستانه محراب عشق بود 

من هم چو  موج ابر سپیدی کنار تو 
بر گیسویم نشسته گل مریم سپید
هر لحظه می چکد ز مژگان نازکم

بر برگ دست های تو آن شبنم سپید
گویی فرشته گان خدا در کنار ما

با دست های کوچک شان چنگ می زدند
در عطر عود و ناله ی اسپند و ابر و دود

کی خود زنگ می زدند محراب را ز پا
پیشانی ای بلند تو در نور شمع ها

آرام و رام بود چو دریای روشنی
با ساق های نقره یی نشانش نشسته بود

در زیر پلک های تو رویای روشنی
من تشنه ی صدای تو بودم که می سرود

در گوشم آن کالم خوش دل نواز را
چون کودکان که رفته ز خود گوش می کنند

افسانه های کهنه ی لب ریز راز را
آن گه در آسمان نگاهت گشوده گشت

بال بلور قوس قزح های رنگ رنگ
در سینه ی قلب روشن محراب می تپید

من شعله ور در آتش آن لحظه درنگ
گفتم خموش، آری

و هم چون نسیم صبح لرزان و بی قرار وزیدم 
به سوی تو

اما تو هیچ بودی و دیدم هنوز
در سینه هیچ نیست به جز آرزوی تو

»اتاقــی از آن خــود« در ســال 1929 در 47 ســاله گی 
ــن  ــف نویســنده انگلیســی منتشــر شــد. ای ــا وول ویرجینی
ــد  ــای وی می باش ــهورترین کتاب ه ــی از مش ــاب یک کت
ــف  ــای مختل ــگارش در پایه ه ــن ن ــای آیی و در کالس ه
ــی از آن  ــود. اتاق ــس می ش ــگاهی تدری ــی دانش تحصیل
خــود را »شــکل دهنــده ی جریــان نظــری فمینیســتی و بــه 

ــد«. ــتی می دانن ــی فمینیس ــد ادب ــاص نق ــور خ ط
ــوان  ــا عن ــن ســخن رانی وی ب ــس از چندی ــاب پ ــن کت ای
»زن و داســتان« در کالیــج نیوهــام و گرتن نوشــته شــد. در 
اول مقالــه ای تحــت همیــن عنــوان در یــک مجلــه  ادبــی 
ــر  ــه در دفت ــس از آن، چنان چ ــت. پ ــورک نوش در نیوی
ــا  خاطراتــش نوشــته، قصــد نوشــتن امــواج را داشــته، ام
فکــر نوشــتن کتابــی بــا همیــن عنــوان رهایــش نمی کنــد 
و ایــن باعــث می شــود کــه شــروع بــه نوشــتن آن نمایــد.

چنان چــه خــودش بیــان کــرده، نوشــتن ایــن کتــاب 

»اتاقی از آن خود«
زنی که می خواهد داستان بنویسد، باید پول و اتاقی از آن خود داشته باشد

وقتی دوشادوش مردان می دوم هیچ ناتوانی نسبت به آن ها احساس نمی کنم

وولف مطرح می کند که در 
دنیای مردساالر، برای رسیدن به 

رفاه داشتن اتاقی از آِن خود، 
ابتدایی ترین نیازی است که هر 
زنی باید داشته باشد. چون در 
این صورت زنان می توانند در 
ساحت مربوطه ی خودشان 

هرآن چه خودشان دوست دارند 
را انجام بدهند. »اتاقی از آن خود 

یعنی اتاقی خارج از محیط 
آشپزخانه و اتاق خواب و 

نشیمن، اتاقی که بتوان بی هیچ 
مانعی در آن نشست و نوشت، 
اتاقی آزاد از قید شوهر و بند 

فرزندان و کاری بی پایاِن خانه. 
زنی که می خواهد داستان 

بنویسد، باید پول و اتاقی از آن 
خود داشته باشد.«

بیش تــر از چنــد ماهــی طــول نمی کشــد: »بــا چنــان 
ســرعتی می نوشــتم کــه وقتــی قلــم بــه دســت می گرفتــم 
ــا  ــه شــده باشــد. ب ــودم کــه ســر و ت ــی ب ــل بطــری آب مث
ــش از  ــتم؛ بی ــتم می نوش ــه می توانس ــرعتی ک ــت س نهای
ــد  ــته ها بای ــح آن نوش ــرای تصحی ــاال ب ــریع. ح ــد س ح
زحمــت بکشــم، امــا ایــن روش بــه آدم آزادی می دهــد و 

ــرد.« ــر بپ ــر دیگ ــه فک ــری ب ــد از فک ــازه می ده اج
مقاله منتشــر شــده در نشــریه فــوروم، به ســبک اکادمیک 
ــی از آن  ــاب اتاق ــا کت ــوده، ام ــج ب و روش اســتداللی رای
ــردازد، شــیوه  ــه موضــوع مشــابهی می پ ــز ب خــود کــه نی
نگارشــی طنــز آمیــز دارد و ســنت را بــه بازی می گیــرد. او 
در ایــن کتــاب مخاطــب را هم دســت خــودش می کنــد 
و واقعیــت را بــا خیــال عجیــن می ســازد. می تــوان گفــت 
کــه تنهــا دلیــل اش بــرای ایــن کار ایــن بــوده کــه؛ دالیــل 

خــود را بــا تاثیرگذارتریــن شــیوه ی ممکــن ارایــه دهــد. 

