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بازتاب تمام رخ زنان

جنــگ و دعــوای مــردان جنبــه ی ناموســی پیــدا 
می کنــد. یعنــی زنــان مــورد زخــم زبــان قــرار می گیرند 

و زنان بین مردمان معامله می شوند. 
معاملــه ی زنــان در دعواهــای و نزاع هــا در فرهنــگ 
مردســاالر عــرف اســت. به ایــن عــرف »بــد دادن« گفته 
می شــود. اصطــاح بــد دادن عرفــی اســت که معمــوال 
در نزاع هــای قتــل، نزاع هــای ناموســی ماننــد رفتــن 
ــه ی دیگــر  ــرد یــک قبیل ــا م ــه ب یــک زن از یــک قبیل
ــورت  ــرد و... ص ــک زن و م ــروع ی ــه ی نامش ــا رابط ی
نزاع هــا  ایــن  بــرای رفــع  می گیــرد. 
زنــان بیــن مــردان معاملــه می شــوند. بــه 
ــه  ــد. ب ــد دادن« می گوین ــه »ب ــن معامل ای
ایــن معنا کــه بــِد کار خــود را پرداخت. 
مســاله ایــن اســت که اشــتباه و خطــا 
را مــردان می کننــد امــا آســیب و ضــرر 
ــرد  ــک م ــوند. ی ــل می ش ــان متقب را زن
کســی را می ُکشــد. بنابرایــن بــه خانواده 
کشته شــده بایــد خواهــر یــا دختــر خود 
ــت که آن  ــن نیس ــم ای ــد. مه ــد بده را ب
خانــواده از ایــن دختــر چــه بهره بــرداری 
می کنــد. ممکــن یــک مــردی از آن 
ــن  ــن از ای ــد، ممک ــر ازدواج کن ــن دخت ــا ای ــواده ب خان
دختــر در خانــه به عنــوان کنیــز اســتفاده شــود و مــردان 

ــه ایــن دختــر تجــاوز  ــواده ب آن خان
ــام  ــرای انج ــر ب ــد. درکل دخت کنن

ــع زادگاه  ــه در واق ــات ک ــده در هزاره ج ــور زن فولکل
ــت  ــن زنی س ــوا« اولی ــت، »ح ــم اس ــن فل ــازنده ی ای س
کــه خداونــد خلــق کــرده و بــا شــوهرش »آدم« هــردو 
بــه خاطــر خطــای حــوا و تمایــل او بــه دانــه ی گنــدم یــا 
ســیب از بهشــت طــرد شــده اند. وقتــی حــوا در کــره ی 
زمیــن فــرود می آیــد، در این جاســت کــه رابطــه ی 
ــه  ــی را ک ــرد. حوای ــورت می گی ــش ص ــی و زای جنس
خانــم کریمــی بــه تصویــر کشــیده نیــز اســباب زاییــدن 

اســت و بــس.
حــوا، زنــی پــا بــه مــاه، در آخریــن هفته هــای 
ــرد، شــوهری دارد از جنــس  ــه ســر می ب ــارداری اش ب ب
ــش  ــه پرنده های ــه ب ــوهری ک ــی و پدرش ــای ننگ مرده
بیش تــر ارج می نهــد تــا حــوا. مــادر شــوهر فلــج حــوا، 
ــی کــه از درد و ورم  ــر دوش حوای ــار سنگینی ســت ب ب
ــه ســختی قــد و راســت می شــود. امــا حــوا  پاهایــش ب
هم چنــان در آرزوی تولــد فرزنــدش لبخنــد می زنــد و 

بــه گربــه ای مهربانــی می کنــد کــه 
ــه  ــوا ب ــای ح ــاری او، پ ــرای گرفت ب
ــد و فرزنــدش در رحــم اش  دام افتی
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پــس از ســقوط طالبــان، بســیاری از زنــان افغــان، بــه ویــژه در شــهرها، 
شــاهد پیشــرفت های عمــده و فــوری در کیفیــت زندگــی و دسترســی بــه 
ــش  ــن کشــور شــاهد افزای ــان، ای ــد. از آن زم ــوق اساسی شــان بوده ان حق
مــداوم در آمــوزش و پــرورش و کارآفرینــی زنــان و نیــز فعالیــت زنــان در 
ــا وجــود ایــن پیشــرفت  حوزه هــای عمومــی و خصوصــی بــوده اســت. ب
قابــل  ماحظــه، زنــان افغــان همچنــان در مذاکــرات صلــح غایــب بودنــد و 

ــا صدای شــان آن طــور کــه بایــد، شــنیده نمی شــود. ی
ــان همــکاری و ســهم چشــم گیری در  ــان افغ در ۱۸ ســال گذشــته، زن
تهیــه و تدویــن قانــون، اصاحــات سیاســی، توســعه ی اقتصــادی، ادبیــات 
ــا و  ــن کمک ه ــد ای ــی بای ــق سیاس ــه تواف ــته اند. هرگون ــی داش و دیپلماس
ــرای ایجــاد یــک  ــان افغــان طــی دهه هــا جنــگ ب قربانی  هایــی را کــه زن
ــان و  ــتر توانایی ش ــعه ی بیش ــور توس ــه منظ ــان ب ــرای زن ــب ب ــط مناس محی
ترویــج یــک جامعــه ی همه شــمول و آزاد، متحمــل شــده اند، بــه رســمیت 
ــا اینحــال همیشــه جایــگاه خالــی آن هــا در مذاکــرات صلــح  بشناســد، ب
بــه چشــم می خــورد، ایــن در حالــی اســت کــه روندهــای صلــح زمانــی 
مؤثرانــد کــه زنــان در آن شــامل باشــند.زنان افغــان خواهــان صلــح بودنــد 
و هســتند و می خواهنــد در چگونگــی مذاکــره در مــورد صلــح و رســیدن 
بــه توافــق، تاثیرگــذار باشــند. بــا »احتمــال موفقیــت تاش هــا بــرای ایجــاد 
ثبــات در جوامــع و مذاکــرات صلــح زمانــی بیشــتر می شــود و بــه صلــح 
ــز  ــی نی ــطح مل ــه س ــح ب ــد صل ــان در رون ــه زن ــود ک ــر می ش ــدار منج پای
ــان را در  ــی زن ــد قربان ــده بای ــی آین ــق سیاس ــه تواف ــوند. هرگون ــامل ش ش
طــول جنــگ و ســهم و کمــک باالقــوه ی آن هــا را در بازســازی کشــور 
بــه رســمیت بشناســد. عوامــل متعــددی، از جملــه تقاضاهــای خارجــی از 
جانــب جامعــه بین المللــی و کمک کننــدگان، چارچوب هــای حقوقــی ـ  

