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غوغا تابان؛ آوازخوان جوان افغانستانی.

مصمم شوید که کارى 
باید صورت گیرد، سپس 
راه انجام آن را خواهید یافت.
 “آبراهام لینکلن”

این جا، چراغی روشن است

سکوت وعزلت نشینی زنان 
ستمی است که خود 

بر خویش روا می دارند

او رویایی ساختن و داشتن زنده گی جدیدی 
را در سر می پروراند، آیا موفق خواهد شد؟

انــد. هنوزهــم در مناطق دور دســت هســتند 
ــی  ــه خــود یعن ــوق اولی ــه حق ــی کــه ب زنان
ــم  ــد. بازه ــی ندارن ــل و...   دست رس تحصی
ــروز  ــر از دی ــروز کمی بهت ــان ام ــای زن دنی
شــده و بــه امیــد   این کــه در هیــچ گوشــه از 
جهــان در لغت نامه  هــا خشــونت بــه چشــم 

نخــورد.
حادثــه ی مــرا وا داشــت تــا مطلبــی را 
ــای  ــتانی از   زنده گی  ه ــک داس ــم؛ ی بنویس

ــروزی. ــی ام واقع
در فصــل بهــار بــود و تــازه بــه یــک خانه ی 
جدیــد کــوچ کــرده بودیــم. در   آن جــا 
خــود   زنده گــی  همســر  دو  بــا  مــردی 
  می کــرد. مــا هیــچ معلومــات در مــورد 
  آن هــا نداشــتیم. یــک روز رخصتی ســاعت 

ده  نزدیــک 

 در شــرایط کنونــی کــه فرصت هــای خوبــی بــرای بیــرون رفــت و رهایــی 
از ظلــم و ســتمی کــه تحــت عناویــن مختلــف بــر زنــان افغانســتان تحمیــل 
شــده اند وجــود دارد. زنــان بایــد بیــش  از هــر زمانــی دیگــر بــرای رهایــی از 
بنــد ســنت ها و فرهنــگ زن ســتیز تــاش نماینــد. ایجــاد حــس خودبــاوری و 
خلــق انگیــزه ی دســت یافتــن بــه تفکراتــی فــرای ســنت های محــدود کننــده 
ــا اندیشــه هایی اســت  ــارزه ب ــرای مب ــان ب ــاز زن ــن پیــش نی و واهــی، مهم تری

کــه بــر مبنــای آن، زن بــه عنــوان جنــس دوم بــه جامعــه معرفــی می شــود.
زنــان ضمــن تاکیــد بــر گسســتن زنجیــره ی آموزه هــای ســنتی کــه اســتدالل 
منطقــی پشــتوانه ی فلســفی آن نیســت، بایــد بــرای اثبــات توانایــی و جایــگاه 
شــان در جامعــه ی افغانــی از فرصت هــای به وجــود آمــده اســتفاده ی بهینــه ای 
را داشــته باشــند. و بــه داشــتن تفکراتــی فراتــر از ســنت های مرســوم جامعــه 
فــرا خوانــده شــوند. فقــر فرهنگــی ناشــی از نــا آرامی هــای دهه هــای گذشــته 
و باور هــای ســنتی نهادینــه شــده مــردم مــا، دو عامــل اساســی در ایجــاد نوعی 
طبقــه بنــدی غیرمنصفانــه در بطــن جامعــه ی مــان شــده اســت کــه بــر مبنــای 
آن، مــردان بــه واســطه نیــروی فیزیکــی و امتیــازات جســمانی شــان نســبت به 
بانــوان برتــری یابنــد، حصــول چنیــن امتیــازی، زنــان جامعــه افغانــی را روز 
بــه روز و بیــش از پیــش در انــزوا قــرار داده و ســبب شــده تــا از ایــن طبقــه 

اثرگــذار، در ادبیــات اجتماعــی مــردان، بــه عنــوان جنــس دوم یــاد شــود.
محدودیــت زنــان در چهاردیــواری خانه هــا و خاصه ســازی وظایــف شــان 
بــه امــورات خانه گــی و بــه عبــارت دیگــر، خدمــت بــه مــردان بــدون داشــتن 
هیچ گونــه چشــم داشــتی، ســابقه طوالنــی و ریشــه در بافت هــای اعتقــادی 

ممنوعیــت تحصیــل  دارد.  افغانســتان  مــردم 

روایت
     حمیده فیاضی
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زنان توان مند نیاز به کمک و بودجه
 برای کارشان دارند

 صفحه 3  

زن موجودی ســت مهربــان و صبــور. او کــه 
ــمانش  ــت را در چش ــاور دارد بهش ــه ب هم
ــی  ــت زنده گ ــا حقیق ــت، ام ــوان یاف می ت
ــه نیســت. هســتند مردانــی کــه  مــا این گون
ــوی  ــد. از س ــل می دانن ــان را ناقص العق آن
دیگــر، افغانســتان قبرســتان امپراطوری های 
می باشــد کــه  و خشــونت  هایی  مردانــه 
تاکنــون در دنیــای ایــن مــردم جــای خــود 
را از دســت نــداده اســت. چون تبســم ســیاه 
ــن قشــر  ــاالی   زنده گــی ای ــده ب ســایه افکن
آســیب پذیر و متاســفانه امــروز نیــز در پســا 
وضعیــت طالبانی هــم در معرض خشــونت 

تحلیل
  ملیحه رحیمی

زنــان در ایــن ســال ها بــه حاشــیه رانــده شــده بودنــد، قابــل ســتایش 
اســت کــه زنــان دوبــاره ســر برافراشــتند و از کنــج چهاردیــواری 
خانه هــای شــان بیــرون آمدنــد تــا خطیــر تریــن مســوولیت جهــان 
ــر  ــک ام ــی دادن ی ــرایطی قربان ــن ش ــد. در چنی ــه دوش گیرن را ب

