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برایآدمهاست

طعنــه ی آن هــا خال هــای روی بینــی ام 
بــود، خال هایــی کــه مــن را وادار می کــرد 
بــدوم و  بــازی و کوچــه  از وســط  تــا 
ــانم  ــودم را برس ــر خ ــان خاط ــرای اطمین ب
ــا  ــه آیینــه. آن وقــت دو بالشــت را زیــر پ ب
می گذاشــتم تــا بــه ســختی از چانــه باالتــر 
ام را بــه آیینــه برســانم. بــا انگشــت های 
ــم  ــه ام محک ــف کودکان ــو و ظری کوچول
ــی دادم  ــار م ــی ام را فش ــای روی بین خال ه
تــا شــاید گــم شــوند امــا ایــن اتفــاق بــرای 
چنــد ثانیــه می افتــاد و پــس بــه حالــت 
طبیعــی خــود برمی گشــت. ســال ها بعــد بــه 
وطــن  -افغانســتان- برگشــتیم، در کوچه ها 
فقــط بــا دختــران بایــد بــازی می کردیــم و 
ــودم در  ــده ب ــوان ش ــو ج ــه ن از آن جایی ک
چهــره ام نیــز تغییراتــی به وجــود آمــده بــود. 

نــم  ا می تو

چهاردهــم فبــروری روز عاشــقان بــود. روزی کــه در مــورد فلســفه ی 
وجــودی ای آن روایــات بســیار اســت. در ایــن روز، شــهر کابــل برخــاف 
تمــام محدودیت هــای سیاســی و اجتماعــی، امــا جــوش و خروشــی خــاص 
ــا  ــه ب ــا را آمیخت ــی  ها فض ــهر گل فروش ــن ش ــاط ای ــیاری نق ــت. در بس داش
ــف  ــا رنگ هــای مختل ــا ب ــد. پوقانه  ه ــف کــرده بودن ــگ گل هــای مختل رن
ــام شــهر و پیــش گل  ــراز ب ــر ف ــود »دوســتت دارم«؛ ب کــه روی آن نوشــته ب
فروشــی  ها در حــال پــرواز بودنــد. عاشــق و معشــوقه های بســیار، دســت در 
دســت هــم تمــام کوچــه و پــس کوچه هــای پــر از گل و پوقانه هــای رنگــی 

را قــدم زدنــد.
در تاریــخ بشــریت دو مفهــوم عشــق و سیاســت تاریــخ و بــار معنایی ســنگین 
ــت های  ــه سیاس ــد و چ ــی نش ــه سیاس ــق های ک ــه عش ــده ای دارد. چ و پیچی
کــه عشــق مســیرش را دگرگــون نکــرد. بــا تعریفــات کــه بــه صــورت جدید 
در جوامــع مختلــف شــکل گرفتــه و کــم و بیــش رنــگ خــاص خــود و جدا 
ــا رنــگ  ــان ب ــل هم چن ــا روز عاشــقان در کاب ــدا کــرده؛ ام از سیاســت را پی
ــا ســخنان در مــورد  و بــوی سیاســت عجیــن بــود. ســخنان عاشــقانه تــوام ب
ــا اســتفاده از شــرایط ســخن  سیاســت گفتــه شــد و در حقیقــت، شــاعران ب
عشــق گفتنــد و از ایــن طریــق بــر سیاســت و حتــا ســنت و فرهنــگ اعتــراض 
کردنــد و بــرای چندمیــن بــار در دل خاطــرات تاریــخ کوشــیدند کــه عشــق 
ــش  ــت و... را در درون ــون سیاس ــات چ ــر از موضوع ــه ی بی طرفانه ت ــا جنب ب

ــا کند. معن
عاشــاقانه های مــا: شــعر، متن هــای کوتــاه، حرف هــای رو در رو و... . تمــام 
ــز  ــی نی ــوی سیاس ــگ و ب ــا رن ــود، ام ــقانه ب ــه عاش ــال ک ــن ح ــا در عی این  ه

ــن اســت کــه:  ــده ی ای ــن نشــان دهن داشــت. ای

روایت
     نجیبه نوری

 ادامه در صفحه 3...

 ادامه در صفحه 2...

نیاز نیست زنان را از نو مسلمان بسازند
 صفحه 3  

بارهــا اتفــاق افتــاده اســت کــه وقتــی روی 
تکــه شیشــه  ای  چهــره ام را می بینیــم حــس 
می کنــم صورتــم تغییــر کــرده اســت. 
بــه یــاد مــی آورم کــه در گذشــته ها از 
چشــم هایم کــه پــف کــرده بودنــد دل گیــر 
زیــادی  دماغــم کــه  از  یــا  و  می شــدم 
ســرش بــزرگ اســت و بارهــا هــم به خاطــر 

گونه هــای ســرخ ام.
ــتانم در  ــا دوس ــود ب ــالم ب ــت س ــی هش وقت
کوچــه ی مــا کــه بــه اســم »محــل عرب هــا« 
مشــهور بــود بــازی می کردیــم. بعضــی 
وقت هــا کــه بــا هــم قهــر می کردیــم 

تجلیل از روز عاشقان در کابل 4

شاخص بودن امر زیبایی برای زنان

که مشروط به رفتار زنان در چارچوب اسالمی و افغانی می گویند هیچ معنا ندارد؛  صلحی را 
کنون زنان افغان مسلمان نیستند؟ نیاز نیست زنان را از نو مسلمان بسازند. مگر ا



کفش هـا می تواننـد هـزار معنـا داشـته باشـند. برای 
خیلـي بـه معنای مد باشـند و بـه روز بـودن در زمینه ی 
پوشـش، برای خیلی هـا نماد »دارنده گـی و برازنده گی«، 
بـرای عـده ای نشـانه ی قـدرت و خودنمایـی، بـرای یک 
سـری دیگر نشـانه ی دل بری و جلوه گـری، برای بعضی 