قانونــی، سیاســت ها و اســتراتژی های دولــت ـ ماننــد 
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بد دادن؛ 
ناموسی شدن منازعات

»حوا، مریم، عایشه«
 راوی رنج زنانه گی در افغانستان

در افغانســتان موقعی کــه دو مــرد یــا مــردان باهم 
ــان  ــا ناخواســته زن جنــگ می کننــد؛ خواســته ی

هــدف قــرار می گیرنــد و بــه زنــان آســیب می رســانند. 
نخســتین ســخنی که در جنــگ و دعــوای مــردان اتفــاق 
ــه  ــر گون ــن ه ــت. بنابرای ــان اس ــه زن ــنام ب ــد دش می افت

ــم، عایشــه«  ــم »حــوا، مری نویســنده و کارگــردان فل
ــزرگ  ــامی  ب ــنتی اس ــه ی س ــه در جامع ــت ک زنی س
ــای مرکــزی  ــی در جمهــوری چــک در اروپ شــده ول
تحصیــات ســینمایی اش را تــا ســطح دکتــرا بــه پایــان 
رســانده اســت. خاقیــت ذهــن ســازنده ی ایــن فلــم را 
می تــوان از ظرافت هــای هنــری و ژرف نگــری در 
مســایل اجتماعــی کــه در ایــن فلم بازتــاب یافته اســت، 
درک کــرد. صحــرا کریمــی در ایــن فلــم زندگــی ســه 
ــته،  ــن نوش ــت. در ای ــد زده اس ــم پیون ــل زن را باه نس
ــن  ــی ای ــم و شــباهت ذات ــن فل ــام کاراکترهــای ای ــه ن ب
ــه  ــی پرداخت ــی مردم ــای تاریخ ــا باوره ــخصیت ها ب ش
می شــود کــه مخاطــب و بســتر شــکل گیری ایده هــای 
ســازنده ی ایــن فلم اســت. حــوا، مریم و عایشــه؛ هرســه 
زنانــی بوده انــد کــه در برهه هــای مختلــف تاریخــی در 
ایــن جهــان زیســته انــد. صحــرا نیــز بدان هــا بــاور دارد. 
امــا صحــرا میــان حــوا، نخســتین انســان زن، بــا حوایــی 
کــه در کابــل قربانــی ســتم مردانــه می شــود پــل می زند 
و پیونــدی از جنــس عمــل »زایش و ماشــین تکثر نســل 
ــک  ــرودار ی ــز در گی ــم نی ــد. مری ــاد می کن ــر« ایج بش
جنینــی هســت کــه نبایــد آبســتن می شــد. عایشــه، در 
ــت؛  ــده اس ــیر ش ــنتی - قبیله ای اس ــگ س ــارت فرهن اس
ــران  ــد دخت ضمــن آن کــه از عصیان گــری نســل جدی
ــل  ــه در می ــه ریش ــن ک ــیاه زیرزمی ــازار س ــل و از ب کاب

ــد.  ــکارت دارد، ســخن می زن ــه خــون ب ــردان ب م
حوا

ــامی  و  ــع اس ــده در جوام ــه ش ــون پذیرفت ــق مت طب

اگر فکر کنیم که طالبان تغییر کرده، 
اشتبـاه کـرده ایم

 Per (»نجوا عالمی  ، خبرنگار افغان برنده ی جایزه امسال »پر انگر
Anger Prize( شده است. این جایزه بین المللی دولت سویدن به دلیل 

مبارزه وی در راستای نهادینه شدن آزادی بیان و حمایت از حقوق زنان، 
تعلق گرفته و در ۱۷ اکتبر در مراسمی در استکهلم به خانم عالمی اهدا 

خواهد شد.
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تحلیل
 فاطمه روشنیان



ــد  ــات از ب ــل منازع ــع ح ــرای رف ــت و ب ــرف رواج داش ع
ــق  ــا طب ــم فع ــر می کن ــد. فک ــتفاده می ش ــان اس دادن زن
ــان بــد داده  قانــون بــد دادن جــرم اســت امــا هنــوز نیــز زن
می شــوند. زیــرا ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه ی 