جدی تریــن موضــوع در ایــن کتــاب، پرداختــن بــه 
ــیوه های  ــادن ش ــا افت ــان، ج ــات زن ــخ ادبی ــی تاری گم نام
مردانــه در ادبیــات جمعــی و ترویــج خشــونت های ذاتــی 
مردانــه در ادبیــات و هنــر می باشــد. هم چنــان تاکیــد 
ــدن  ــوی ش ــه ق ــد ب ــق می کن ــدواری خل ــی ورزد و امی م
جنبه هــای مــادی در زنده گــی زنــان و نیــز پیدایــش 

ــعر.  ــات و ش ــه در ادبی ــتاری زنان ــبک نوش س
اتاقــی از آن خــود را می تــوان حاصــل تامالتــی 
ــان  ــگاه زن ــورد جای ــف در م ــاله ای وول ــن س چندی
شــکل  بــه  او  دانســت.  مردســاالر  جوامــع  در 
ــه  ــان ب ــه زن ــبت ب ــردان را نس ــری م ــری برت بی نظی
ــان  ــا واقعــن زن چالــش کشــید. او مطــرح کــرد: آی
ــد  ــد و فاق ــی ندارن ــگ جایگاه ــخ و فرهن در تاری
نبــوغ و خالقیــت هســتند؟ چــرا زنــان بایــد تحــت 
نظــارت مــردان باشــند؟ چــرا بایــد مــردان در رفــاه 
ــد  ــه ســر برن ــان ب ــه زن ــری نســبت ب و آزادی بیش ت
در حالی کــه زنــان حــق ندارنــد بــدون اجازه مــردان 

ــد.  ــام کاری بزنن ــه انج ــت ب دس
وولــف مطــرح می کنــد کــه در دنیــای مردســاالر، 
بــرای رســیدن بــه رفــاه داشــتن اتاقــی از آِن خــود، 
ابتدایی تریــن نیــازی اســت کــه هــر زنــی باید داشــته 
ــد در  ــان می توانن ــن صــورت زن باشــد. چــون در ای
ســاحت مربوطــه ی خودشــان هرآن چــه خودشــان 
دوســت دارنــد را انجــام بدهنــد. »اتاقــی از آن خــود 
ــاق  ــپزخانه و ات ــط آش ــارج از محی ــی خ ــی اتاق یعن
خــواب و نشــیمن، اتاقــی کــه بتــوان بی هیــچ مانعــی 
در آن نشســت و نوشــت، اتاقــی آزاد از قیــد شــوهر 
ــی کــه  ــه. زن ــاِن خان ــدان و کاری بی پای ــد فرزن و بن
می خواهــد داســتان بنویســد، بایــد پــول و اتاقــی از 

آن خــود داشــته باشــد.«
ــت  ــاص تح ــوع خ ــه موض ــر ب ــن اث ــف در ای وول
ایــن  اشــاره می کنــد.  نــام »خواهــر شکســپیر« 
ــتی  ــات فمینیس ــارزی در ادبی ــی ب ــوان جایگاه عن
اگــر  »مثلــن،  اســت:  نوشــته  او  پیــدا می کنــد. 
ــام  ــه ن ــاده ب ــوغ فوق الع ــا نب ــری ب ــپیر خواه شکس
ــرادرش  ــون ب ــود هم چ ــن ب ــت، غیرممک ــت داش جودی
ــپیر  ــه شکس ــد. آن گاه ک ــی بنویس ــن نمایش نامه های چنی
امــکان حضــور در لنــدن و تماشــاخانه های آن را یافــت، 
ــه  ــای او را وصله پین ــود، جوراب ه ــور ب ــرش مجب خواه
کنــد و یــا در آشــپزخانه مراقــب باشــد تــا غــذا نســوزد. 
او اگــر از وظیفــه ی خویــش ســرپیچی می کــرد، کتــک 
ــه  ــهامت ب ــم ش ــود. اگره ــارش ب ــدر در انتظ ــه ی پ جانان
خــرج مــی داد و بــه تئاتــری نزدیــک می شــد، نتیجــه ایــن 
بــود کــه، در شــبی زمســتانی بــه زنده گــی خویــش پایــان 

     هستی عاصیمعرفی کتاب

بانوان می توانند برابر با مردان فعالیت کنند

مریــم محمــدی از ســه ســال بــه ایــن طــرف در مســابقات دوش ماراتــون  
در والیــت بامیــان شــرکت نمــوده اســت. او در دور دوم مقام چهــارم، دور 