هـم نشـانه ای از حفاظت.
کفش هـا گاه آرام بخش اند و اسـباب راحتـی پا و تن و 
گاه دیدن شـان اسـباب دلهـره ی دیگران می شـود. برای 
مثال یاسمین الرشیدی، داسـتان نویس مصری در رمان 
»ماجراهـای تابسـتان گذشـته« توضیـح می دهـد کـه 
چطـور در مصـر، مأموران امنیتـی را از کفش های شـان 
مـردان،  ایـن  همـه ی  تقریبـن  می کننـد.  شناسـایی 

کفش هـای سـگک دار نوک تیـز ورنـی بـه پـا دارند.
و  نوشـته ها  از  اسـت  سرشـار  سـینما  و  ادبیـات 
هـزار  کفـش،  لـزوم  کفـش،  اهمیـت  در  نقل  قول هـا 
معنـای نهفته و آشـکار کفـش. اما یک کفش اسـت که 
هویـت اش بیش تـر از هرچیز بـا زنان گره خورده اسـت: 

کفش هـای پاشـنه بلنـد. ایـن نـوع کفـش 
گاه متـرادف با »جـذاب بـودن« و »زیبایی« 
شـده اسـت و گاه نشـانه ی »زن قدرت مند یا 

وسوسـه گر«.
همان انـدازه کـه در سـتایش پاشـنه بلند 
نوشـته شـده، در انتقاد از ایـن نوع کفش که 
اغلب راحت هم نیسـت، نوشـته شـده است. 
فمینیسـت ها بارهـا اجبارهـای اجتماعـی یا 
اداری را نقـد کردند کـه از زنان می خواهد در 
مهمانـی یا محیـط کار فقط ایـن نوع کفش 
را بـه پـا کنند و راحتی خـود را فدای تعریف 
کلیشـه ای از »زیبایـی« یـا »شـیک بـودن« 
بکنند. سـال گذشـته کریسـتین اسـتوارت، 
بازی گر سـینما، در جشـنواره ی فیلم »کن« 
در سـرخط خبرهـا قـرار گرفـت. او هنـگام 
راه رفتـن روی فـرش قرمـز، جلـوی دوربین 
کفش هـای  عـکاس،  و  خبرنـگار  صدهـا 
ایـن  بـه  اعتـراض  در  را  خـود  پاشـنه بلند 
»قانون نانوشـته«ی جشـنواره کن کـه زنان 
باید پاشـنه بلند بـه پا کننـد، درآورد و با پای 

برهنـه روی فـرش قرمـز راه رفت.
 کم تـر رخـت و پاپوشـی اسـت کـه بـه 

انـدازه ی کفش پاشـنه بلند با هویت »زنانـه« گره خورده 
باشـد. اما کم تر از تاریخ جالب و پرفراز و نشـیب پشـت 
ایـن نـوع کفش حرف زده می شـود. کفشـی کـه اصلن 
»کفـش مردانـه« بـود و تـا مدت هـا زنی حق پوشـیدن 

چنین کفشـی را نداشـت.
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وقتی زنان خواهان »برابری« شدند
چندین دهه اسـت کـه کفش پاشـنه بلنِد زنان بیش 
از هرچیـز با مفاهیمی مثل اجبار اجتماعـی، روایت های 
کلیشـه ای و جنسـیت  زده از »جذابیـت جنسـی زنـان« 
و سـخت تر کـردن روزمـره ی زنـان گـره خـورده اسـت. 
امـا جالـب اسـت بدانیـم که کفـش پاشـنه بلند وقتی از 
انحصـار مـردان درآمد که زنـان درباری خواسـتار امتیاز 

بیش تـر در دربـار و »برابـری« با مـردان دربار شـدند.
الیزابـت سـمل هک، در کتابـش توضیـح می دهد که 
در قـرن هفدهـم، عـده ای از زنـان در دربارهای گوناگون 
اروپایـی بـه دنبال کسـب قـدرت و امـکان نقش آفرینی 
بیش تر در سیاسـت بودنـد. آن ها باور داشـتند که اولین 
گام در ایـن راه ایـن اسـت کـه »شـبیه مـردان« لبـاس 

بپوشـند و ظاهـر خـود را »مردانه« کنند.
نویسـنده در کتـاب توضیح می دهد کـه چطور اولین 
گـروه از زنـان دربـاری جـرات کردنـد موهـای خـود را 
کوتـاه کننـد، پیـپ بکشـند و کفش های پاشـنه بلند به 
پـا کننـد. اولیـن واکنش ها به ایـن گروه از زنـان، موجی 

از تمسـخر، دسـت انداختن و تحقیـر بود.
البتـه پیـش از آن در قـرن شـانزدهم میـادی، یـک 
نمونـه ی معـروف از زنی که برای مراسـم عروسـی خود 
کفـش پاشـنه بلند بـه پا کرد، ثبت شـده اسـت. کاترین 
دو مدیچـی، از خانـدان متنفـذ دو مدیچـی در فلورانس 
ایتالیـا کـه زنـی کوتاه قامـت بـود، در روز عروسـی خود 
کفش پاشـنه بلند به پـا کرد و موجب حیرت همه شـد. 
امـا پاشـنه های بلنـد کاتریـن، واقعـه ای بود کـه یک بار 
رخ داد و تأثیـری در میـل زنـان بـه پوشـیدن کفـش 

نداشت. پاشـنه بلند 
بعـد از مدتـی مقاومـت دربـار در برابـر کفش هـای 
پاشـنه بلند زنـان، باالخـره زور و اصـرار زنـان دربـاری 
اثـر کـرد و دربار فرانسـه و بعدتـر دیگـر دربارهای غربی 
بـه زنـان دربـاری هم اجـازه دادنـد تا کفش پاشـنه بلند 
بپوشـند. امـا پاشـنه های کفش هـای آن هـا یـک فـرق 
اساسـی با مـردان داشـت: پاشـنه های کفش هـای زنان 
باریـک و نـازک بـود و کفش هـای مـردان پاشـنه هایی 
قطـور داشـت. دربار می خواسـت به این شـکل، کماکان 
بیـن پاپـوش مـرد و زن تفاوت هایـی باشـد و آن طور که 
الیزابـت سـمل هک توضیـح می دهد، کمـاکان این معنا 
را برسـاند کـه زنـان، از مـردان کم ترنـد و قـرار نیسـت 
بتواننـد به راحتـی مـردان راه برونـد یـا سـوارکاری ورق 