ــد.  مردســاالر افغانســتان از ایــن عــرف حمایــت می کن
زنــان طبــق عــرف فرهنگــی جامعــه ی مردســاالر 
افغانســتان، متــاع و کاال بــرای اســتفاده و بهره بــرداری 
مــردان اســت. مــردان خواهــران و دختــران خــود را طبــق 
میــل و خواســت شــان در بــدل پــول و ســایر مصلحت هــا و 
منفعت هــا وادار بــه نــکاِح مردانــی می کننــد کــه آن مــردان 
زن دارنــد. خیلــی تفــاوت ســال بــا دختــر دارنــد. دختــر آن 
ــز  ــردن نی ــکاح ک ــه ن ــن وادار ب ــد. چنی ــرد را نمی خواه م
ــه می شــود.  ــد دادن اســت. یعنــی زن بیــن دو مــرد معامل ب
مــن خــودم شــاهد نــکاح دخترانــی بــوده ام کــه اصــا ایــن 

بخشــی از خاطراتــش را از روی دفتــر بــه 
خوانــش می گیــرد: »عشــق مثــل گنــاه و مثــل 

رسوایی ســت«.
آن گونــه کــه صحــرا روز اکــران ایــن 
ــرد، در  ــان ک ــل بی ــگاه کاب ــش در دانش فلم
واقــع مریــم بازتاب دهنــده ی زندگــی واقعــی 
صحــرا اســت. مریــم لبــاس عروســی اش را از 
صندوق چــه بیــرون می کشــد و در قامــت 
عــروس بــه شــوهری پاســخ رد می دهــد کــه 
ســال ها بــا او زیســته اســت. خیانــت شــوهر، 
صــرف در مکالمــه ی تلفنــی بــرای مخاطــب 
رســانده می شــود. ایــن مکالمــه ســتیز و 

ــن اســت. ــل شــوهر خائ ایســتادن در مقاب
ــن  ــت ای ــوان دریاف ــم می ت ــه در مری آنچ
اســت کــه هنر بــه مثابــه ی پنــاه بــه کار گرفته 
شــده و صحــرا خــودش را به تصویر کشــیده 
ــه  ــتان چگون ــن داس ــه راوی ای ــت. این ک اس
ــر  ــی تصوی ــه زن ــم چگون ــوده و مری ــی ب زن
شــده، از ســخنان کارگــردان در اکــران فلــم 
برمی آیــد. یکــی برداشــت خــودش را از 
ــان  ــی زن ــاری در زندگ ــتم ج ــج و رود س رن
یــک جامعــه می نویســد و ایــن متــن تبدیــل 
ــن  ــام ای ــی تم ــا یک ــود، ام ــر می ش ــه تصوی ب
ــی  ــی واقع ــت را در زندگ ــای روای صحنه ه
خــودش تجربــه کــرده اســت. در واقع صحرا 

هــم حــوا بــوده، هــم مریــم شــده تا کــه دردهــای عایشــه را 
بــه تمــام معنــا درک کــرده اســت.

عایشه
عایشــه  اســت.  »عایشــه«  واقعــی  تصویــر  عایشــه، 
ــا  دختریســت کــه از نیســتی می خواهــد هســتی بســازد ت
میــل مــرد بــه خــون واژن را پاســخ مثبــت بدهــد. او حتــا 
ــه فریــب متوســل می شــود. ــن خــون ب ــدن ای ــرای چکی ب

ــه  ــه کار رفت ــادی ب ــت زی ــه، ظراف ــکانس عایش در س
ــواه  ــرد دل خ ــک م ــا ی ــه ب ــت ک ــه دختریس ــت. عایش اس
خــودش رابطــه داشــته و حتــا رابطــه ی جنســی هــم برقــرار 
کــرده؛ امــا ســنت حاکــم در درون جامعــه و خانــواده 
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کار بــد یکــی از اعضــای مــرد خانــواده ی خــود در اختیــار 
مردانــی گذاشــته می شــود کــه آن مــردان توســط اعضــای 
ــا  ــه ب ــت. این ک ــده اس ــرر ش ــر متض ــواده  ی دخت ــرد خان م
دختــر بــد داده شــده چگونــه رفتــار می شــود ارتبــاط 
می گیــرد بــه اخــاق اعضــای خانواده ای کــه دختــر را 
بــد گرفتــه اســت. تنهــا حــق کشــتن دختــر را ندارنــد. طبق 
عــرِف بــد دادن حــق دارنــد کــه دختــر را بــرای همیشــه از 
دیــدار دوســتان و اعضــای خانــواده اش محــروم کننــد. حق 

دارنــد دختــر را وادار بــه انجــام کارهــای شــاقه کننــد. 
ــِد  ــا یــک مــرد فــرار کنــد، ب درصورتی کــه یــک زن ب
ایــن کار نیــز بــد دادن یــک دختــر از اعضــای خانــواده ی 
ــا او فــرار کــرده اســت. چنــد ســال  مــردی اســت که زن ب
پیــش در دره ی مــا یــک مــرد زن دار بــا یــک زن شــوهردار 
موقــع برقــراری رابطــه ی نامشــروع گرفتــار شــد. جــرم را 
یــک زن و مــرد انجــام داده اســت، امــا آســیب ایــن جــرم 
را یــک زن و یــک دختــر متقبــل شــد. مــردان محل فیصله 
کردنــد زن و مردی کــه باهــم رابطــه ی نامشــروع داشــتند، 
ازدواج کننــد. امــا آن مــرد یکــی از دختــران خــود را طبــق 
میــل شــوهر آن زن بــه بــد بدهــد. شــوهر آن زن از بین چند 
دختــر آن مــرد خــاف کار یکــی از دختــران اش را بــه بــد 