ســوم مقــام دوم و در دور چهــارم مقــام اول را کســب نمــود.
مریــم کــه از چندیــن ســال به ایــن طــرف در رشــته های مختلف ورزشــی 
شــرکت نمــوده اســت در مــورد اولیــن فعالیــت اش می گویــد: »در قــدم 
اول زمانی کــه بــه ورزش روی آوردم از طــرف خانــواده و اقــارب نادیــده 
گرفتــه می شــدم، ولــی زمانــی کــه در دور مســابقات مقــام آوردم دیــدگاه 

خانــواده و اقــارب نســبت بــه مــن تغییــر نمــوده و مــرا تشــویق می کننــد.
او می گویــد در کنــار ورزش دوش، بایســکل رانی، اســکیت، والیبــال و از 
طــرف زمســتان اســکی نیز مهارت دارم و در مســابقات شــرکت نمــوده ام.

ــرف  ــم و از ط ــم ورزش کن ــه می توان ــم ک ــرد، خوش حال ــه ک او اضاف
دیگــر دوشــادوش بــرادران خــود بــدوم و ایــن برایــم بســیار خوش آینــد 
بــوده. مــن بــه ایــن بــاور رســیدم کــه آری مــن می توانــم هماننــد پســران به 
خوبــی ورزش نمــوده و مقــام کســب کنــم و و از این کــه  در کنــار پســران 
می دویــدم برایــم انگیــزه مــی داد و هیچ گونــه ناتوانــی نســبت بــه دیگــران 

احســاس نمی کــردم.

ــرای  او در مــورد ورزش می گویــد، ورزش یکــی از رشــته های خــوب ب
صحت منــدی و ســالمتی بــوده و از طــرف دیگــر می تــوان بــرای دیگــران 
ثابــت نمــود کــه دختــران نیــز می تواننــد در رشــته های متفــاوت، ماننــد 
مــردان شــرکت نمــوده و زمینــه رشــد و پیش رفــت را بــرای خویــش مهیــا 

سازند.
پیــام او بــه دیگــر دختــران ایــن اســت کــه هــر رشــته ای را کــه دوســت 
دارنــد بــا تــالش و کوشــش بــه ســوی آن حرکــت کننــد. هرچنــد کــه 
در ایــن مســیر بــا مخالفت هــای چــون خانــواده، اقــارب و جامعــه روبــه رو 
می شــود، امــا تســلیم نشــده و بــه راه خویــش ادامــه دهنــد و بــرای آن هــا  
نشــان بدهــد کــه دختــران نیــز می تواننــد هماننــد مــردان کار و فعالیــت 

. کنند
ــد  ــش از یک ص ــال بی ــون  امس ــت دوش مارات ــود در رقاب ــه می ش گفت
بانــوی ورزش کار از والیت هــای مختلــف کشــور نیــز اشــتراک داشــتند. 
این مســابقه در چهار ســال گذشــته بــه هم کاری دفتــر ماراتون  افغانســتان، 
اداره محلــی بامیــان بــا هــم کاری مالــی شــرکت مخابراتــی اتصــاالت در 

ــان برگــزار می شــود. بامی

گزارش
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اســت کــه در ابتــدا زنــان توان منــد شــوند، زنــان دانش آموختــه 
و توانــا بــا اســتقالل سیاســی وارد عرصــه سیاســت شــوند تــا بــر 
نــوع نــگاه جامعــه نســبت بــه زنــان تغییــر ایجــاد کنــد. بنابرایــن، 
صــرف حضــور یــک زن در مقام دولتی و ســمت سیاســی مهم 
بــه معنــای مشــارکت تاثیرگــذار نیســت. زنــان فعــال و توان منــد 
در هــر ســطحی کــه باشــند تاثیرگــذار هســتند و حضــور آنــان 
نمادیــن نخواهــد بــود، بلکــه می توانند نگــرش جامعه را نســبت 

بــه زنــان تغییــر  دهند.

اکنون مــا در آســتانه  برگــزاری انتخابــات پارلمانی 
قــرار داریــم، بــه نظــر شــما انتخابــات چــه تاثیــری 