مســلم اســت.
ــر  ــال اخی ــژده س ــن ه ــوص در ای ــه خص ــتان و ب ــان در افغانس زن
ــان  ــا نش ــه آمار ه ــد ک ــده ان ــه ش ــادی مواج ــونت های زی ــا خش ب
ــر  و  ــر روز بیش ت ــت ه ــا گذش ــان ب ــه آن ــونت علی ــد خش می ده
در  آمیــز  رفتار هــای خشــونت  ایــن  بیش تــر  می شــود کــه 
ــرد و راه   ــی می گی ــان قربان ــت از زن ــه در حقیق ــواده و جامع خان
رســیدن بــه خواســت ها و امیــال و آرزو های شــان را دشــوارتر 
ــش  ــل افزای ــت دارد دالی ــن اهمی ــرای م ــه ب ــا آن چ ــازد . ام می س

ــردازم. ــه آن بپ ــم ب ــه مایل ــت ک ــزون خشنونت هاس روز اف
ــورد جنبش هــای  ــات شــان در م ــان طــی تحقیق عــد ه ی از محقق
ــت   ــه در حقیق ــد ک ــان می کنن ــتان بی ــم درافغانس ــای فمینیس نوپ
ایــده ی شــبیه ســازی زنــان بــه مــردان در جامعــه ســنتی و اســامی، 
عنصــر بنیادیــن در تشــدید خشــونت علیــه زنــان محســوب 
ــه اشــاره  ــه ایــن نکت ــر مســتقیم ب ــان غی ــاور مــن آن ــه ب می شــود. ب

دارنــد که خشــونت علیــه زنــان در هژده ســال 
ــان  ــت از زن ــدن اکثری ــت گروی ــه عل ــر ب اخی

یک میلیارد صدا برای عدالت 4

زن و زنده گی
زنان افغان؛ هژده سال در دو راهی سنت و مدیرنته 

اکنــون هــژده ســال از روزی می گــذرد کــه مــردان افغانســتانی بــه 
آزادی هــای نســبی زنــان احتــرام گذاشــتند و بــرای احقــاق حقوق 
ــس از  ــان پ ــان افغ ــد.  زن ــن دادن ــته ت ــا ناخواس ــته ی ــان خواس آن
ســقوط طالبــان و ســرازیر شــدن تــود ه ی عظیمــی از کشــور های 
خارجــی در راس آن آمریــکا ناخواســته بــه راهــی قــدم گداشــتند 
کــه جــز رفتــن و رســیدن و قربانــی دادن اکنــون چــار ه ی ندارنــد. 
ــا فشــارهای  آنــان  در واری ایــن آزادی نســبی هــژده ســاله کــه ب
زیــادی از ســوی ســازمان ملــل و دیدبــان حقــوق بشــر آن ســازمان 
تامیــن شــده اســت در دو راهــی ســنت و مدرنیتــه قــرار گرفتنــد و 
در میــان ایــن راه پــر فــراز و نشــیب اســتوار و محکــم برای رســیدن 

ــه یــک  زنده گــی آرام انســانی و آزاد گام برداشــتند. ب
در  جامعــه ی کــه جنــگ و افراطیــت  در آن از انســان ها مرده هــای 
متحرکــی ســاخته بــود کــه فقــط خــوردن و آشــامیدن می دانســتند 
و در کشــوری کــه چهــار ســال تاریکــی مطلــق و بیش تــر  از ســه 
ــر از همــه  ــود و مهم ت ــی را ســپری  کــرده ب ــگ و ویران ــه جن ده



بجــه روز بــود، همــه بــه کارهــای روزمــره اش مشــغول 
بودنــد. مــن نیــز بــا جمــع از دوســتانم بــا خــوردن چــای 
ــادی  ــود ش ــودن خ ــم ب ــا ه ــنگ ب ــس قش ــه ح ــبز ب س
اضافــه   می کــردم. لحظه  هــای خــود را بــا شــادی ســپری 
  می کردیــم. در همیــن وقــت بــود کــه ناگهــان صــدای 
ــه  ــا ب ــای م ــودآگاه نگاه  ه ــه ناخ ــید هم ــوش رس ــه گ ب
ســوی هــم رد و بــدل شــد. در چنــد قدمــی دروازه بــودم، 
بــرای درک موضــوع، همــه باهــم بیــرون از خانــه رفتیم. 
ــا لبــاس ســاده  درمیــان پته  هــای زینــه مــرد کوتــاه قــد ب
فــوالدی کــه شــاید ۳۶ ســالی از بهــار   زنده گــی اش 
می گذشــت، ایســتاده بــود. وقتــی همــه   آن جــا رســیدیم 

ــا  ــردم ب ــس ک ــه ی ح ــرای لحظ ب
گفتــن حرف  هایــش می خواهــد 
ــا  ــق ب ــه ح ــه همیش ــد ک ــت کن ثاب
اوســت. مقتدرانــه گفته  هایــش را را 
ــه  ــا شــاید این گون ــه مــی داد، ی ادام
کــه  را  حقیقتــی  می خواســت 
سوســو  وجدانــش  فراســوی  در 
می زنــد را انــکار کنــد. در میــان 
نش خوار  می کــرد  گفته  هایــش 
ــه  ــن خان ــچ حــق در ای ــو هی کــه: ت
ــی را کثیــف  ــداری هــر روز حول ن
ــآوردی.  ــم نی ــه ه ــی. جهیزی می کن
زن بــا دلهــره می خواســت تمــام 
آن چیزهــای را کــه در دل داشــت 
ــاز  ــان ب ــان زب ــد. ناگه ــان کن را بی
خانــه  این جــا  گفــت:  و  کــرد 
ــای مــن ایــن  مــن اســت. تمــام دنی
  زنده گی ســت. مــن چنــد فرزنــد 
آوردم.  به دنیــا  خانــه  ایــن  در 
تــو از کــدام نداشــتن حــق مــن 
حــرف می زنــی؟ در صورتی کــه 
کرایه نشــین  یــک  خــودت  تــو 
ســاده هســتی. مــرد بــا چهــره حــق 
را  خــود  همیشــه  از  به جانب تــر 
کــدام  از  گفــت:  و  داد  نشــان 
فرزنــد حــرف می زنــی؟ پســری 
پیــش  هــم  آوردی  به دنیــا  کــه 
ــوهرت او را از  ــت. ش ــودت نیس خ
ــت او  ــو لیاق ــون ت ــت، چ ــو گرف ت
ــاه  ــم زن کوت ــا بازه ــتی، ام را نداش
ــع  ــه جم ــایه ها هم ــد. همس نمی آم

ــه کجــا ختــم  ــد ماجــرای امــروز ب ــا بدان ــد ت شــده بودن
می شــود.