برگشـت و پاشـنه بلند نشـان »ضعف« شـد.
بـا آغاز عصر روشـن گری در اروپا، عـده ای از متفکران 
بنیادیـن و  بـه طـرح پرسـش هایی  آن عصـر شـروع 
رادیـکال بـرای دوران خـود کردنـد، پرسـش هایی مثل 
این که شـاید جنسـیت افـراد در جدا کـردن آن ها از هم 
و »سلسـله مراتب« مهم تـر باشـد تـا طبقـه ی اجتماعی 
آن هـا. در راسـتای ایـن بـاور بود که فاسـفه و متفکران 
بیش تـری بر این طبل کوبیدند کـه تفاوت های بنیادین 
میـان افراد بیش تر از این که ناشـی از خاسـتگاه طبقاتی 
آن ها باشـد، ناشـی از جنسـیت اسـت و زنان را مترادف 
با »جنس ضعیف، شـکننده، احساسـاتی« دانستند و در 

یـک کام نظـر و باور آن هـا کم ارزش تلقی شـد.
الیزابت سمل هک در کتاب

پژوهشـی خـود توضیـح می دهـد کـه در ایـن دوران 

»مردانگـی متـرادف بـا عقـل و منطـق شـد و زنانگـی 
متضـاد ایـن مفاهیـم« و تأکیـد می کند کـه متفکرانی 
مثـل ژان ژاک روسـو، نقـش چشـم گیری در گسـترش 
چنیـن تفکرهـای جنسـیت زده و کلیشه سـازی از مـرد 
و زن داشـتند. کم کـم این دسـته بندی و کلیشه سـازی 
بـه مـد و رخـت مـردان و زنـان دربـاری هـم رسـید. 
دیگـر کفش هـای پاشـنه بلند بـا پاشـنه های رنگـی و 
ظرافت هـای تراشـیدن پاشـنه، معنی »عقـل و منطق و 
قـدرت مردانـه« نداشـت. بیش تـر نمـادی از »ظرافت و 
شـکنندگی زنانه« بـود و محدودیـت امکان مانـور زنان.

کم کم مـردان درباری دسـت از پوشـیدن کفش های 
پاشـنه بلند برداشـتند. در آن دوران مـد و شـیوه های 
از دربـار و طبقـه ی اشـراف شـروع  پوشـش، کاملـن 

می شـد و بـه دیگـر گروه هـای اجتماعـی تسـری پیـدا 
پاشـنه بلند  دیگـر  دربـاری  مـردان  وقتـی  می کـرد. 
نپوشـیدند، کم کـم تمام مردان پوشـیدن ایـن کفش ها 
را کنـار گذاشـتند و پاشـنه بلند، بیـش از هرچیز معنای 

»شـکنندگی و ظرافـت زنانـه« پیـدا کرد.
در قـرن هجدهـم کـه کشورگشـایی ها و اسـتعمار 
اروپاییـان گسـترده تر شـد و بـه مناطـق جغرافیایـی 
بیش تـری رسـید، اسـتعمارگران اروپایـی این بـاور را با 
خـود به فرهنگ هـای دیگر بردند که کفش پاشـنه بلند 
»ظریـف و زنانـه و شـکننده« اسـت و بـه کار یک »مرد 

واقعـی« نمی آیـد.
 امـا در تولیـد انبـوه کفـش پاشـنه بلند زنانـه، یـک 
کارخانـه ی آمریکایـی بـود که نقـش مهمی داشـت. در 
سـال 1۸۸۸ میـادی، اولیـن کارخانـه ی تولیـد کفش 
پاشـنه بلند در نیویـورک افتتـاح شـد. ناگهـان گـروه 
گسـترده تری از زنـان  توانسـتند کفش های پاشـنه بلند 
بـا مدل هـای متنـوع را بخرند. وقتـی انـدازه ی پیراهن و 
دامـن لباس هـای زنـان در دومیـن دهه ی قرن بیسـتم 
میـادی کوتاه تر شـد، برای اولین بار پاهـای زنان کاملن 
در معـرض دیـدگان بـود و کفـش زیبـا و خوش دوخت، 
لـزوم و اهمیـت بیش تـری پیـدا کـرد. در نتیجـه تولید 
کفش هـای پاشـنه بلند بـا مدل هـا و شـکل و انـدازه ی 

متنـوع پاشـنه نیـز بیش تر شـد.
انـگ  پاشـنه بلند  کفـش  بـه  کـه  سال هاسـت 
ایـن کفش هـا  کـه  ایـن  اسـت،  مردسـاالری خـورده 
نظـام منحـط مردسـاالرانه و اصـول و ارزش هـای آن را 
بازتولید می کنند، اما این تنها یک سـویه ی ماجراسـت. 
همان طـور که جودیـت باتلر، منتقد ادبی و فمینیسـت 
پساسـاختارگرا در کتابـش نوشـت: »نه تنها می شـود از 
انجـام و اجـرای یک قانون سـرباز زد، که حتی می شـود 
آن  را از اسـاس بـه هـم ریخـت و مجبـورش کـرد کـه 
بـه گونـه ای تـازه صورت بنـدی شـود، گونه ای کـه دیگر 
پایبنـد بـه این نیسـت که بـرای همـه کـس و در همه 
جـا یک مفهوم داشـته باشـد و یـک جور کار کنـد.« به 
عبـارت دیگـر کفش پاشـنه بلند همیشـه نظـام قوانین 
مردسـاالری را تغذیـه و تقویـت نمی کنـد، بلکـه گاهی 
هـم می توانـد بـه نافرمانـی در برابـر ایـن نظـام و به هم 
ریختن دسـتگاه معانـی اش بینجامد. راه ها و شـیوه های 
مقاومـت و نافرمانـی بـه عـدد نفـوس خایـق اسـت و 
بهتـر اسـت هیچ وقـت، هیچ کـدام را دسـت کم و نادیده 

نگیریم.