بــر سرنوشــت سیاســی زنــان دارد؟
انتخابــات یکــی از مولفــه ای مشــارکت سیاســی اســت و 
ــام  ــاخص های نظ ــن ش ــی از مهم تری ــی یک ــارکت سیاس مش
ــهم گیری  ــرای س ــی ب ــات فرصت ــت. انتخاب ــک اس دموکراتی
شــهروندان در فرایندهــای سیاســی اســت کــه هر شــهروند حق 
رای  دادن و رای گرفتن)کاندیــدا شــدن( را دارد. آن چــه در 
انتخابــات بــرای زنــان مهــم پنداشــته می شــود، ایــن اســت کــه 
ســهم گیری زنــان در انتخابــات از یک ســو نفــوس و جمعیــت 
زنــان و میــزان عالقه منــدی آنــان را برای شــرکت در فرایندهای 
سیاســی را نشــان می دهــد و از ســوی دیگر مشــارکت سیاســی، 
ــارکت  ــان مش ــر زن ــت. اگ ــدرت اس ــدد ق ــع مج ــی توزی نوع
سیاســی فعــال داشــته باشــند، بایــد قــدرت میــان زنــان و مــردان 
ــان نصــف جمعیــت کشــور را  توزیــع شــود. از آن جــا کــه زن
تشــکیل می دهنــد و نظــام دموکراســی از طریــق انتخابــات نیــز 
زمینــه حضــور سیاســی آنــان را فراهــم کــرده اســت، بنابرایــن 
زنــان می تواننــد یکــی از ســهام داران بــزرگ قــدرت و سیاســت 
در افغانســتان باشــند؛ زیرا انتخابــات فرصتی بــرای توزیع مجدد 
قــدرت میــان زنــان و مــردان اســت و نوع عبــور از مرد ســاالری 

سیاســی بــه شــمار مــی رود.

ــات هنــوز مشــخص  ــد نتیجــه نهایــی انتخاب هرچن
ــان در  ــور زن ــزان حض ــه می ــه ب ــا توج ــت، ب نیس
زنــان  ورود  و  پارلمانــی  کاندیداهــای  میــان 
دانش آموختــه در کارزارهــای انتخابــات پارلمانــی 
ایــن دوره، تاثیرگــذاری و کارایــی پارلمــان آینده 
ــد؟ ــی می کنی ــه بررس ــان چگون ــه زن را در عرص

بــا اتــکا بــه شــناختی کــه مــن از شــماری از کاندیداهــای ایــن 
ــته  ــه و آراس ــا تجرب ــه، ب ــان دانش آموخت ــان دارم، زن دوره زن
ــا دانــش سیاســی هســتند کــه در صــورت ورود ایــن  طیــف  ب
ــد  ــذار خواهن ــان تاثیرگ ــی آن ــورت قطع ــه ص ــان، ب در پارلم
بــود. هنــوز مشــخص نیســت کــه بــه چــه میــزان از ایــن زنــان 
باســواد، توانــا و بــا تجربــه در پارلمــان راه خواهنــد یافــت، امــا 
در صــورت ورود ایــن افــراد و تشــکیل پارلمــان آینــده بــا افــراد 
نخبــه، بــدون شــک که در مقایســه بــا پارلمــان گذشــته کارایی 
بهتــری خواهــد داشــت و نســبت بــه گذشــته در عرصه زنــان نیز 

کارهــای بنیــادی و بهتــری انجــام خواهنــد داد.

بــرای بهبــود جایــگاه سیاســی و اوضــاع اجتماعــی 
زنــان در کشــور، بــه نظــر شــما مهــم تریــن اصلــی 

کــه بایــد در نظــر داشــت، چــه اســت؟
مســئله مهــم ایــن اســت کــه زنــان باســواد و باتجربــه بــه پارلمان 
ــی کــه وارد پارلمــان می شــوند، اگــر  ــژه آنان ــه وی ــد، ب راه  یابن
ــع  ــظ مناف ــرای حف ــد و ب ــظ کنن ــان را حف ــجام سیاسی ش انس
جنــدرو زنــان در افغانســتان یــک فراکســیون مســتقل را ایجــاد 
کننــد، تاثیرگــذاری و کارایــی شــان یــک امــر قطعــی اســت.

امــا در نحــوه ی فعالیــت سیاســی زنانــی کــه وارد کارزارهــای 
ــد، یــک مســئله   ــه پارلمــان راه می یابن انتخاباتــی می شــوند و ب
بســیار مهــم اســتقالل سیاســی آنــان اســت. زنانــی کــه از آدرس 
ــر  ــرای کار در ه ــوند، ب ــت می ش ــه سیاس ــتقل وارد عرص مس
ــت  ــه حمای ــک زن ب ــر ی ــد. اگ ــه ای، آزادی الزم را دارن عرص
مالــی و سیاســی یــک شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی دیگــر 
وارد ایــن فراینــد شــده و بــه پارلمــان هــم راه یابــد، بدون شــک 
کــه او اســتقالل سیاســی نــدارد و در مســیر حفــظ منافع کســانی 