زن آن مــرد آمــد و بــا بــردن شــوهرش ماجــرا را فیصلــه 
ــتند.  ــان برگش ــای ش ــه خانه  ه ــایه ها ب ــه همس ــرد. هم ک
در چشــم  های همــه فقــط تاســف عمیــق بــه دلیــل ایــن 
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دعــوا دیــده می شــد. امــا وقتــی دوبــاره در اتــاق رفتیــم 
دوســتم کــه نگران تــر از دیگــران دیــده می شــد گفــت: 
دیشــب هنــوز خوابــش نبــرده بــود کــه دیــر وقــت شــب 
صــدای توجــه اش را جلــب کــرد. شــاید به خاطــر 
ــرد و از  ــادری اش به ســر می ب ــزد نام ــود کــه ن پســرش ب

وقتــی کــه اوالد دومــش به دنیــا آمــده بــود، پســر آن زن 
را پــدرش نــزد زن دیگــرش بــرده بــود. پســر به انــدازه ی 
ــه  ــود کــه کاملــن ب از مــادرش دور نگــه داشــته شــده ب
ــا در  ــادرش تنه ــا م ــود. ام ــه ب ــو گرفت ــادری اش خ نام
خیــاالت بــا پســرش بــه ســر می بــرد و رویــای بــودن بــا 

او را داشــت.  
گاهــی ایــن صبــوری او را بــه تخیــات یــک زنده گــی 
آرام و شــیرین می بــرد. زنده گــی ای را در خیالــش 
مجســم می کــرد کــه روزی بــا پســرش راحــت و بــدون 
هیــچ دغدغــه ای زنده گــی کنــد. او حتــا لحظــه ای هــم 
ــه ایــن فکــر نمی کــرد کــه پســرش  ب
نیــز یــک مــرد از جنــس همــان مردی 
ــی آورد  ــرش م ــا را س ــن باه ــه ای ک
ــا  ــورات حت ــن تص ــی ای ــت. گاه اس
ذهــن او را بــه نــا کجــا آبــاد می بــرد: 
می شــود همــه چیــز را تنهــا گذاشــت. 
ــی  ــده گ ــود زن ــرد. می ش ــا ک او ره
را از جــای دیگــری آغــاز کــرد. 
می شــود  های  هــزاران  و  می شــود 
هــم  لحظــه ای  حتــا  کــه  دیگــر 
نمی کــرد  فکــر  نشــدنش  بــه 
را  اســتخوانش  چــون دردش حتــا 
ایــن  نمی خواســت  می ســوزاند. 
لحظــه شــیرین را از دســت دهــد. 
ایــن خیــاالت خــوش او را چــون 
کودکــی شــاد و ســبک بــال   می کرد. 
بــا خیــال چــون کــودک همه چیــز را 
ــان  ــازد. ناگه ــو بس ــت از ن   می خواس
در ذهنــش خطــور کــرد، شــاید او 
ــی  ــک زنده گ ــاز ی ــرای آغ ــوز ب هن
مشــترک آمــاده نبــوده اســت. شــاید 
میــان  در  را  کودکــی اش  هنــوز 
ــد.   ــداده باش ــت ن ــو از دس ــن هیاه ای
شــاید ایــن زنده گــی و بودنــش را 
ــه  ــش ب تمــام نگاه هــا و همــه اطرافیان
ــی از  ــت. وقت ــی اش آورده اس   زنده گ
ــان  ــاره هم ــردد دوب ــاز می گ ــال ب خی
همــان  تاریــک،  و  تنــگ  دنیــای 
همــان  همیشــه گی،  کابوس  هــای 
ــورده  ــه خ ــا. یک ــا و اگر ه ای کاش ه
ــش  ــه دل ــردد ت ــاز می گ ــود ب ــه خ ب
خالــی می شــود حتــا فکــر   این کــه خانــه را تــرک 
ــا  ــود؟ ام ــر می ش ــه مگ ــه ن ــه ن ــاند؛ ن ــد او را می ترس کن
او خیال بافــی می کنــد و در خیاالتــش دنیایــی جدیــدی 
ــه  ــق بخشــیدن ب ــرای تحق ــرای خــودش می ســازد و ب ب

آن هــا تــاش می کنــد.

 آن چــه اغلــب از حافظه ی جمعی شــهرها زدوده شــده 
ــت،  ــده اس ــدگار نش ــهر مان ــه ی ش ــا در حافظ ــا اص ی
ــروز  ــروز و ام ــهر و دی ــان آن ش ــت زن ــور و روای حض
آن هــا اســت. هنــوز هــم روایــت غالــب تاریــخ، روایتی 
اســت در ســیطره ی مــردان و هنــوز آن چــه از دیدنــی 
و چشــیدنی و خوردنــی هــر شــهر تبلیــغ می شــود، 
ــردان.  ــت در اداره ی م ــی اس ــب وکارهای معروف کس
مــا اغلــب شــهرها را از دریچــه ی چشــم مســلط مردانــه 

ــم.  ــم و می بینی ــه می کنی تجرب
ــن  ــته و دل زده از ای ــان، خس ــی از زن ــا گروه ــاال ام ح
رویــه ی رایــج کــه انــگار خیــال نــدارد دســت از ســر ما 
بــردارد، بــه فکــر افتادنــد کــه بــرای شــهرها »راهنمــای 
 Unearth« شــهری فمینیســتی« بنویســند. وب ســایت
Women« ســایتی اســت کــه موضــوع »ســفر و 

زنــان« را پوشــش می دهــد و حــاال ایــن ســایت، 
ــتی«  ــفر »فمینیس ــای س ــه ی ویژه نامه ه ــه تهی ــروع ب ش
ــیس  ــازه تاس ــه ی ت ــماره از مجل ــت و دو ش ــرده اس ک
خــود دربــاره ی »راهنماهــای شــهری فمینیســتی« را نیــز 