 ادامه از صفحه اول

تحلیل

       فرناز سیفی

دم به دم منزل به منزل دوستت دارم
بر ضد سنت های قاتل دوستت دارم

تو مومن استی و نمازت بوسه هایت است
تو فرق داری، اعتراضت بوسه هایت است

از عشق، از امید، از فردا نمی ترسی
می بوسمت در بین طالب ها نمی ترسی

می بوسمت در گوشه ی مسجد نمی لرزی
در بین عطر وحشی سنجد... نمی لرزی
می بوسمت در تاکسی ها، در خیابان ها

می بوسمت بر ضد تکفیر مسلمان ها
در بین زخم و خون و تاول ها بگیر از لب

در بین شلیک مسلسل ها بگیر از لب
می بوسمت در بین بغض و سوگواری ها

می بوسی ام در دار و گیر انتحاری ها
می بوسی ام تا لحظه ای در آسمان باشیم

در شهر پیر و مردنی شان جوان باشیم
گرچه جوانی تیِغ مانده روی گردن بود

با ناله ی ظاهر هویدا گریه کردن بود
تنها به خانه ماندن و تنها سفر کردن

با جیب خالی تا ته دنیا سفر کردن
مانند بغضی زیر باران منفجر گشتن

با »سید قطبی« در خیابان منفجر گشتن
شب ها »غزالی« خواندن و خواب بدی دیدن

هر برگ گل را در نگاه مرتدی دیدن
در مدرسه آموختن قتل برادر را

چاقو زدن از پشت، گل های صنوبر را
شاعر شدن، در حسرِت با ماه خوابیدن

با »خادم دین رسوال اهلل« خوابیدن
سهم تو از این شهر تنها ناسپاسی است

هر اشک من یک مهره ی خوب سیاسی است
آرام می آیی بغل می گیرمت آرام

گریه نکن، گریه نکن می میرمت، آرام
می بوسم اشک جارِی بر گونه هایت را

موی ترا، لب های خشکت را، صدایت را
با من بگو، یک عمر لب را دوختی ارچند

گریه نکن باغ انارم، سوختی ارچند
غنچه گل نورسته بر روی مزار من!
بر شانه ام سر را بمان دار و ندار من

می بوسمت در تاکسی ها در خیابان ها
می بوسمت ضد غزالی خواندن آن ها

می بوسمت در منبر مسجد نمی ترسی
هرچند می خوانندمان ملحد، نمی ترسی

در بین زخم و خون و تاول ها بگیر از لب
در بین شلیک مسلسل ها بگیر از لب

می بوسمت در بین بغض و سوگواری ها
می بوسی ام در دار و گیر انتحاری ها

می بوسی ام در سوگواری ها و محفل ها
می بوسمت بر ضد فتواهای قاتل ها

 رامین مظهر
جعِدگیسو بلندی ها ی پاشنه: 

قلم رو »مردانه ای« که زنانه شد

ــا  ــدام ب ــر ان ــری الغ ــم؛ دخت ــرح ده ــور ش این ط
ــن دو  ــه ای ــبز ک ــمان س ــی و چش ــای طای موه
صــورت ام را برجســته تــر کــرده بــود و خال های 
ــه  ــد ب ــت ام می کردن ــی اذی ــه خیل ــورت ام ک ص

ــد. ــده بودن ــر ش ــگ ت ــب کم رن مرات
در ایــن صــورت بــا بــه وجــود آمــدن تغییراتــی 
ــد.  ــر کــرده بودن ــم تغیی ــا ه ــم، طعنه ه در صورت
چیشــیم ســوزک کــه در قریه جــات بدشانســی 
مــی آورد و یــک متــل را هــم بــه آن اضافــه 
می کردنــد؛ چشــم ســبز ســنگ را می ترقانــد. در 
ــی ام باعــث می شــد  ــن، موهــای طای ــوی ای پهل
مــن را آمریکایــی و خارجــی گک صــدا کننــد. 
بــه هــر حــال در آن زمــان مــن از چشــمان و 

ــودم. ــم متنفــر ب موهای
ــم. در  ــوچ کردی ــهر ک ــه ش ــدم ب ــه ش ــوان ک ج
موهــای  و  ســبز  چشــم های  ســال ها  همــان 
و  زیبــا  دختــران  خصوصیــت  شــد  طایــی 
ــد:  ــهری ام می گفتن ــتان ش ــار دوس ــنگ. این ب قش
چشــم ها و موهایــت قشــنگ و بــاب روز اســت.

ــه  ــته ب ــه بس ــت ک ــای نادرس ــی، قضاوت ه گاه
ــودی  ــای خــاص اســت، عامــل ناب یــک جغرافی
ــا  ــن قضاوت ه ــا می شــود. ای ذهــن و روان آدم ه
نابــود کننــده اســت. بنابرایــن، کافــی اســت کــه 
ــن کــه  ــا ای ــه موضــوع و ی ــم ب ــه بنگری دگرگون
ــه  ــویم ک ــه می ش ــز متوج ــا نی ــر جغرافی ــا تغیی ب
ــر  ــرا درگی ــه م ــر ک ــا گی ــت و پ ــنت های دس س
ــا  ــرای آدم ه ــری ب ــدان فک ــا زن ــود، تنه ــرده ب ک
ــت.  ــاخص اس ــان ش ــرای زن ــر ب ــن ام ــت. ای اس

شاخص بودن امر...



کشـور در راسـتای ثبات و تقویت افغانسـتان و تامین صلح 
پایـدار اسـت. بـرای تامیـن یک چنیـن صلحی، نظـر زنان 
ایـن اسـت که نباید اجازه دهیم افغانسـتان بـه دهه هفتاد 
برگـردد و زنان از صحنه  فعالیت های اجتماعی، سیاسـی و 
اقتصـادی طـرد و حق آموزش شـان سـلب شـود. بنابراین 
شـعار گفتمان هـای زنـان در مـورد صلح نیز این اسـت که 