ــد حرکــت خواهــد کــرد. کــه از او حمایــت مالــی کرده ان
تاثیرگــذاری زنــان در عرصــه سیاســت، قبــل از هر امــر دیگری 
نیازمنــد اســتقالل اقتصــادی اســت و اســتقالل اقتصــادی باعــث 
ــان  ــی زن ــتقالل سیاس ــث اس ــود. بح ــی می ش ــتقالل سیاس اس
ــان  ــون در پارلم ــه تاکن ــی ک ــرا زنان ــی دارد؛ زی ــت اساس اهمی
حضــور داشــند بــه خاطــر عــدم اســتقالل سیاســی )وابســته گی 
بــه احــزاب و جریان هــای سیاســی( نمی توانســتند که مســتقالنه 
ــای  ــان کاره ــوزه ی زن ــخص در ح ــا مش ــد و ی ــم  بگیرن تصمی
الزم را پی گیــری کننــد؛ بلکــه آنــان بیش تــر مصــروف 
ــرای ورود  ــد کــه ب ــع کســانی بودن ــری و حفــظ مناف جهت گی
بــه پارلمــان از آنــان حمایــت مــادی و سیاســی دریافــت کــرده 
بودنــد. بنابرایــن، گفتــه می توانیــم کــه انتخابــات بــرای بهبــود 
وضعیــت سیاســی زنــان مهــم اســت و ایــن یــک فرصتی اســت 
ــورت  ــه ص ــه ب ــردان ک ــان و م ــان زن ــدرت می ــع ق ــرای توزی ب
قطعــی موفقیــت زنــان در عرصه سیاســت برای بهبــود وضعیت 

ــز تاثیرگــذار می باشــد. ــان نی اجتماعــی زن
نــوت: ایــن گفت وگــو قبــل از برگــزاری انتخابــات 28 میــزان 

انجــام شــده بود.
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ــا در طــول هفــده ســال گذشــته، حضــور  م
ــان در ســطوح مختلــف سیاســی را شــاهد  زن
بودیــم، امــا آن چــه تغییــر مطلــوب نداشــته، 
ــی  ــت، در حال ــان اس ــی زن ــت اجتماع وضعی
وزارت خانه هــا ،  در  زیــادی  زنــان  کــه 
ــی  پارلمــان، ســنا و اداره هــای مختلــف دولت
وجــود داشــته اند. آیــا عمل کــرد زنــان 
سیاســت مدار اشــکال داشــته یــا زمینــه تغییــر 
اجتماعــی در افغانســتان فراهــم نشــده اســت؟

هــر دو مــوردی را کــه یــاد کردیــد، این جــا صــدق 

می کنــد. عمل کــرد زنــان سیاســت مدار در ســطوح 
ــتان  ــی در افغانس ــگ اجتماع ــان فرهن ــی و هم چن سیاس
قابــل تحلیــل و بررســی اســت. بــه لحــاظ عمل کــرد بایــد 
گفــت حضــور زنــان در سیاســت در هفــده ســال اخیــر، 
فکــر می کنــم  یــک حضــور موثــر نبــوده اســت، بیش تــر 
ســمبولیک و نمادیــن بــوده، شــماری از خانم هــای 
دانش آموختــه و توانــا بودنــد کــه در ســمت های سیاســی 
ــه  ــی ک ــر خانم های ــی بیش ت ــته اند ول ــال داش ــور فع حض
بــه دلیــل ســهمیه بندی وارد حــوزه سیاســت در افغانســتان 
توانایــی و تجربــه  دانــش سیاســی،  فاقــد  شــده اند، 
ــان  ــرد زن ــت عمل ک ــوان گف ــه می  ت ــد ک ــی بودن سیاس

ــت. ــوده اس ــوب نب ــوع  مطل ــت مدار درمجم سیاس
از ســوی دیگــر، نســبت بــه وضعیــت فرهنگی-اجتماعی 
ــه  ــورد توج ــئله را م ــن مس ــد ای ــتان بای ــان در افغانس زن

قــرار داد کــه چــرا وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی زنــان 
نامطلــوب اســت، دلیــل اش ایــن اســت کــه بیش تــر 
ــت و  ــردان اس ــار م ــی در اختی ــی اصل ــای اجتماع نهاده
زنــان هیــچ ســهمی  در مدیریــت آن هــا ندارنــد نهادهــای 
مثــل اقتصــاد، کار و بــازار، سیاســت، دیــن، تعلیــم و 
تربیــه و از همــه مهم تــر نهــاد خانــواده در کنتــرل مــردان 
اســت و ایــن نهادهــا نگاهــی ســنتی بــه نســبت بــه زنــان 
دارنــد و جایــگاه زنــان در ایــن نهادهــا بــه صــورت ســنتی 
مشــخص اســت. وقتــی کــه زنــان در مهم تریــن نهادهــای 
اجتماعــی، فرهنگی، اقتصــادی و سیاســی نقش مدیریتی 
و تاثیرگــذاری ندارنــد، انتظــار نمــی رود کــه در حــدود 

کم تــر از دو دهــه یــک جهــش یــا انقــالب و یــا تحــول 
عظیــم در وضعیــت زنــان در افغانســتان ایجاد شــود. دلیل 
عــدم امــکان ایــن تحــول هــم محکــم بــودن دیوارهــای 
مردســاالری اســت کــه تغییــر انقالبــی در وضعیــت 

ــد. ــازه نمی ده ــان را اج ــی زن اجتماع
ــر  ــاالر و دیگ ــی مردس ــگ اجتماع ــود فرهن ــا وج ــا ب ام
ــود  ــر وج ــه خاط ــت، ب ــان اس ــد راه زن ــه س ــی ک موانع
ــه  فضــای دموکراتیــک در کشــور و فراهــم شــدن زمین
تحصیــل زنــان، می تــوان گفــت کــه در بعضی از شــهرها 
تغییــر اندکــی در نگــرش جامعــه نســبت بــه زنــان ایجــاد 

شــده اســت.