منتشــر کــرده اســت. 
نیکــی وارگاس، ســردبیر ایــن مجلــه و از بنیان گــذاران 
کــه  می گویــد   »Unearth Women« اصلــی 
شــهری  »راهنماهــای  طراحــی  از  آن هــا  هــدف 
ــان،  ــب وکارهای زن ــغ کس ــویق و تبلی ــتی« تش فمینیس
ــان بــرای بهبــود وضعیــت شهری شــان،  تاش هــای زن

ســعی کردنــد صــدای زنانــی باشــند کــه نادیــده گرفته 
ــدند.  ش

 تــا امــروز برای ۲۰ شــهر »راهنمای شــهری فمینیســتی« 
تهیــه شــده اســت: از لنــدن گرفتــه تــا ژوهانســبورگ، 
از پورتلنــد در ایالــت اورگــن آمریــکا تــا کلومبــو در 
ســریانکا. راهنمــا پــر اســت از جزئیــات و نشــانی ها و 
روایت هایــی کــه در هیــچ راهنمــای شــهری دیگــری 

ــد.  ــدا نمی کنی پی
 بــرای مثــال در راهنمــای پورتلنــد، بــا اتحادیــه  ی 

کاملــن زنانــه ای از زنــان کشــاورز، آشــپز، شــیرینی پز 
و شراب شــناس آشــنا می شــوید و تــاش آن هــا بــرای 
تغییــر صنعت مردســاالر رســتوران داری و کشــاورزی. 
در راهنمــای جیپــور در هنــد، بــا فســتیوال ادبــی زنــان 
جیپــور آشــنا می شــوید و تشــویق کــه در ســفر خــود 
ــرس،  ــس آی ــد. در بوئن ــتیوال بزنی ــن فس ــه ای ــری ب س
ــه  ــده ک ــه ش ــی  تهی ــد از گرافیتی های ــای بازدی راهنم
زنــان آرژانتیــن بــر دیوارهــای شــهر و اغلــب دربــاره ی 
زنــان و موضوعــات مربــوط بــه آن هــا کشــیدند. اگــر 
ــراغ  ــاد، س ــان افت ــت عم ــقط، پایتخ ــه مس ــان ب گذرت
کافه هــای »مانــی« در شــهر برویــد کــه مــادران عمانــی 
ــا از  ــد و ی ــان را می پزن ــنتی عم ــای س ــا غذاه در آن ج
ــرای  ــی ب ــان عمان ــت زن ــه هم ــه ب ــی ک کارگاه خیاط
توان مندســازی زنــان راه افتــاده بازدیــد کــرده و از 

آن هــا تکــه لباســی بخریــد. 
ــه شــهری  ــه دیگــری کــه راهــی ســفر ب ــم دفع می دان
باشــم کــه »راهنمــای فمینیســتی« آن تهیــه شــده باشــد، 
دیگــر ســراغ هیــچ راهنمای معــروف دیگــری نخواهم 
ــهر،  ــی ش ــای تاریخ ــن بناه ــت. دور از معروف تری رف
آرام و مشــتاق ردپاهــای زنــان آن شــهر را دنبــال 
ــی از  ــدم، در یک ــته ش ــم خس ــت ه ــر وق ــم، ه می کن
ــهر  ــان آن ش ــتوران های زن ــا و رس ــا و قنادی ه کافه ه
ــرده و  ــزه ک ــزه م ــای م ــوه و چ ــی قه ــده و فنجان لمی

ــید. ــم چش ــا را خواه ــت پخت آن ه دس

نقش شــان در تاریــخ شــهرها و یــادآوری اهمیــت 
ــت.  ــا اس ــای آن ه ــخ فعالیت ه ــور و تاری حض

ــن »راهنماهــای شــهری فمینیســتی«،  ــه ی ای ــرای تهی  ب
دســت اندرکاران ایــن پــروژه بیشــتر ســراغ زنــان 
ســاکن همــان شــهرها رفتنــد تــا مطالــب را تهیــه 
کننــد. زنانــی اغلــب فمینیســت کــه بــا عاقــه ی 
ــا را در  ــای آن ه ــان و فعالیت ه ــای زن ــخصی، رد پ ش
کوچــه پس کوچه هــای شهرشــان دنبــال کردنــد، 
از باقی مانــده ی تــاش آن هــا غبارروبــی کردنــد و 

 ادامه از صفحه 1...

 ادامه از صفحه اول

یک پنجره آفتاب

در آغوشم

می روم 

تا تهی گل های قالی

که شاید ارث پیره زنی ناآشنا است

فرو می روم 

در اندوه زناِن که

زنده گی را 

خودخواهانه باختند

و

هم چنان قسم می خوری

به لب خندهای کوتاه خودت که 

صداقت بچه گانه دارد.

خوب می دانی

جامه ای گذشته گاهی بر اندام طعن برابر نیست

و باید

آیینه ی بگذاری تمام دیوارهای خانه را که

شاید

بفهمی تو چقدر زنی!

من خودم را در آیینه ی رو به فردا قاب خواهم کرد

و 

در این خانه به روی هر چه اندوه است می بندم.

 کریمه شبرنگ
جعِدگیسو زن و زنده گی

او رویایی ساختن و داشتن زنده گی جدیدی را در سر می پروراند، 
آیا موفق خواهد شد؟

تحلیل

راهنمای شهری فمینیستی       فرناز سیفی



در ذهنیـت جامعـه مـا تبدیل به یـک گفتمان شـده و در 
حـال پذیرفته شـدن اسـت. مشـارکت اقتصـادی زنان هم 
یـک بحـث مسـأله مهم برای رسـیدن بـه جامعـه متوازن 
از نـگاه جنسـیتی اسـت. امـا در افغانسـتان امـروز رونـد 
جنـگ و صلـح، ثبات اقتصـادی و روند توسـعه را با چالش 
مواجه کرده اسـت و بسـیاری ها ریسـک سـرمایه گذاری را 

نمی پذیرنـد؛ آیـا ایـن مسـأله برای شـما مهم نیسـت؟
ما نسـلی هسـتیم که در جنـگ تولد شـدیم، در جنگ 
بـزرگ شـدیم و درس خواندیـم، حتا ممکن اسـت با تداوم 
وضعیت جنگی در این کشـور بمیریم؛ پـس چه زمان باید 
کار کـرد؟. ما همیشـه در ریسـک زنده گی می کنیـم. برای 
مـن همیشـه گفته شـده اسـت که اوضـاع خوب نیسـت، 

بـرای سـرمایه گذاری شـرایط خوبـی  ریسـک نکنیـد و 
نیسـت، آینـده کشـور مبهم اسـت. امـا من همـواره تالش 
کـرده ام کـه در همیـن اوضاع خـراب، تحصیل کنـم و کار 
کنـم و اکنـون در این جـا بـرای شـماری دیگـری نیـز کار 
ایجـاد کرده ایـم. این حرکـت در واقع الگو و عامل تشـویق 

دیگران نیسـت هست.