گرفت. 
بحــث زن خــاف کار ســر جایــش باشــد. امــا در ایــن 
نــزاع دو زن دیگــر متضــرر شــدند. همســِر مرد خــاف کار 
متضــرر شــد، زیــرا شــوهرش زنــی را به عنــوان همســر خانه 
آورد کــه بــا او رابطــه ی خــاف قانــون داشــت. بــرای ایــن 
ــاف  ــت؛ برخ ــواب می گف ــرش ج ــه همس ــد ب ــار بای رفت
خانمــی را به عنــوان همســر دوم وارد خانــه ی همســر 
نخســت اش کــرد. دختری کــه هنــوز آمــاده ی ازدواج 
ــال  ــل س ــرد چه ــه آن م ــد ک ــپرده ش ــردی س ــه م ــود، ب نب

ــود.  ــر ب ــر از آن دخت بزرگت
درســت ایــن اســت که هــر فــر د چــه زن چــه مــرد بایــد 
خــودش جــزای خطــا و اشــتباهِ خویــش را متقبــل شــود. 
متاســفانه در جامعــه ی مردســاالر، خطــا و اشــتباهِ اعضــای 
ــل می شــوند.  ــواده، متقب ــواده را اعضــای زن خان ــرد خان م
قبــا ایــن فرهنــگ در بین اکثــر اقــوام افغانســتان به صورت 

ــد. از تــکان خــوردن مان
این کــه درد  مادرانــه می بــرد.  لــذت  از درد،  حــوا 
ــون  ــای خ ــان از قطره ه ــک انس ــش ی ــرای زای ــیدن ب کش
ــد داشــته باشــد، فقــط یــک  ــی می توان خویــش چــه لذت
ــادر شــده باشــد. در نهایــت،  ــد کــه م ــی حــس می کن زن
ــی اســت کــه در اوج درد از ســوی همســرش  حــوا زن
نادیــده گرفتــه می شــود. وقتــی مــرد تفریــح بــا دوســتانش 
را نســبت بــه رســاندن حــوا در کلینیــک ترجیــح می دهــد، 
حــوا بــه آییــن دعــا و قرآنــی توســل می جویــد که دســتور 
فرمان بــرداری او بــا همــان قــرآن در قامــت فرهنــگ 
حاکــم ظهــور کــرده اســت. غیــرت مردانــه و ننــگ قبیلــه 
ای؛ از حــوا زنــی ســاخته اســت کــه نامــوس و عیالــی برای 
خفتــن در خفــا و کارنــده ی بی مــزد و معــاش خانــه اســت.

مریم
ــران  ــی از پیامب ــیح یک ــا مس ــادر عیس ــع م ــم در واق مری
الهــی اســت. طبق متون اســامی  و مســیحیت، مریــم بدون 
رابطــه ی جنســی آبســتن شــده اســت. او می خواهــد جنیــن 
ــه  ــد ک ــارت می ده ــه او بش ــدرش ب ــا پ ــد ام ــقط کن را س
ــدا را  ــد خ ــده و فرزن ــش در او دمی ــد از روح خوی خداون
بایــد زنــده نگــه داشــت. مــادر عیســا بــه »مریــم مقــدس« 
شــهره اســت. امــا مریمــی  را کــه صحــرا بــه تصویــر 
می کشــد، مریــم عصیان گــر اســت. او در کابل-شــهر 
مردانــه- آزادانــه ســیگار می کشــد. در مقابل پیشــنهادهای 
ــد؛  ــه« می گوی ــد »ن ــلب می کن ــت او را س ــه امنی کاری ک
ــا طفــل نخواســته اش را  او مریمــی  هســت کــه مــی رود ت
ســقط کنــد. ایــن مریــم بیــش از هرچیــزی نگــران آینده ی 
طفلــی هســت کــه نبایــد آبســتن می شــد. او نــه وســاطت 
ــه تقاضــای شــوهری را کــه هفــت ســال  را می پذیــرد و ن

آزگار تحملــش کــرده اســت.
اولیــن صحنــه ای کــه در ســکانس مریــم بــا آن مواجــه 
ــتان  ــروز افغانس ــه زن ام ــت ک ــن اس ــر ای ــویم، بیانگ می ش
در اداره هــای دولتــی و رســانه ها کار می کنــد، امــا در 
ــم  ــت مری ــه قام ــی ب ــی زن ــدارد. ول ــت ن ــط کار امنی محی
حلقه هــای  می کنــد.  دفــاع  خــودش  از  و  می ایســتد 
بندگــی و بردگی)حلقــه ی نامــزدی اش( را دور می ریــزد. 
مریــم می پرســد و کاســه ی صبــرش را می شــکند. مریــم 

ــده اند.  ــده ش ــران خری دخت
مــردی را می شناســم کــه قــوم مــن اســت. پنجــاه ســال 
ــدل  ــمال در ب ــمت ش ــرد. از س ــات ک ــرش وف دارد. همس
چنــد لــک افغانــی یــک دختــر را خریــداری کــرد. دختــر 
ایــن مــرد را هیــچ ندیــده بــود.  معاملــه را فــردی به عنــوان 
میانجــی انجــام داد. معاملــه کــه انجــام شــد، پــول بــه پــدر 
دختــر رســید؛ ایــن مــرد بــا چنــد تــن از کابــل رفــت دختــر 
را تحویــل گرفــت و بــا خــود کابــل آورد. فعــا آن دختــر، 
همســر ایــن مــرد اســت. در جریــان چندیــن نمونــه ی دیگر 

نیــز اســتم کــه دختــران همیــن گونــه معاملــه شــده اند. 
ــق  ــوند. طب ــه می ش ــران فروخت ــا دخت ــردم م ــن م در بی
ــرد  ــورت می گی ــتگاری ص ــم و رواج خواس ــرف و رس ع
ــدر و  ــا پ ــود. ام ــام می ش ــت انج ــرایط اس ــه ش و آنچه ک
بــرادران دختــر بــه خواســتگار می گوینــد کــه مــا این قــدر 