بــه نظر شــما، چــرا نقش زنــان در ســاختارهای 
ــده  ــن ش ــتان نمادی ــام افغانس ــی و نظ سیاس
ــه  ــبت ب ــه نس ــرش جامع ــر نگ ــرای تغیی و ب
ــت  ــت و مدیری ــه سیاس ــه در عرص ــان ک زن
بــرای آنــان صالحیــت اجرایــی بدهنــد چــه 

راه کاری اســت؟
حضــور نمادیــن زمانــی شــکل می گیــرد کــه شــخص از 
توانایــی الزم بــرای مدیریت پُســت و مقــام اش برخوردار 
ــان  ــن رو بخشــی از ســمبولیک شــدن زن نباشــد. از همی
ــان برمی گــردد کــه  در ســمت های سیاســی بــه خــود زن
دانــش سیاســی الزم را بــرای احراز یک کرســی سیاســی 
نداشــته اند. از ســوی دیگــر حضــور زنــان در درون 
نظــام افغانســتان بــه خاطــر ایــن نمادیــن باقــی مانــد کــه 
هماهنگــی و انســجام میــان زنــان سیاســت مدار بــه وجــود 
نیامــد. زنانــی کــه در ســطوح مختلــف سیاســی حضــور 
داشــتند، چــون وابســته بــه جناح هــا و جریان هــای 
مختلــف سیاســی بودنــد بــه یک توافــق جمعی نرســیدند 
کــه بــه صــورت مشــترک بــرای بهبــود وضعیــت زنــان 

تــالش کننــد و از منافــع جنــدر دفــاع کننــد.
ــان  ــن زن ــل شــدن نقــش نمادی ــن وضــع و تبدی ــر ای تغیی
بــه نقــش تاثیرگــذار در عرصــه سیاســت، زمانــی ممکــن 

ــان را  ــان ت ــر، خرســندیم کــه زم ــای دکت آق
ــا مــا اختصــاص دادیــد.  جهــت گفت وگــو ب
ــی و  ــت سیاس ــه وضعی ــه ب ــتیم در رابط خواس
اجتماعــی زنــان در افغانســتان و ارتبــاط ایــن 
ــی  ــا شــما گفت وگوی ــات، ب ــا انتخاب مســایل ب
داشــته باشــیم. در ابتــدا بگوییــد کــه اکنــون 
در  زنــان  اجتماعــی  و  سیاســی  وضعیــت 

ــه اســت؟ افغانســتان از نظــر شــما چگون
تشــکر از شــما و هــم کاران تــان در هفته نامــه نیمــرخ. در 
ــا پرســش شــما اگــر در گام نخســت تفکیــک   رابطــه ب
شــود بیــن وضعیــت سیاســی زنــان و وضعیــت اجتماعــی 

ــد  ــان تر خواه ــح آن آس ــان، توضی آن
ــی  ــت سیاس ــتان وضعی ــد. در افغانس ش
ــه بیســت ســال  ــان را اگــر نســبت ب زن
ــل از  ــا قب ــم و ی ــه کنی ــته مقایس گذش
ــگاه  ــان از جای ــه زن ــم ک آن درمی یابی
سیاســی و حقوقــی بهتــر برخــوردار 
ــه 11 ســپتامبر ســال  ــد. پــس از حادث ان
ــام  ــک نظ ــدن ی 2001 و روی کار آم
دموکراتیــک بــر اســاس قانون اساســی 
جدیــد، بــرای زنــان در افغانســتان ایــن 
ــان  ــا شــد کــه آن ــه مهی فرصــت و زمین
در ســطوح مختلــف نظامی سیاســی 
حضــور یابنــد و در نظام ســازی کشــور 
ســهم بگیرنــد و زنــان توانســتند در 
وزارت خانه هــا، مجلــس نماینــده گان، 
مجلــس ســنا و شــورای والیتــی راه 
یابنــد. بنابرایــن نســبت بــه شــرایط 
ــه  ــبت ب ــا نس ــور و حت ــته در کش گذش
کشــورهای همســایه و شــماری دیگــر 
ــت  ــوان گف ــا، می ت ــورهای دنی از کش
لحــاظ  از  افغانســتان  در  زنــان  کــه 