شـما هم چنان که گفتید در رشـته اقتصاد درس 
خواندیـد، اکنـون در عرصه مدیریـت کار می کنید 
و سـرمایه گذاری نیـز کردید، بـه نظر شـما زنان از 
کدام پله هـا باید بگذرنـد تا دسـت آوردهای بزرگ 

اقتصادی داشـته باشند؟
اولیـن گام، داشـتن ایـده و انگیـزه ی کار اسـت. وقتـی 
کـه شـما ایـده ای بـرای کار و انگیـزه ای بـرای ایجـاد کار 
داریـد، مسـلمن برای اندوختن سـرمایه ی اولیـه آن تالش 
می کنیـد. مـا کار خـود را بـا پـول اولیـه بسـیار کـم آغـاز 

و مــردان مــی باشــد. از آن جایی کــه کــه جنبــش 
فمینیســم در غــرب پســتی و بلندی هــای زیــادی را 
طــی کــرد و عــده از طــرف داران آن کــه بــه مــوج 
افراطیــت   بــه  انــد بیش تــر   دوم فمینیســم مشــهور 
گراییــد تــا آنجایی کــه آنــان تشــکیل خانــواده را مانــع 
ــرای پیش رفــت  ــوان مزاحــم ب ــه عن و وجــود طفــل را ب
بــه  آنــان  بــود کــه  این گونــه  زنــان می دانســتند و 
ــد  ــار کردن ــان اظه ــا خودش ــه بعده ــد ک ــه ی رفتن بیراه
ــدن  ــر ش ــرای براب ــاش ب ــتن و ت ــا آزادی خواس ــان ب زن
بــا مــردان بــه خودشــان آن چنــان ظلــم روا داشــتند کــه 
اکنــون مجبورنــد مردانــه کار کننــد و زنانــه بیندیشــند و 

 زنده گــی نماینــد.
ــازه  ــه ت ــوری ک ــتان کش ــان در افغانس ــی زن ــا  زنده گ ام
ــام  ــه ن ــی افراطــی اســام گرا ب ــد و اســارت گروه از قی
طالــب رهایــی یافتــه بــود و جامعــه جهانی بــا ارزش های 
قــرن بیســت و یکمــی وارد آن شــده بــود، زنــان افغــان 
خــود را در دو راهــی دیدنــد کــه بایــد بــه یــک از آن هــا 
قــدم مــی گذاشــتند. ســخت ترین گام هــای که گذاشــته 
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کردیـم. از آن جـا کـه زنـان پیش از ایـن همواره سـرکوب 
شـدند، محـدود و محـروم بودند و تـازه وارد آمـوزش و کار 
شـده اند توانایـی کار را دارند ولی بـه بودجه اولیه و حمایت 
موسسـه های توان مندسـازی زنـان نیـاز دارنـد. زنـان برای 
ایجـاد کار نیـاز بـه حمایت دارنـد تا حداقل موسسـه هایی 
باشـد کـه پول اولیـه ایجـاد کار و تشـبث را همرای شـان 
هـم کاری کننـد. دو بانکـی کـه فعلـن بـا زنـان هـم کاری 
می کننـد و قرضـه ی ایجـاد کار می پردازند بسـیار شـرایط 
سـخت دارد. سـهل شـدن شـرایط قرضه هـای ایجـاد کار 
بـرای زنان و حمایت موسسـه ها می تواند زنـان را در عرصه 

کار و اقتصاد)توان مندسـازی( بـه موفقیـت برسـانند.
در نهـادی کـه من اکنـون کار می کنم، شـماری زیادی 

از زنـان مراجعـه می کنند و قرضه های کوچک بدون سـود 
دریافـت می کننـد. بخـش زیـادی از این خانم هـا حتا پول 
اولیـه تکمیـل کـردن فرمایش کارگاه هـای شـان را ندارند. 
کمـک ایـن نهـاد بـرای شـمار محـدودی از زنـان اسـت. 
امـا نهادهـای بیش تـری در ایـن عرصـه کار بایـد کننـد و 
پروژه هایـی کـه بـرای توان مندسـازی زنـان در نظر گرفته 
می شـود بایـد به گونه شـفاف و درسـت به مصرف برسـد.

ولی دغدغه اقتصادی خود زنان هم مهم است.
درسـت اسـت کـه زنان نقـش اساسـی را دارنـد؛ اما این 
مسـأله را در نظر داشـته باشـیم، خانم هایی که می خواهند 
کار ایجـاد کننـد و حداقـل یـک تجـارت کوچـک بـه راه 
بیاندازنـد، نیـاز به حمایـت دارد. زنـان توانایـی کار را دارند 
ولـی بـه بودجه نیـاز دارند. اگـر با همین خانم هـا هم کاری 
شـود و بتوانند در کار شـان به موفقیتی برسند بدون شک 
بسـیاری از زنـان دیگـر نیز تشـویق می شـوند و خانواده ها 

شــد ولــی ســردرگم در میــان هــر دو، آنــان  را مجبــور 
ــا را در  ــخت ترین به ــی و س ــن قربان ــا بیش تری ــرد ت ک
ــه آزادی هــا و حقوقــی کــه ســال ها از آن  راه رســیدن ب