پــول می خواهیــم. بنابرایــن هــر دو طــرف بر ســر پــول چنه 
ــخص  ــی را مش ــرف پول ــر دو ط ــه ه ــا این ک ــد، ت می زنن
ــول  ــن پ ــود. کم تری ــه می ش ــر معامل ــد دخت ــد، بع می کنن
بــرای معاملــه ی یــک دختــر، چهــار لــک افغانــی اســت. 
ــک  ــوان ی ــت به عن ــودا و فروخ ــن س ــم چنی ــر می کن فک
عــرف در بیــن همــه ی مــردم افغانســتان رواج دارد. شــاید 
ــا کــه در  ــوام م ــراد اق ــر اف ــا اکث ــر باشــد. ام ــل کمت در کاب
کابــل نیــز زندگــی می کننــد؛ بــرای رضایــت نــکاح دختــر 
ــد  ــول می گیرن ــرد پ ــردی، از آن م ــه م ــا خواهــر خــود ب ی
و شــرط رضایــت شــان دریافــت پولــی اســت که طــرف، 

ــد.  ــول می کن ــت آن پ ــه پرداخ ــده ب وع
ایــن پــول جــدا از مهــر دختــر اســت. مــردان خانــواده، 
پــول خــود را می گیرنــد اصــا بــه فکــر مهــر دختر نیســتند. 
ــن نیســتند کــه  ــه فکــر ای ــا ب ــن اســت که حت تاســف بار ای
دختــر یــا خواهــر شــان را بــرای زندگــی بــا مــردی نــکاح 
کرده انــد. اعضــای مــرد خانــواده از دامــاد پــول خــود 
ازدواج  از  پــس  این کــه روزگار دختــر  را می گیرنــد، 
ــر  ــه فک ــر ب ــواده ی دخت ــرد خان ــای م ــود، اعض ــه می ش چ
ــردان  ــدادی از م ــا تع ــر خــود نیســتند. حت سرنوشــت دخت
ــورد،  ــم بخ ــوهر به ه ــا ش ــر ب ــه ی دخت ــه رابط ــد ک منتظرن
دختــر بیایــد خانــه تــا دختــر را بــا مــرد دیگــر بــرای گرفتن 

پــول معاملــه کننــد. 
بــه هــر صــورت، در کل ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی 
جامعــه ی ما علیه ی زنان اســت. در چنین ســاختار اجتماعی 
و فرهنگــی، زنــان جایــگاه فــردی و هویت مســتقل ندارند. 
یــا زِن مــردی یــا دختــِر مــردی یــا خواهــِر مــردی یــا مــادِر 
مــردی اســتند. هویــت خــود را از مــردان می گیرنــد. مردان 
اســتند کــه دربــاره ی سرنوشــت زنــان تصمیــم می گیرنــد. 
بنابرایــن تــا ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه ی 
مردســاالر تغییــر نکنــد و زنــان از نظــر تحصیــل، شــغل و 
درآمــد مالــی اســتقال پیــدا نکننــد، ســخت خواهــد بــود 
کــه بتــوان از فــرد فــرد زنــان حمایــت کــرد. زیــرا ســاختار 
اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه بــه مــردان مشــروعیت 
ــواده ی خــود  ــان خان ــاردار اعضــای زن ــا اختی می بخشــد ت
باشــند. زنــان نیــز ایــن قیومیــت و اختیــار مــردان خانــواده را 

ــد.  ــت می دانن ــد و درس ــود پذیرفته ان ــر خ ب

ترجیــح می دهــد او بــا پســر عمــه اش طبق میــل مــادر خود 
ازدواج کنــد. عمه خشــوی عایشــه می گویــد: پــدر عایشــه 
کــه در انتحــاری کشــته شــده، اگــر زنــده می بــود او نیــز 
از ایــن پیونــد خوشــحال می شــد. انتحــاری و اشــک هایی 
ــان  ــه از دل زن ــا دردی ک ــکد، ام ــیار زود می خش ــه بس ک
ــن  ــی  اســت کــه در ای هرگــز فرامــوش نمی شــود؛ واقعیت
فلــم سراســر بازتــاب یافتــه اســت. تلویزیون هــا نیــز در ایــن 

ــد. فلــم سراســر خبرهــای انتحــاری را نشــر می کن
درخواســت  بــه  شــان،  نامــزدی  روز  در  عایشــه 
ــر  ــپس خواه ــی رود و س ــاد م ــزد دام ــویش ن ــه خش عم
کوچک تــر عایشــه در جــای او می نشــیند. ایــن حرکــت 
ــه  ــدی عایش ــئولیت های بع ــام مس ــه تم ــد ک ــان می ده نش

متوجــه اوســت و کســی کــه پــس از عایشــه نــزد دامــادی 
ــت. ــز اوس ــت، نی ــد نشس خواه

ــزدی  ــه در روز نام ــوی عایش ــه خش ــه عم ــه ای ک حلق
شــان بــرای او هدیــه می کنــد حلقــه ی اســارت زن اســت. 
حتــا مــادرش بــه او اجــازه نمی دهــد کــه پــس از نامــزدی 
ــاعت  ــد س ــا چن ــه ت ــی ک ــرود در حال ــرون ب ــی بی تنهای
قبــل او بی پــروا جاده هــا را زیــر پایــش لِــه می کــرد 
و در کوچه هــا قــدم مــی زد. امــا چوری/دســت بندی 
ــئولیت  ــرای او مس ــد ب ــه می کن ــه او هدی ــزدش ب ــه نام ک