»زنـان افغـان به گذشـته برنمی گردد«.
اکنـون مـا صاحـب یـک افغانسـتان جدیـد هسـتیم و 
نمی خواهیـم آن چـه را سـاخته ایم شـبیه گذشـته در اثـر 
عـدم تفاهـم جناح های سیاسـی ویـا معامله های سیاسـی 
شـان تحـت عنوان صلـح، از دسـت دهیم. ما بـه این دلیل 
می گوییـم زنـان بایـد تصمیم گیرنده باشـند؛ چـون زنان و 
نسـل جدید افغانسـتان دانش آموخته و با ظرفیت اسـتند 
و بـه مسـایل اختـاف قومی-مذهبـی و جناحـی دامـن 
نمی زنند. شـماری زیـادی از خانواده هـا در بامیان هنوزهم 
در مغاره هـا زنده گـی می کننـد و خانـه ندارنـد، از والیـت 
پکتیکا در بیسـت سـال گذشـته پانـزده دختر فارغ شـده 
انـد؛ این هـا از جملـه شـرمنده گی های ملـی مـا اسـت که 

مـردان سیاسـت مدار بـه ایـن موضوعات باید فکـر کنند تا 
تشـدید اختافـات قومـی. قبل از همـه بایـد نابرابری های 
اجتماعـی و فقـر از بیـن برود. هجده سـال پیـش که ما به 
بازسـازی شـروع کردیـم حـدود 3۸ درصد مـردم زیر خط 
فقـر زنده گـی می کردنـد، امـا پـس از هجـده سـال کار و 
تـاش اوضاع بدتر شـده و بیش تـر از 54 درصـد مردم زیر 
خـط فقـر زنده گی می کند. پـس در یـک چنین وضعیتی 
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بایـد همـه شـهروندان بدون تفکیـک جنسـیت و قومیت 
مشـارکت داشـته باشـند تـا در راسـتای بهبـودی حرکت 

کنیم.

    وقتـی می گوییـد زنـان افغـان بـه گذشـته 
برنمی گـردد، دقیقـن زنـان امـروز چـه تفـاوت و 
ارزش هایـی دارنـد که نبایـد نادیده گرفته شـود؟

کارت هـای  بـا  تاهنوزهـم  سیاسـت مداران  متأسـفانه 
قومـی بـازی می کنند. درحالی کـه فقر و فسـاد به صورت 
فراگیـر همـه شـهروندان را متأثر کرده اسـت. حـاال زنان با 
تمرکـز بـه مسـایل ملـی و بـه دور از چارچوب هـای فکری 
قومـی و جناحـی بـرای همه مـردم دادخواهـی می کنند و 
می خواهنـد بـرای افغانسـتان کار کنند، نه بـرای زن، برای 
ملـت و همه شـهروندان کار کنند، نه بـرای یک قوم و برای 
منافـع ملـی کار کنند، نه برای منافع یک جریان سیاسـی.

نهادهـای امنیتـی)اردوی ملـی، پولیـس ملـی و امنیت 
ملـی( که حافـظ ثبات و امنیت افغانسـتان اسـتند و نظام 
دموکراسـی بـرای زنان افغـان خط قرمز اسـت که به هیچ 

وجـه و در هیچ گونـه صلحـی به بحث گذاشـته نشـود. 
صلحـی را کـه مشـروط بـه رفتـار زنـان در چارچـوب 
اسـامی و افغانـی می گوینـد هیـچ معنـا نـدارد؛ مگـر 
اکنـون زنـان افغان مسـلمان نیسـتند؟ یـا در فرهنگ 
اسـامی و افغانی زنده گی نمی کننـد؟ اکثر تفاوت های 
گذشـته نیـز در حـال از بیـن رفتـن اسـت و زنـان 
یک سـان می شـوند؛ نیاز نیسـت زنان را از نو مسـلمان 
بسـازند. اگر قرار بر رفتار مسـلمانی باشـد، قبل از همه 
بایـد ایـن گروه هـا به نفـس انسـان ها احتـرام بگذارند، 

مـردم را و هم دیگـر خودشـان را نکشـند.

    در یـک چنیـن وضعیتی، نهادهـای زنانه 
کـه در متـن جامعه فعالیـت دارند چـه تغییری 

می توانند بـه وجود بیـاورد؟
نخسـتین کاری کـه ایـن نهادهـا می تواننـد بکنند، 
رشـد آگاهـی خودشـان و آگاهی دهـی جامعـه اسـت. 
بـرای جامعه باید فهمانده شـود که گروه های شورشـی 
و جریان های سیاسـی و رهبران این جریان ها مبتنی بر 
منافع شـخصی خودشـان جهت گیری می کنند و برای 
آینـده ی این مملکت برنامه ای ندارنـد. در حالی که این 
جریان هـا باید فهمیده باشـند که تـداوم خصومت های 
شـان بـه نفـع کشـور نیسـت. وقتی کـه پاکسـتان در 
تنگنـای مالـی قرار گرفت و از سـویی هـم محتاج پول 
امریـکا و آی.ام.اف اسـت، بـرای آرام کردن و مصالحه با 
گروه هـای شورشـی اقـدام کرد وگرنـه بـرای دهه های 
آینـده نیز جنـگ را ادامه می داد. حاال در افغانسـتان به 
اسـتقال مالی فکر شـود نه به خصومت های سیاسـی 
که منتج به تداوم اختاف  ها و خشـونت ها و گسـترش 
فقر و فسـاد می شـود. کمک های بین المللـی نیز روزی 
قطـع خواهـد شـد، همیـن امـروز شـماری از جوامـع 
افریقایـی نیازمندتـر از افغان هـا اسـت. در حالـی کـه در 
افغانسـتان ایـن کمک ها بیش تـر به غارت مـی رود تا اینکه 
برای مردم و جوانان کارآفرینی شـود و در اثر همین فسـاد 
اسـت کـه فقـر نیز افزایـش یافته اسـت. با این همـه، ما به 
زنـان و نهادهای زنانه اعتمـاد داریم. تغییر بزرگ اجتماعی 

از همیـن گام های کوچک سـازنده نشـأت می گیرد.