محــروم شــده بودنــد، بپردازنــد.
ــه ارزش هــای  ــرای یــک بانــوی افغــان، کــه ب امــروزه ب
حقــوق بشــری بیش تــر یــن اهمیــت را می دهــد و 
پابنــد اصــول و قواعــد ایدولــوژی فمینیســتی مــی باشــد 
مشــکل اســت بــه هنجار هــا و ســنت های کــه وجــودش 
ــه  ــد. این گون ــد باش ــد، پابن ــه ان ــده گرفت ــال ها نادی را س
رفتار هــای وی  در طــی ایــن هــژده ســال حساســیت های 
ــای  ــت و از وی قربانی ه ــته اس ــی داش ــادی  را در پ زی
بی شــماری هــم گرفتــه اســت. بــا ایــن وجــود، نهضــت 
آزادی و برابــری خواهــی زنــان بــا گام هــای آهســته ولی 
پیوســته و محتاطانــه بایــد بــه پیــش رود و ایــن مــا بانــوان 
هســتیم کــه بایــد گام هــای مســتحکم و بــااراده قــوی بــر 
ــودن  ــر زن ب ــه دیگ ــد ک ــن روزی برس ــا نهایت ــم ت داری
جــرم نباشــد. گرچنــد به قــول ســیمون دوبــووار: »مــا زن 

ــم«. ــه صــورت زن در می آیی زاده نمــی شــویم ب

نیـز در کار و موفقیـت زنان ممانعت نخواهد کرد. هسـتند 
زنانـی که بـا در نهاد ما دوره های آموزشـی را سـپری کرده 
و بـا دو هـزار افغانـی آغاز به کار کرد؛ امـا امروز بیش از یک 
صـد و پنجـاه خانـم دیگـر را زیر دسـت دارند و بـه صورت 

یک شـبکه فعال اقتصـادی باهـم کار می کنند.

بـرای چنیـن کارهـا، محدودیـت اجتماعی هم 
وجـود دارد مگـر نه؟

بـرای من محدودیتی از جانب خانواده اِعمال نمی شـود. 
پدرم هرگز مانع کارم نشـده اسـت. هرچند نسبت به زمان 
ایجـاد کار دغدغه هایـی داشـت ولی هرگز مانـع کار خودم 
نشـده و در خانـواده، میـان من و برادرم تفاوتی نیسـت. اما 
در اجتمـاع تمام زنان با مشـکالتی زیادی روبه رو هسـتند.

 »Dream Cafe« در  کـه  مشـتری هایی 
می آینـد مطمینـن شـمار زیـادی از آنـان مثـل 
شـما نیسـتند؛ یعنـی دختـران مجبـور اند کـه از 
بعضـی سـدهای خانواده گـی و اجتماعـی عبـور 
کننـد تـا آمـده کاپوچینـو بنوشـند. به نظر شـما 
چنیـن مراکـزی که محـل تجمع جوانـان و بیش تر 
فرهنگیان و هنرمندان هم هسـت، برای باز شـدن 
فضـای اجتماعـی در کشـور چقـدر مؤثـر خواهد 

؟ د بو
اگر در سـطح شـهر کابل نگاه مقایسـوی داشته باشیم، 
میـان مردم پل سـرخ و شـهر نو با دیگر نقاط کابل بسـیار 
تفـاوت بـارزی وجـود دارد. باشـنده گان سـاحه پـل سـرخ 
و کسـانی کـه در این جـا رفت وآمـد دارنـد بـدون شـک 
نسـبت بـه جِو حاکـم در جامعـه دیـدگاه متفاوتـی دارند. 
بـاز شـدن نـگاه و ذهنیـت ایـن بخشـی از مـردم نسـبت 
بـه آزادی هـای اجتماعـی، مسـلمن نتیجه فعالیـت مراکز 
فرهنگی و قهوه خانه هایی اسـت که در این سـاحه فعالیت 
دارنـد. معنـای اجتماعی بـودن به صورت درسـت فهمیده 
شـده و مردم نسـبت به ارتباط افـراد نگاه بدبینانـه  ندارند. 
بنابرایـن می تـوان گفت که ایـن مراکز در باز شـدن فضای 
اجتماعـی و تغییـر ذهنیت و نگاه افراد نسـبت بـه روابط و 

آزادی هـای اجتماعی مؤثر اسـت.

پـس از چهـل سـال جنـگ، اکنـون بـار دیگر 
بحـث صلـح در کشـور جـدی شـده و قرار اسـت 
با گـروه طالبـان صلح شـود. طالبان در پنج سـال 
نظـام امـارت شـان مأموریت زنـان را در پسـتوی 
خانـه تعریف می کـرد و مشـارکت اقتصـادی زنان 
را قبـول نداشـتند. اگر قرار باشـد با گـروه طالبان 
صلـح شـود، بـدون شـک آنـان شـریک قـدرت 
خواهـد بـود؛ در مـورد آینـده ایـن روند شـما چه 

فکـر می کنیـد، آیـا نگران نیسـتید؟
شـاید ایـن صلـح بـه فرجـام برسـد، امـا گـروه طالبان، 
حقـوق و آزادی هـای کنونـی زنـان را سـلب نمی تواند. من 
از هیـچ کـس و هیـچ گروهی هراس نـدارم. اگر قرار باشـد 
کـه طالبـان بـا دولت صلـح کند، آنان به شـکل یـک گروه 
بـه دولت خواهد پیوسـت و این اصلن جای نگرانی نیسـت 
چون اکنون حقوق و آزادی های زنان در افغانسـتان اصالت 
قانونـی دارد. حاال جای نگرانی نیسـت اگـر طالبان در نظام 
کنونی سـهیم باشـد؛ زیرا هیچ کسـی نمی تواند این حقوق 
و آزادی را از زنـان بگیـرد مگـر این کـه نظام افغانسـتان به 
صـورت کامـل به دسـت گروه هایی شـبیه طالبان سـقوط 

کند.