ــد. ــری دارن ــگاه بهت ــی جای سیاس
امــا از لحــاظ اجتماعــی و فرهنگــی، وضعیــت زنــان 
خــوب و مطلــوب نیســت؛ بــه خاطــر ایــن کــه مــردم 
ــی  ــتاها زنده  گ ــه در روس ــه ک ــی جامع ــه اصل و بدن
ــز  ــگاه تبعیض آمی ــوز ن ــان هن ــه زن ــد، نســبت ب می کن
ــه شــمار  ــان هنــوز شــهروند درجــه دوم ب ــد و زن دارن
می رونــد و جامعــه هنــوز بــه حقــوق و امتیازهایــی که 
قانــون اساســی بــرای زنــان قایــل اســت، بــاور ندارنــد 
ــان   ــی هم چن ــی و اجتماع ــای فرهنگ و محدودیت ه
ــع  ــه موان ــن این ک ــود دارد. در عی ــان وج ــر زن در براب
ــان برداشــته اســت. از  ــی و رســمی از ســر راه زن قانون
همیــن رو، آن گونــه کــه زنــان می خواهنــد، شــرایط 

فرهنگــی و اجتماعــی بــرای شــان مهیــا نیســت.

اگــر بخواهیــم وضعیــت سیاســی و وضعیت 
ــم،  ــد بدهی ــم پیون ــان را باه ــی زن اجتماع
جایــگاه سیاســی زنــان در کشــور چــه 
تاثیــری بر وضعیــت اجتماعــی آنــان دارد؟

وضعیــت سیاســی زنــان بــا وضعیــت اجتماعــی آنــان 
رابطــه مســتقیم دارد. هــردو وضعیــت بــا یــک متغییــر 

دیگــری هــم در ارتبــاط انــد و ایــن متغییــر اصلــی ســواد 
و آمــوزش اســت. در صورتــی کــه زنــان دانش آموختــه، 
ماننــد  سیاســی  ســمت های  در  فعــال  و  توان منــد 
ــز  ــر مراک ــان و دیگ ــی پارلم ــا ، نماینده گ وزارت خانه ه
ــری حضــور داشــته باشــند و توان مندی شــان  تصمیم گی
را بــه اثبــات برســانند. ایــن مســئله بــه صــورت کل 
ــن  ــت و ای ــر اس ــان موث ــت زن ــود وضعی ــتای بهب در راس
ــوان  ــه عن ــان ب ــو آن ــه از یک س ــود ک ــبب می ش ــر س ام
ــوند و از  ــر ش ــان ظاه ــر زن ــرای دیگ ــق ب ــای موف الگوه
ــه  ــد نســبت ب ــوع نــگاه جامعــه را می توان ســوی دیگــر ن
ــان می تواننــد  ــان تغییــر دهنــد و نشــان بدهنــد کــه زن زن
بــه عنــوان کارگــزاران سیاســی، فعــاالن سیاســی و 
بازی گــران سیاســی مطــرح شــوند و بــه لحــاظ  اجتماعی 

ــز صاحــب منزلــت شــوند. و فرهنگــی نی

 حضور زنان با سواد در پارلمان؛ 
عبور از مردساالری سیاسی

زنان در عرصه سیاست، قبل از هر امر دیگری نیازمند استقالل اقتصادی است 
و استقالل اقتصادی باعث استقالل سیاسی می شود 

گفت و گو
    حسین احمدی

گفت وگو با دکتر محمد امین رشادت، جامعه شناس 
و استاد دانشگاه

اما در حنوه ی فعالیت سیایس 
زارهای انتخابایت می شوند و  کار که وارد  زناین 

به پارملان راه می یابند، یک مسئله  بسیار 
که از  ل سیایس آنان است. زناین  مهم استقال
آدرس مستقل وارد عرصه سیاست می شوند، 
کار در هر عرصه ای، آزادی الزم را دارند.  برای 

ن به محایت مایل و سیایس یک  گر یک ز ا
یق دیگر وارد این  شخصیت حقییق یا حقو
فرایند شده و به پارملان هم راه یابد، بدون 

ل سیایس ندارد و در مسیر  که او استقال شک 
که از او محایت مایل  کساین  حفظ منافع 

 
کرد.  کرده اند حرکت خواهد 



ــم  ــان باه ــی پارلم ــراز 250 کرس ــرای اح ــزد ب 2556 نام
ــان زن  رقابــت می کردنــد کــه از ایــن جملــه 401 تــن آن

ــد. و 2155 مــرد بودن
ایــن درحالــی اســت کــه براســاس قانــون اساســی و 
قانــون انتخابــات در پارلمــان کشــور 68 کرســی ویــژه ی 
نماینــده گان زن در نظــر گرفتــه شــده اســت و بیش تــر از 