    یعنـی نظـر شـما ایـن اسـت که بیش تـر از 
اینکـه ما بـه صلح سیاسـی با یـک گـروه مخالف 
دولت، ضرورت داشـته باشـیم به صلـح اجتماعی و 

تغییـر رفتار جریان هـای سیاسـی نیازمندیم؟
آری. صلح سیاسـی مکمل نیسـت. ممکن اسـت پیمان 
صلـح امضا شـود و آتش بـس صورت بگیرد؛ امـا اصل صلح 
کـه آرامـش دایمـی به بـار بیـاورد در متن جامعـه صورت 
می گیـرد. ایـن صلـح زمانی سـت کـه اختاف هـا از بیـن 
بـرود و دیگـر کسـی از تفاوت هـای درون جامعـه به عنوان 
کارت بازی سیاسـی اسـتفاده نتواند. نسـل جدید هم باید 
مسـوول بـه بـار بیایـد و نقـش زنـان در این عرصه بسـیار 
مهم و سـازنده اسـت تـا فرزندان جامعـه را مسـوول به بار 
بیـاورد. زیـرا همـه چیز تنها حق نیسـت؛ بلکه مسـوولیت 
نیـز هسـت. در کنـار مسـتفید شـدن از حـق شـهروندی 
بایـد مسـوولیت شـهروندی نیـز ادا شـود. اگـر کسـی از 
بـورس تحصیلـی اسـتفاده می کنـد و بـه خـارج از کشـور 
مـی رود یـک حـق آمـوزش او اسـت؛ امـا وقتی کـه پس از 
تحصیـل در همـان دولت هـا پناهنده می شـود و به کشـور 
برنمی گـردد مسـوولیتش در قبـال جامعه چه 
می شـود؟ آیـا هیـچ مسـوولیتی در قبـال ایـن 
امتیازهـا و ایـن حقـوق ندارد؟ این جا اسـت که 
بایـد همه شـهروندان به درک الزم برسـند که 
هـر حقی یک مسـوولیت نیز در کنـارش دارد.

    مذاکـرات جـاری در سـطح ملی و 
بین المللـی اگـر منتج به صلح سیاسـی 
میـان دولـت و گـروه طالبان شـود، زنان 
افغانسـتان چگونه صلحـی می خواهند؟

مشـارکت زنـان حتمی اسـت؛ پیش رفت ها، 
دسـت آوردها و ارزش هـای دموکراتیـک هجده 
سـال اخیر حفظ شـود؛ تمـام اقوام افغانسـتان 
باهـم بـرادر و برابـر باشـند و معیـار مشـارکت 
چنیـن  یـک  در  زیـرا  باشـد.  شایسـته گی 
وضعیتـی اسـت که صلـح پایدار باقـی می ماند 
تـا صلحی کـه صرف بـر نوع نظـام تمرکز کند 
و یـا صلح مشـروط به تعـدادی از کرسـی های 

وزارت و معینیت هـا بـه وجـود بیایـد.

و در آخـر، اگـر قـرار باشـد دولت بـا طالبان 
پیمـان صلـح امضا کند که مسـلمن طالبان در 
نظام سیاسـی کشور سـهیم و در قدرت شریک 
خواهـد شـد. شـما منحیـث یـک زن و فعـال 
حقـوق زن از وجـود طالبـان در درون نظام چه 

نگرانـی دارید؟
مـن نگرانـی دارم، امـا صلـح همـواره یـک 
شـربت شـیرین نیسـت؛ گاهـی صلـح می تواند یـک پیاله 
زهـر هـم باشـد. بعضـی مـوارد را واقعـن مـا بایـد جـدی 
بگیریـم. اگرچنـد نماینده های گـروه طالبان اقـرار کرده اند 
کـه »مـا طالبـان قدیـم نیسـتیم، تغییـر کردیـم« ولـی 
بایـد تعهـد ملـی و بین المللـی بدهنـد کـه فـردا روز برای 
حضـور زنان در سیاسـت و آمـوزش دختران اخـال ایجاد 
نمی کننـد. زنـان طـی سـال های اخیر زحمت کشـیده اند، 
خطـرات را متقبـل شـده و در انتخـاب شـرکت کرده انـد. 
اگـر قـرار باشـد طالبـان با دولـت صلح کنـد بایـد طالبان 
بـا حفـظ نیروهای امنیتـی، نظـام دموکراسـی، ارزش های 
دموکراتیـک چـون حقـوق بشـر، آزادی بیـان، رسـانه ها و 
حقـوق و آزادی هـای زنان و مشـارکت اجتماعی، سیاسـی 

و اقتصـادی زنـان موافق باشـد.

    خانم حسـن، تشـکر که بـرای این گفت وگو 
وقت گذاشـتید. در ایـن اواخر مذاکـرات و مباحث 
صلـح با گـروه طالبان جدی شـده و مسـاله حقوق 
و آزادی هـای زنـان نیـز بـه یـک بخش مهـم این 
پروسه تبدیل شـده اسـت. اگر در نخست منحیث 
یک فعال حقـوق زن دیـدگاه تان را در مـورد روند 

صلح افغانسـتان بگویید؟
تشـکر از شـما و هفته نامه نیمرخ که برای ما این فرصت 
را مهیـا کردیـد تـا نظـرات خـود را در مـورد یـک پروسـه 
بـزرگ ملـی ابراز کنـم. ما به هـم کاری شـماری از خانم ها 
چندیـن سـال اسـت کـه برای مشـارکت زنـان در پروسـه 
صلـح کار می کنیـم. همـه بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند که 
مشـکات افغانستان با جنگ حل نمی شـود؛ باید از طریق 
گفتمـان  و صلح حل شـود. جنگ در افغانسـتان بی نهایت 
خشـن بـوده و هنوزهـم همـه روزه مـردم قربانی می شـود. 
حـاال دنیـا به مقطـع زمانی رسـیده که حوصلـه ی تحمل 
افغانسـتان را هـم نـدارد و می خواهد بـار خـود را از این جا 
برچینـد؛ بنابرایـن برنامـه می ریزند کـه چطـور افغان ها را 
مجبـور بـه صلـح کند. مشـکل کار هـم این جاسـت که ما 

به آن پخته گی سیاسـی نرسـیده ایم تا مشکات 
خـود را به صورت مسـالمت آمیز حل کنیم. حاال 
کـه بحـث صلـح مطرح شـده مسـاله این اسـت 
کـه چگونه صلـح کنیم و چطـور به صلـح پایدار 