تشـکر از این کـه برای مـا وقت گذاشـتید خانم 
کریمـی. هفته نامـه نیم رخ، یک نشـریه ویـژه زنان 
اسـت. بیـش از یک و نیم سـال اسـت کـه نیم رخ 
در عرصـه زنان فعالیـت دارد و به مسـایل هم چون 
حقـوق، آزادی، کار، دیدگاه هـا، دغدغه ها، برنامه ها 
و چالش هـای زنده گـی زنـان می پـردازد. اگـر در 

ابتدا کمـی در مورد خودتـان بگویید؟

تشـکر از شـما و هفته نامه نیم رخ. من از دانشـگاه باختر 
مدرک کارشناسـی اقتصاد دارم. مدت هفت سـال است که 
در اداره های مختلف کار کرده ام و اکنون در یکی از انجیوها 
مدیـر هسـتم. چون مـن فکر می کـردم زنان برای داشـتن 
نقـش مؤثـر در جامعه باید ابتدا خودشـان از هرنگاهی توانا 
و متکـی بـه خود باشـند و از سـویی هـم بـرای تغییر گام 
بردارنـد؛ بنابرایـن سـه ماه پیـش به هم کاری یک دوسـتم 
قهوه خانـه ای را بـه نـام »Dream Cafe« ایجاد کردیم. 
اکنـون می خواهیم ایـن راه را ادامه دهیم و امیـدوارم روزی 

»Dream« هم گسـترش یابد.

ایجـاد  و  فضـای سـرمایه گذاری  اخیـر،  در سـال های 
تشـبث بـرای زنـان تـا انـدازه ای فراهـم شـده و زنـان در 
عرصه هـای اقتصـادی نیـز وارد شـده اند و بیش تـر مراکـز 
تجارتـی کوچـک، کارگاه هـای تولیـدی پوشـاک و صنایع 
دسـتی ایجـاد کرده انـد. آمارهـای ارایـه شـده از سـوی 
حکومـت نشـان می دهـد کـه زنـان بیـش از یـک میلیارد 
سـرمایه گذاری کرده انـد. چطـور شـد که انگیزه ی داشـتن 

یـک قهوه خانـه بـرای تـان دسـت داد؟
این قهوه خانه قبلن ایجاد شـده بود و من مشتری شـان 
بـودم، امـا از سـه ماه پیش امتیـاز آن را مـا خریدیم. وقتی 
کـه مـن در ایـن کافه می آمـدم به ایـن فکر می کـردم که 
بـرای نجات جوانان از گرفتار شـدن بـه اعتیاد، باید فضایی 
ایجـاد شـود که آنـان بتوانند با دوسـتان شـان بنشـینند، 
کتـاب بخواننـد و در یـک محیـط آرام باهـم بحـث کننـد 
و برنامـه بریزنـد. بـه همیـن دلیـل وقتـی کـه خبر شـدم 
»Dream Cafe« را می فروشـند، اقـدام کـردم و این جا 
را خریدیـم و گفتـم چـه فضایـی بهتـر از ایـن؟. مـن فکر 
می کنـم می تـوان ایـن فرهنـگ را در جامعـه ترویـج کرد.

فضـای کاری و شـرایط ایجـاد یک چنیـن کاری 
مثل داشـتن قهوه خانـه بـرای زنان در شـهر کابل 

چگونه اسـت؟
همـه می دانیم کـه در اوضـاع کنونی ایجاد کار مشـکل 
اسـت، امـا اگر یک خانـم بخواهد واقعن بـرای موفقیت اش 
سـرمایه گذاری کنـد آسـان اسـت. سـرمایه ای را کـه خود 
فـرد اندوختـه اسـت، می تواند طبق میلش سـرمایه گذاری 
کنـد. از سـویی هـم ایجـاد کار مزیتـی دارد کـه شـما 
می توانیـد بـا ایجاد یـک کار بـرای خودتان چندین شـغل 
ایجاد می کنیـد و چرخ اقتصادی زنده گـی چندین خانواده 
بـه گـردش می آیـد. در ضمن، آن چـه من دریافتـه ام هیچ 
تفاوتـی میـان توانایی هـای زن و مرد وجود نـدارد. زنان ولو 
در ایجاد کار و شـرایط کاری با مشـکالتی مواجه شوند ولی 

توانایـی رسـیده گی بـه همه ایـن مسـایل را دارند.

برابـری جنسـیتی اکنـون یـک بحـث مهمی اسـت که 

ــه جنبش هــای فکــری و اجتماعــی فمینیســم افزایــش  ب
ــازی  ــبیه س ــده ی ش ــه ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــت. ب ــه اس یافت
زنــان بــه مــردان از ســوی جنبــش فمینســم و فیمینســتان 
غــرب مطــرح شــده اســت آنــان ایــن جنبــش و اصــول 
ــدار  ــن اقت ــان رفت ــی از می ــل اصل ــد آن را را عام و قواع
ــواده و در نتیجــه افزایــش خشــونت های  مــردان در خان
ــان  ــد. هم چن ــوان می کنن ــی عن ــی و اجتماع خانواده گ
در بیش تــر  تحقیقــات کــه از ســوی عــد ه ی از اســاتید 
دانشــگاه و روشــن فکران انجــام شــده اســت آنــان 
ــد کــه عامــل اصلــی افزایــش روز افــزون  ــز باورمندن نی
خشــونت ها علیــه زنــان، فــرار از منــزل، ازدواج هــای بــی 
نتیجــه و افزایــش طــاق، موجودیــت کتلــه ی عظیمــی 
از مجرمیــن زن در زندان هــا ، ترویــج فســاد اخاقــی و 
ــی،  ــای غرب ــنت ها و فرهنگ ه ــج س ــاری، تروی بی بندب
ــی آن  ــن غرب ــی و مقلدی ــت های  افراط ــود فمینیس وج

اســت.
ــم  ــری فمینیس ــی و فک ــش اجتماع ــه جنب ــا وجودی ک ب
اولیــن بــار در دور ه ی امانــی در افغانســتان راهــش را 
بــاز کــرد ولــی بــا محکومیــت شــدید از ســوی مــردان 
ــه  ــد و خوش بختان ــه رو گردی ــی روب ــام گرای افراط اس
در حــال حاضــر از  پــر طرف دارتریــن مکتــب و نظــام 
ــان  فکــری از ســوی قشــر جــوان افغانســتانی اعــم از زن