می آفرینــد. 
عایشــه اکنــون از رابطــه ی کــه قبــا داشــته بــه نحــوی 
بیــزار اســت امــا کمــاکان ســخن گفتــن اش را حداقــل در 
حــد یــک تمــاس تلفنــی حفــظ کــرده و اکنــون تکــرار 

ــز تمــام شــده« اســت. می کنــد کــه »همــه چی
ــه ی  ــا تحف ــی و تنه ــت بند طای ــن دس ــه ای ــا عایش ام
نامــزدش را بــه بــازار می فروشــد و از دوســتانش نیــز پــول 
ــی  ــا پول ــد ت ــه هــر ســنگی می زن ــرد. ســر ب قرضــه می گی
دســت و پــا کنــد کــه پــرده ی بــکارت اش را ترمیــم 
کنــد. در شــهر عایشــه ترمیــم پــرده بــکارت کار خــاف 
پنداشــته می شــود. یــک عملیــات پزشــکی کــه وارد 
زیرزمیــن شــده و پــول هنگفتــی از ایــن بابــت دســت بــه 
دســت می شــود. دوختــن ایــن پــرده کــه در واقــع نوعــی 
فریــب در رابطــه ی زناشــویی نیــز اســت، اســباب ریختــن 
چنــد قطــره خــون از واژن زن را فراهــم می کنــد. عایشــه 
بــرای دومیــن بــار زفــاف را تجربــه خواهــد کــرد؛ امــا بــا 
درد بیش تــر در هنــگام پــاره شــدن تارهــای دوختــه شــده 
در داخــل واژنــش. آن چــه بــه لحــاظ روانــی مخاطــب این 
فلــم را درگیــر می کنــد صحنــه ی زفــاف اســت که یــک 
پــرده ی بــکارت ســاخته گی چــه اهمیتــی دارد؟ آیــا ایــن 
فریــب یــک رابطــه را چقــدر پایــدار حفــظ خواهــد کرد؟  
ــا  ــت. هزاره ــه هس ــت ک ــن اس ــه همی ــی عایش ــا زندگ ام
دختــر امــروز مشــتریان ایــن صنعــت انــد. صنعتــی کــه از 

ــرد. ــکارت نشــات می گی ــه خــون ب ــل مــرد ب تمای
آن چــه باعــث خلــق ایــن اثــر شــده، در واقــع گریه هایی 
اســت کــه باعــث جــاری شــدن ایــن رود زالل می شــود. 
ــات و  ــه  جزئی ــل رود زالل هم ــه« مث ــم، عایش ــوا، مری »ح
پیامــش واضــح اســت. ایــن فلــم راوی رنــج زنانه گــی در 
افغانســتان اســت. ســینما بــه مثابــه ی پناه گاهــی بــه  شــمار 
مــی رود کــه صحــرا بــدان توســل جســته و رنــج ســکوت 
ــه  ــم اگــر در یــک جمل ــن فل را تحمــل نکــرده اســت. ای
ــه  ــق مادران ــی و عش ــج زنانه گ ــود: »راوی رن ــه ش خاص

اســت.«

بد دادن؛
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گفتگوی اختصاصی با با فاطمه 
جعفری، نویسنده، فعال حقوق زنان و 
عضو شورای والیتی هرات به بهانه 

چاپ مجدد کتاب مشارکت سیاسی 
زنان در افغانستان از ایشان

اگر فکر کنیم که طالبان تغییر کرده، 
اشتباه کرده ایم

ــه  ــن ده ــا مجاهدی ــروز ب ــان ام ــم طالب ــر می کن فک
هفتــاد کــه علیــه اســتعمار شــوروی جنــگ می کردنــد، 
تفــاوت آشــکاری نــدارد. آن هــا می خواســتند، جهــاد 
کننــد، در ایــن راه از ابزارهــای نادرســت اســتفاده 
کردنــد. مثــل کشــتارهای کابــل و جنــگ هــای 
ــه  ــان شــباهت دارد ب ــم طالب ــی. مــن فکــر می کن داخل

دوســتان جهــادی مــا. ولــی بــه هــر صــورت، وقتی کــه 
طالبــان جــذب نظام شــوند، اگــر تغییراتــی در باورهای 
ــای  ــت ه ــا و حمای ــک ه ــند، کم ــته باش ــود نداش خ
ــد  ــر چن ــت. ه ــد داش ــی را نخواهن ــتان بین الملل دوس
ممکــن اســت کــه مــا در روز هــای اول روزهــای 

لــذا می تــوان بــه زبــان ســاده مدعــی شــد کــه 
ــش  از  ــه و بی ــانه رفت ــان را نش ــماری زن ــای بی ش تهدیده
پیــش در مســیر پیشــرفت و ترقــی آن هــا مانع ایجــاد کرده 
ــینه  ــترش بی پیش ــا گس ــن تهدیده ــن ای ــت؛ محرزتری اس
نفــوذ طالبــان، اوج گرفتــن فســاد در ادارات دولتــی، 
دل ســردی جامعــه بین المللــی از تــداوم حمایت هــای 
ــمار  ــه ش ــا ب ــی خانم ّه ــوق اساس ــتانه و حق ــان دوس انس
ــه  ــک جامع ــان ی ــتان خواه ــردم افغانس ــر م ــی رود. اگ م

ــد  ــور ان ــان مجب ــا طالب ــیم، ام ــته باش ــخت تری داش س
دمکراســی، حقــوق زنــان و آزادی بیــان را به رســمیت 
ــه  ــم ک ــی می کنی ــون در دوره ای زندگ ــند. چ بشناس
زنــان افغانســتان امــکان نــدارد، و تحمــل نخواهند کرد 
وضعیتــی را کــه طالبــان حاکمیــت داشــته باشــند. زن 
امــروز افغانســتان بعــد از چهــارده، پانزده ســال ســر بلند 

کــرده اســت، خیلــی متفــاوت اســت و فکــر نمی کنــم 
طالبــان آن خشــونت هایی را کــه در گذشــته داشــتند، 

تکــرار کننــد. 