ــت. ــد یاف ــان راه خواهن ــه رای ش ــر ب آن نظ
بــر اســاس گزارش هــای ارایــه شــده از طــرف کمیســیون 
مســتقل انتخابــات، بــه خاطــر تکمیــل نشــدن معیارهــای 
قانونــی بــرای برگــزاری انتخابــات ایــن شــورا و بــه ویــژه 
عــدم حضــور نامــزد زن بــرای احراز کرســی های شــورای 
ولســوالی در 120 ولســوالی کشــور، ایــن پروســه تــا مدت 
نامعلومــی بــه تعویــق افتــاد. هم چنــان انتخابــات پارلمانــی 
ــا  ــی مبن ــای مردم ــر جنجال ه ــه خاط ــی ب ــت غزن در والی
بــر طــرح چنــد حــوزه ای شــدن غزنــی تــا ســال آینــده و 
انتخابــات پارلمانــی والیــت قندهار به خاطر کشــته شــدن 
قومنــدان امنیــه و رییــس امنیــت ملــی ایــن والیــت دو روز 
قبــل از زمــان برگــزاری انتخابــات، بــه مــدت یــک هفتــه 

بــه تاخیــر افتــاد.
بــا تصویــب قانون اساســی جدیــد و روی کار آمــدن نظام 
دموکراســی در افغانســتان پــس از ســه دهــه جنگ هــای 
داخلــی و خشــونت، فضایــی مهیــا شــد تــا زنــان در 
ــد و در  ــور یابن ــک حض ــی و دموکراتی ــای سیاس رونده
ــان در  ــور زن ــوند. حض ــهیم ش ــی س ــاختارهای سیاس س
ــوان  ــه عن ــات ب ــه های انتخاب ــر در پروس ــال اخی ــده س هف
رای دهنــده و نامــزد کرســی های ریاســت جمهــوری، 
پارلمــان و شــورای والیتــی یکــی از اساســی ترین عوامــل 
ــده  ــتان ش ــی در افغانس ــدن دموکراس ــه ش ــد و نهادین رش
اســت کــه این بــار در انتخابــات پارلمانــی نیــز زنــان زیادی 
ــل شــدن ســاختار  ــن سرنوشــت شــان و تکمی ــرای تعیی ب
ــی از  ــی قانون ــا روی کار آمــدن پارلمان ــت ب سیاســی دول
طریــق انتخابــات آزاد، در ایــن پروســه حضــور گســترده 
داشــتند و بــا مشــارکت شــان در ایــن فراینــد سیاســی بــه 

ــد. ــورد نظرشــان رای دادن ــزد م نام
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انتخابات پارلمانی با حضور گسترده ی زنان 
برگزار شد

زنــان در انتخابــات پارلمانــی بــا حضــور گســترده جهــت 
ــق  ــان از طری ــن سرنوشت ش ــی و تعیی ــم دموکراس تحکی
یــک فراینــد سیاســی و دموکراتیــک در 32 والیــت 

ــد. ــور رای دادن کش
ــنبه،  ــور روز ش ــان کش ــن دوره پارلم ــات هفدهمی انتخاب
28 میــزان 1397 در 32 والیــت کشــور بــه اســتثنای 

والیت هــای غزنــی و قندهــار، بــا مشــارکت حــدود چهار 
میلیــون تــن با اســتفاده از سیســتم بایومتریک )بــرای اولین 
بــار در افغانســتان( برگــزار شــد. هرچنــد ضعــف مدیریت 
کمیســیون انتخابــات باعــث ایجاد مشــکالت تخنیکی در 
ایــن رونــد شــده بــود ولــی بــا تمدیــد رونــد رای دهــی تــا 
ــه در  ــن پروس ــا، ای ــماری از مرکزه ــنبه در ش روز یک ش

بیش تــر مرکزهــای از قبــل تعییــن شــده، برگــزار شــد.
ــی و  ــد سیاس ــک فراین ــوان ی ــه عن ــی ب ــات پارلمان انتخاب
دموکراتیــک در افغانســتان بــا وجــود تهدیــدات امنیتــی و 

نگرانی هــا از ســالمت و شــفافیت ایــن پروســه بــا حضــور 
ــه  ــد ب ــن رون ــان در ای ــد و زن ــزار ش ــردم برگ ــور م ــر ش پ
عنــوان رای دهنــده و نامــزدان پارلمــان، نقش ســازنده و پر 

رنــگ داشــتند.
ــیون  ــرف کمیس ــده از ط ــه ش ــای ارای ــا آماره ــق ب مطاب
مســتقل انتخابات، در ســال جــاری 13 میلیــون و 330 هزار 

تــن واجــد شــرایط رای دهی در کشــور بــرآورد شــده بود 
کــه از آن جملــه 66.9 درصــد واجــدان شــرایط رای دهی؛ 
حــدود 8 میلیــون تــن بــرای شــرکت در انتخابــات پارلمان 
و شــوراهای ولســوالی 28 میــزان ثبــت نــام کردنــد. از میان 
ایــن رقــم، 3 میلیــون و 67 هــزار نفــر زن و 5 میلیــون تــن 

آنــان مــرد بودنــد.
حضــور زنــان در میــان نامــزدان جهــت احراز کرســی های 
پارلمــان ایــن دوره نســبت بــه دوره هــای گذشــته نیــز پــر 
ــی،  ــه اســتثنای غزن ــود و از 33 والیــت کشــور ب رنــگ ب
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