دسـت یابیم.
بحـث جنسـیت بـرای تامیـن صلـح پایـدار 

چقـدر مهـم اسـت؟
صلـح پایـدار زمانـی تامیـن خواهـد شـد کـه 
مختلـف  گروه هـای  افغانسـتان،  اقـوام  تمـام 
سیاسـی و اجتماعـی اعـم از جنسـیت زن و مرد 
در آن مشـارکت داشـته باشـند و مطمین باشند 
کـه حقـوق و آزادی هـای شـان در آینده محفوظ 
می مانـد. هم چنـان که برای داشـتن افغانسـتان 
واحـد، اصل برابـری ملیت ها و برابری جنسـیتی 
همـه شـهروندان کشـور درج قانـون شـد، جهت 
حفـظ ایـن ارزش هـا بایـد در پیمـان صلـح یک 
ضمانـت بین المللـی و این تعهد گرفته شـود که 

افغانسـتان دوبـاره درگیـر جنگ نمی شـود.
اکنون برای تامین صلح در کشـور اجماع ملی 
وجـود دارد. همـه خواهـان صلح اند؛ امـا در مورد 
چگونه گـی صلح هر شـهروند یک نگرانـی دارد تا 
دسـت آوردهایش را از دسـت ندهـد. در قسـمت 
زنـان نیـز نگرانی هایـی وجـود دارد. طـی هجده 
سـال گذشـته زنان توانسـتند شـماری از حقوق 
و آزادی های سـلب شـده شـان را دوباره به دست 
آورنـد و بـه پیش رفت هـای جدیـدی هـم نایـل 
شـوند. مشـارکت سیاسـی زنان در افغانستان که 

در قـوه مقننـه 27 درصـد و خدمات ملکی نیـز 27 درصد 
اسـت، ایـن رقـم در منطقـه یـک امتیـاز ویـژه بـرای زنان 
افغانسـتان به شـمار می رود. هم چنیـن در بخش اقتصادی 
امـروز زنان بیش تـر از یک بیلیون افغانی را سـرمایه گذاری 
کرده انـد. در قسـمت آمـوزش عالی و سـوادآموزی نیز زنان 
بیش تـر از هـر گـروه مردانـه کار کرده اند. وقتی کـه مردان 
بـه گروه هـای متخاصـم تقسـیم بندی می شـود، زنـان، اما 
مکاتـب زیرزمینـی تشـکیل می دهنـد و حتـا در مهاجرت 
بـا سـخت ترین شـرایط مصـروف آمـوزش  می شـوند. از 
سـویی هم زنـان تاکنـون در ویرانی شـهرها و آتش افروزی 
جنگ هـا در کشـور نقـش نداشـته اند ولـی در بازسـازی 
سـهیم  شـده اند؛ بنابراین در افغانسـتان نوین باید زنان نیز 

تصمیم گیرنده باشـند.

    حاال که قرار اسـت افغانسـتان نوینی شـکل 
بگیـرد کـه در آن گروه هـای مخالـف دولـت وجود 
نداشـته باشـد و ایـن رونـد از طریـق گفتمان های 
صلـح طـی می شـود؛ تاکنون زنـان در کجـای این 

گیـرودار صلـح قرار داشـته اند؟
نخسـت، جـای امیـدواری اسـت کـه مـردان گروه های 
متخاصم به این ظرفیت رسـیده اند تا پشـت میز بنشـیند 
و در مـورد پایـان جنـگ و تامین صلح باهـم مذاکره کنند. 
مـا از ایـن حرکت شـان خوش هسـتیم؛ اما سـخن ما این 
اسـت کـه بـدون حضـور زنـان ابعـاد ایـن مذاکـره کامـل 
نیسـت و حتـا آغـاز دوبـاره ی جنـگ نیـز محتمل اسـت. 
برای مشـارکت زنـان در گفتمان های صلـح، گردهمایی ها 
و برنامه هـای متعـدد دایـر شـده اسـت و برنامه هایی مانند 
مـادران صلـح، رهبـران زن بـرای هماهنگـی و سلسـله  
نشسـت های زنـان بـرای تأکیـد بـر مشـارکت و جایـگاه 
تصمیم گیـری زنـان در رونـد صلـح جریـان دارد تـا یـک 

صلـح پایـدار تامین شـود.

    یعنـی هـدف تان این اسـت که تنها کسـب 
نظـر از زنـان در حـد مشـورت مهم نیسـت؛ بلکه 
زنـان باید در پروسـه صلح تصمیم گیرنده باشـند؟

برنامه ریزی هـا، گفتمان هـا و هماهنگی های زنـان برای 
مشـارکت در پروسـه صلح از سراسـر افغانسـتان و خارج از 

نیاز نیست زنان را از نو مسلمان بسازند

نهادهای امنیتی)اردوی 
ملی، پولیس ملی و امنیت ملی( که 

حافظ ثبات و امنیت افغانستان 
استند و نظام دموکراسی برای زنان 

افغان خط قرمز است که به هیچ 
وجه و در هیچ گونه صلحی به بحث 

گذاشته نشود. صلحی را که 
مشروط به رفتار زنان در چارچوب 

اسالمی و افغانی می گویند هیچ معنا 
ندارد؛ مگر اکنون زنان افغان 

مسلمان نیستند؟ یا در فرهنگ 
اسالمی و افغانی زنده گی نمی کنند؟ 
اکثر تفاوت های گذشته نیز در حال 
از بین رفتن است و زنان یک سان 
می شوند؛ نیاز نیست زنان را از نو 
مسلمان بسازند. اگر قرار بر رفتار 

مسلمانی باشد، قبل از همه باید 
این گروه ها به نفس انسان ها احترام 

بگذارند، مردم را و هم دیگر 
خودشان را نکشند.

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

گفت گو

    حسین احمدی

ــا  ــود تاش  ه ــع موج ــت وض ــر داش ــا در نظ ب
صــورت می گیــرد تــا بــا تجلیــل از روز ابــراز 
گوشــه ی  عاشــقان«  ورزیــدن»روز  عشــق 
چشــم مــا بــرای تغییــری نیــز افتــاده باشــد. بــه 
همیــن دلیــل لحظــات مــا بــه دلیــل اعتــراض 
بــر وضــع موجــود رنــگ و بــوی سیاســی بــه 

خــود گرفتــه بــود.
ــام  ــا انج ــن واکنش  ه ــا ای ــه ب ــه در رابط آن چ
شــود؛ حمایــت از آزادی هــای اســت کــه فــرد 
فــرد یــک جامعــه حــق دارنــد کــه باید داشــته 

باشند.