ــه  ــان در زمین ــر ت ــاپ اث ــه چ ــه ب ــا توج ب

انســانی و عــاری از فســاد و خشــونت اســت بایــد حمایت 
ــد. در  ــرار دهن ــل توجــه خــود ق ــان را در مرکــز ثق از زن
انتخابــات ریاســت جمهــوری و پروســة صلح بــا مخالفین 
دولــت خــط ســرخ اصلــی همیــن حفــظ حقــوق زنــان، 
ــد  ــری بای ــوق بش ــای حق ــام ارزش ه ــان و تم آزادی زن
تعییــن شــود. جامعــه جهانــی، حکومــت و جامعــه مدنــی 
همــه بایــد در یــک صــف واحــد قــرار گرفتــه و از حقوق 

ــان دفــاع کننــد. زن

ــر  ــدی ب ــه نق ــان چ ــی زن ــارکت سیاس مش
در  مــا  زنــان  فعالیت هــای  و  رویکــرد 

حکومــت و جامعــه داریــد؟
ــان هــم دســت  ــا زن ــاور دارم کــه اگــر م ــن ب ــه ای ب
روی دســت بگذاریــم کــه رفتــار و بــاور طالبــان تغییــر 
کردنــد، کار اشــتباهی اســت. بایــد مــا البی گــری های 
خودمــان را در ســطح داخــل ادامــه دهیــم و ســر 
خواســت هــا اشــتراک نظــری انجام شــود و در ســطح 
ــرای تحقــق حقــوق  ــا ب ــل کــه آن ه ــرون و بین المل بی
ــت و  ــدند، آن اولوی ــل ش ــادی متقب ــه زی ــان هزین زن
برابــری جنســیتی را کــه بــه آن پابنــد بودنــد، از لیســت 

اولویــت هــای افغانســتان خــط نخــورد. 

ــق، نویســنده و  ــوان یــک زن موف ــه عن ب
ــواده  ــش خان ــی نق ــورای والیت ــل ش وکی
تــان در پیشــرفت شــما چگونــه بوده اســت؟ 
ــون  ــم را مدی ــزرگ از موفقیت ــش ب ــک بخ ــن ی م
ــه  ــرای ادام ــه ب ــادری ک ــون م ــتم و مدی ــواده هس خان
ــاد.  ــه در افت ــا هم ــرت ب ــا در دوران مهاج ــل م تحصی
تــا مــن و خواهــر و بــرادرم از حــق تحصیــل محــروم 
نشــویم. وقتــی ازدواج کــردم شــوهرم بــه معنــی 
ــه در  ــد، چ ــت کن ــرد حمای ــعی ک ــه س ــی کلم واقع
دوره انتخابــات و چــه در ســفرهایی کــه مجبــور بــودم 
ــا وجــودی  حضــور داشــته باشــم. خیلــی وقــت هــا ب
کــه طفلــم خــورد بــود، همســرم مســوولیت را قبــول 
می کردنــد و بــه هــر شــکلی از اشــکال حمایــت 
می کردنــد چــه بــا نگــه داری بچــه هــا و چه با تشــویق 
در فعالیــت هایــی کــه مــی بایــد حضــور می داشــتم. 
عرصــه سیاســت بــرای مــا زنــان در افغانســتان عرصــه 
ــاله  ــزار س ــخ 5ه ــول تاری ــه در ط ــوده ک ــدی ب جدی
خــود کمتــر فرصــت حضــور داشــتیم و بایــد بپذیریــم 
ــا  ــن م ــر بی ــرف دیگ ــتیم و از ط ــه هس ــی تجرب ــه ب ک
منافــع مشــترک وجــود نــدارد، بایــد بپذیریــم کــه از 
ایــن جهــت نتوانســتیم خیلــی وقت هــا از هــم حمایت 
ــدارد و  ــع جمعــی وجــود ن ــا مناف ــم. در کشــور م کنی
منافــع قومــی، مذهبــی و زبانــی وجــود دارد. متاســفانه 
در بیــن زنــان منفعــت جمعــی نــه تعریــف شــده و نــه 
ــی  ــجام و هماهنگ ــا انس ــی وقت ه ــود دارد و خیل وج
بیــن زنــان کمتــر وجــود دارد و خیلی از دوســتان مدنی 
مــا انتقــاد می کننــد کــه جنبــش سراســری زنــان بایــد 
بــه وجــود بیایــد کــه منافــع مشــترک زنــان را در نظــر 

بگیــرد. 