زنان توان مند نیاز به کمک و بودجه برای کارشان دارند

 ادامه از صفحه اول ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

گفت گو

    حسین احمدی

ــاری  ــای اجب ــته، ازدواج ه ــران در گذش دخت
ــان  ــزاری از زن ــارف، اســتفاده های اب ــا متع و ن
و... حــوادث دردناکــی هســتند کــه صفحــات 
ــا  ــز آن ه ــرزمین هرگ ــن س ــخ ای ــاب تاری کت
اســتعدادهای  نخواهــد کــرد.  فرامــوش  را 
بی شــماری به خاطــر باورهــای خرافــی جامعــه 
نســبت بــه زنــان روانــه قبرســتان ها شــدند کــه 
از ایشــان امــروزه چیــزی جــز یــک نــام از یــاد 
ــه  ــا ایــن وجــود ب رفتــه باقــی نمانــده اســت. ب
ایــن نتیجــه می رســیم. تــا زمانی کــه خــود 
زنــان بــرای رهایــی از قیــد و بنــد هــای خرافی 
ــه را  ــای مردان ــار ه ــد، حص ــد نکنن ــدا بلن ص
نشــکنند، و بــرای تغییــر وضعیــت کنونی شــان 
تــاش و مبــارزه نکننــد سرنوشت شــان همــان 

خواهــد شــد کــه تــا حــاال بــوده اســت.

سکوت وعزلت نشینی...

گفت وگـو بـا هدیه کریمـی، صاحـب امتیاز 
»Dream Cafe« در پـل سـرخ - شـهر کابل

زنان افغان؛ 
هژده سال در دو راهی سنت و مدیرنته



درا یـن جریـان یکی از مناظره کننده گان جناح مخالف 
انتقـادش را چنیـن بیـان نمـود: مـا کـه دریک کشـور 
اسـالمی بـا نظام اسـالمی زندگی مـی کنیم در اسـالم 
بـه صراحت امده اسـت که نفقـه زن بردوش مرد اسـت 
تـا وقتی دختـر در خانه پدر اسـت نفقه انرا پـدر و برادر 
مـی پـردازد و وقتی عروسـی کرد شـوهرش، بنـان الزم 
نیسـت دارای حق میراث و مالکیت اقتصادی باشـد زیرا 
ایـن ظلـم و خشـونت آشکاریسـت 
علیـه مـردان. و امـا پاسـخ یکـی از 
مناظـره کننـده گان جنـاح موافـق 
در ایـن مـورد؛ قـرن هاسـت قانـون 
سـازان مردهـا بـوده و مجریـان این 
قوانیـن نیز مردهـا بوده اسـت بنان 
این تاثیرات نظام مردسـاالری باالی 
خـود مردهاسـت کـه بـه مقصد به 
حاشـیه رانـدن زنان بـه نحوی خود 
مـردان متضـرر مـی شـود. ایـن در 
حالی اسـت که در سـالهای گذشته 
نیـز در افغانسـتان چنیـن برنامـه 
های دایر میشـد، بـرای اولین بار در 
دانشـگاه گوهرشـاد در سـال 1395 
بـا تدویـر برنامه های اگهـی دهی و 
کمپاین هـای خیابانی همصدایی با 
کمپایـن یـک میلیـارد صـدا را آغاز 
کـرد. کمپایـن یک میلیـارد صدا به 
هـدف دادخواهـی بـرای حقـوق و 
آزادی و همصـدای بـا یـک میلیارد 
زن کـه سـاالنه مـورد انواع و اقسـام 
خشـونت هـا قـرار مـی گیـرد بـرای اولیـن بار در سـال 
2012 برگـزار گردیـد کـه بعـد ازان همـه سـاله در 14 
فبـروری در سراسـر جهـان در کشـورها و فرهنگ های 
مختلـف بـه انـواع و اشـکال متفـاوت برگزار مـی گردد.
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به جز روی کرد نیمرخ سایر نوشته ها مسوولیتش به دوش 
نویسنده گان می باشد.

هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.
شماره تماس: 0798898894

آدرس الکترونیکی:
Nimrokhweekly7@gmail.com

کمپایـن یـک میلیـارد صدا بـرای عدالـت در دانشـگاه 
گوهرشـاد بـا تدویـر برنامه های چون سـخنرانی، شـعر 
و مناظـره برگـزار شـد. دانشـگاه گوهرشـاد در سلسـله 
برنامـه هـای کمپاین یک میلیـارد صدا بـرای عدالت به 
تاریـخ 19فبـروری )30دلـو 1397( سـیمناری را تحت 
عنـوان حـق میراث و مالکیـت اقتصادی زنـان دایر کرد. 
داکترمحمـد جـواد صالحـی ریس دانشـگاه گوهرشـاد 

درایـن برنامـه گفـت: زنـان بـه عنـوان نصـف پیکـر 
جامعـه بایـد در همـه عرصـه هـای اجتماعی، سیاسـی 
و اقتصـادی حضـور و سـهم فعـال داشـته باشـد وی در 
ادامـه صحبت هایش افزود؛ هیچ  جامعه ای به توسـعه، 

ثبات سیاسـی الزم، ترقی و پیشـرفت نمی رسـد بدون 
حضـور فعـال و تاثیرگذار بانـوان در عرصه های مختلف 
اجتماعـی سیاسـی و اقتصـادی جامعـه. درهمین  حال 
فرشـته متیـن سرپرسـت مرکـز )توانمند سـازی زنان( 
دانشـگاه گوهرشـاد گفـت نابرابـری هـا و شـکاف های 
جنسـیتی موجـود درجامعـه بصـورت ذاتـی و طبیعی 
نبـوده بلکـه سـاخته و برگرفتـه از ذهـن بشـر و جامعه 

اسـت که میتـوان انرا تغییر داد. همچنیـن دراین برنامه 
بحـث و مناظـره در مـورد حق میـراث و مالکیـت زنان 
بـه دو جنـاح موافـق )بانـوان(و مخالف)آقایان( از سـوی 
اشـتراک کننده گان دانشـگاه گوهرشـاد صورت گرفت 

یک میلیارد صدا برای عدالت گزارش

     فرزانه احساس