عاشقانه های سیاسی...

که مشروط به رفتار زنان در چارچوب اسالمی و افغانی می گویند هیچ معنا ندارد؛  صلحی را 
کنون زنان افغان مسلمان نیستند؟ نیاز نیست زنان را از نو مسلمان بسازند. مگر ا

گفت وگو با پلوشه حسن، رییس موسسه 
اویک)AWEC( و فعال حقوق زن



ارزش هـا نادیـده گرفته شـود.
از سـوی دیگر؛ تعداد از افراطیون تجلیل از روز عاشـقان 
را محکـوم کـرده و ایـن را یـک عمـل غربـی و خـاف 
عقاید و باورهای اسـامی دانستند، تاش برای ممانعت 
از تجلیـل ایـن روز کردند امـا به باور این جوانان عشـق 
انقابی سـت در برابـر نفرت هـا و خشـونت ها. بـه بـاور 
آن هـا بهتـر اسـت خشـونت  محکـوم گـردد و به جـای 
آن محبـت و عشـق ورزیـدن را بایـد گرامـی داشـت. ما 
در جامعـه ی   زنده گـی  می کنیـم کـه 
سال هاسـت در جنـگ و بدبختـی به 
سـر می بـرد، جـای محبـت، هم دلـی 
و صمیمیـت را نفرت و خشـم گرفته 
و افـراد ایـن مـرز و بـوم هـر صبـح را 
آغـاز  وحشـت  و  تـرس  هـزاران  بـا 
و  جمـع  در  حضـور  از  و  می کننـد 
جماعت  می هراسـند. پـس، از تجلیل 
روز  های  اسـتثنایی چـون ولنتاین که 
بـرای مردم عشـق، محبـت و لب خند 
هم دلـی،  پیـام  می دهـد،  هدیـه 
دوسـتی، صفـا و صمیمیـت را باخود 
آورده و بهانـه  ای  اسـت بـرای ایجـاد 
فضـای هم دلـی، مهر و محبـت میان 

جوانـان و هـر فـرد جامعه.
امـا با وجـود تجلیـل گسـترده از این 
روز در فضـای مجـازی و حقیقـی، ما 
شـاهد موضع گیری هـا و واکنش  های  
سـریع از سـوی   عده یی از روحانیون، و تعـداد از کاربران 
شـبکه  های  اجتماعـی  کـه ولنتایـن را  تنهـا بـرای 
دختران و پسـران که رابطه عاطفی و احساسـی نسـبت 
بـه هم دیگر داشـته و دیگـر هیچ نوع بـار ارزشـی ندارد 
تلقـی کردنـد. آنان تجلیـل از ایـن روز را نکوهش نموده 
و آن را تقلیـد از فرهنـگ غرب پنداشـته و ابراز داشـتند 
کـه ایـن اعمال در تقابـل با سـنت و ارزش  های فرهنگ 

اسـامی قرار دارد.
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از چهاردهـم فبـروری روز عاشـقان )ولنتایـن(، در کابل 
متفاوت تـر از سـال های گذشـته اسـتقبال شـد. عده ای 
زیـادی از جوانـان در پل سـرخ و تپـه وزیراکبـر خـان 
کابـل گردهـم آمدند و از ایـن روز به گرمی و صمیمیت 
اسـتقبال کردنـد.   آن هـا  بـه هم دیگـر گل، تحفه هـای 
خاص مناسـبتی در فضایی صمیمیـت و مهربانی هدیه 

دادند.
شـهر از آغـاز روز بیـدار بـود. آفتـاب بـر بام شـهر دامن 

گسـترده و لباس رنگ عشـق بر تن عاشـقان شهر، شهر 
را رویایـی سـاخته بود. شـاعراِن عاشـق شـعر سـرودند، 
مرتجعین مثل همیشـه قانـون وضـع و محدویت ایجاد 
کردند، خانواده  ها با نگاه های مشـکوک فرزندان شـان را 
در هنـگام بیرون شـدن از خانه بدرقه کردنـد، جوانان با 
شـک و دلهره اما شـور و شـعف از خانه  ها بیـرون آمدند 

و برای معشـوق های شـان گل خریدند.
از ایـن روز بـه گونه  هـای  متفاوتـی در میـان جوانـان 

تجلیـل گردید؛   عده ای با نامزد و یا همسرشـان ولنتاین 
را تجلیـل کـرده و فلسـفه ی ایـن روز را ابـراز عشـق و 
عاقـه بـه یک دیگـر تفسـیر می کردنـد و   عـده ای هم با 
جمـع از دوسـتان با تقدیـم دسـته های گل و تحایف به 
یک دیگـر، هم چنـان گـروه از جوانـان بـا تقدیم دسـته 
گلـی به کارمنـدان تنظیف شـاروالی و نیروهای امنیتی 
  آن هـا  را عاشـقان اصلـی وطن دانسـته و به   آن هـا  ابراز 
صفـا و صمیمیـت کردنـد. به بـاور این جوانـان ولنتاین 

تنهـا بـه معنـای ابراز عشـق و عاقه نیسـت، بـل آن ها 
بایـد بـا اسـتفاده از ایـن شـرایط بـرای حفـظ آزادی و 
ارزش  هـای  کـه در 1۸ سـال اخیـر بـه دسـت آورده اند  
کـه تا حدی رنگ و بوی سیاسـی به خود گرفته اسـت؛ 
پیـام ایـن جوانـان نه گفتـن بـه افراطیت و بلنـد کردن 
کارت سـرخ در برابـر طالبـان و حمایـت از ارزش هـا و 
آزادی  هـای به دسـت آمـده در 1۸ سـال اخیـر در نـزد 
جوانـان بـوده کـه نبایـد در گفت وگو  هـای صلـح ایـن 

تجلیل از روز عاشقان در کابل گزارش

     فرزانه احساس