بــرای تطبیــق  برنامــه ی عمــل ملــی 
قطعنامــه ی ۱۳۲ شــورای امنیت ســازمان 
ــل متحــد ـ وجــود دارد کــه ممکــن  مل
ــان  ــه دســتاوردهای زن ــدا ب اســت در ابت

افغــان کمــک کــرده باشــند.
ــی  ــش مهم ــان نق ــان افغ ــت زن فعالی
ــش مشــارکت  ــرای افزای ــا ب در تاش ه
و  اجتماعــی  عرصه هــای  در  زنــان 
سیاســی ایفــا کــرده اســت. امــا بــه 
افغــان  زنــان  اقدامــات،  ایــن  رغــم 
ــاره ی  ــه درب ــد ک ــیاری دارن ــل بس دالی
بــه حاشیه رانده شــدن و محرومیــت از 
رونــد صلــح نگــران باشــند. نمایندگــی 
ــودن  ــب ب ــال غای ــس از ۱۸ س ــان پ زن
ــر همــگان  در گفت وگوهــای صلــح، ب
دســتاوردهای  کــه  کــرد  آشــکار 
نابــود  شــکننده ی ۱۸ ســال گذشــته 
ــه  ــا ب ــه آن ه ــد و ب ــت و بای ــدنی نیس ش
سیاســی،  توافــق  از  بخشــی  عنــوان 

ــود. ــه ش ــد، توج ــه بای ــور ک آن ط

چــه چالــش هایــی فــرا راه زنــان وجــود دارد و چــه 
راهکارهایــی بــرای ایــن چالــش هــا پیشــنهاد داریــد؟

ــک راه  ــد ی ــان می توان ــم زم ــر می کن ــخصا فک ش
ــا  ــا. خانواده ه ــن چالش ه ــرای ای ــد ب ــی باش ــل خوب ح
عاقــه مندنــد اوالد دختــر را بــه مکتــب هــا بفرســتند. 
ــان  ــر زن ــدی در براب ــش ج ــک چال ــلما ی ــی مس ناامن
ــن  ــل ای ــدی در ح ــاش ج ــد ت ــت بای ــت. حکوم اس
مشــکل بکنــد کــه از اصلی تریــن ضرورت هــای زنــان 
اســت، وقتــی امنیــت باشــد مطمینــا گــپ هــای دیگــر 

ــود.  ــل می ش ح

ــه خــارج  ــه ســفرهای شــما ب ــا توجــه ب ب
از کشــور، بخصــوص امریــکا، نــگاه و نگــرش 
خارجی هــا دیــدگاه آن هــا نســبت بــه 
ــت؟  ــه هس ــتان چگون ــان افغانس ــت زن وضعی
ــاره  ــی درب ــتان خارج ــن دوس ــد بی ــر واح ــک نظ ی
ــه  ــت ک ــن جه ــدارد، از ای ــود ن ــتان وج ــان افغانس زن
این جــا  دربــاره  کافــی  معلومــات  آن جــا  مــردم 
ندارنــد و اصــا نمی داننــد افغانســتان در کــدام منطقــه 
جغرافیایــی اســت. بــا ایــن حــال ســه نظر کلی احســاس 
می شــود، یــک عــده خبــر ندارنــد و دربــاره وضعیــت 
زنــان افغانســتان کنجکاو نیســتند، و یک عده احســاس 
ــه  ــات آن هــا در جــای دوری ب ــع مالی ــد در واق می کنن
هــدر مــی رود، یــک عــده کمی کــه اگاه هســتند وقتی 
ــد  ــد فکــر می کنن ــان افغانســتان را می بینن ــت زن وضعی

زنــان مــا در ایــن مبــارزه پیــروز واقعــی هســتند.
ــان،  ــا طالب ــکا ب ــر آمری ــه مذاکــرات اخی ــا توجــه ب ب
ــی در  ــل های ــس العم ــه عک ــان چ ــان طالب ــر ت ــه نظ ب
خصــوص فعالیــت هــای زنــان در سیاســت امــروز 

ــت؟ ــد داش خواهن

ــوق  ــای حق ــل، حمایت ه ــوزش و تحصی ــای آم هزینه ه
بشــری و دفــاع از حقــوق زنــان و قربانیان خشــونت تداوم 
ــی و  ــل ابتدای ــه مراح ــان ک ــد زن ــا و رش ــد حرکت ه نیاب
اولیــه خــود را طــی می کنــد و بــه تازگــی تکویــن یافتــه 
اســت، بــه زودی رو بــه افــول نهــاده و جوانه هــای لطیــف 
امیــد و آرزوی زنــان در خــزان ســرد اســتبداد و بی عدالتی 

خواهنــد پژمــرد.
دولــت فاســد و فســاد گســترده و ویرانگــر در ادارات 
ــع  ــه مان ــت ک ــهمناکی اس ــزرگ و س ــد ب ــی تهدی دولت
ــا در  ــر آن ه ــان و حضــور موث عمــده در مســیر رشــد زن
حــوزه  عمومــی محســوب می شــود. از آن جایــی کــه زن 
بــا برخــورداری از گنجینــه عظیــم از عاطفه و عشــق برای 
رشــد به فضایی مناســب و عاری از خشــونت و فســاد نیاز 
دارنــد در محیــط آکنــده از تهدید و آزار و اذیت جنســی 
و فســادهای اخاقــی کم تــر فرصتــی رشــد و  شــکوفایی 
ــر  ــه در ه ــتند ک ــرزی نیس ــای ه ــان بوته ه ــد. زن می یابن
ــه  محیــط آلــوده و لجــن زاری بروینــد و رشــد انگل گون
داشــته باشــند، برعکــس زنــان گل هــای لطیــف و دارای 
ظرافــت خاصــی اســت کــه بــرای رشــد و نمــو بــه بســتر 
عــاری از خشــونت و فســاد و زورگویــی ضــرورت دارند. 
خانم هــا بــه علــت اجتنــاب و پرهیــز از خشــونت و دوری 
از فســاد خــود قربانــی بالقــوه فســاد و خشــونت انــد. بــه 
همیــن علــت فســاد گســترده در ادارات دولتــی چالــش 
ــان در  ــور زن ــرای حض ــزرگ ب ــد ب ــم و تهدی ــس عظی ب

حــوزه ی عمومــی اســت.
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خــاص  جهت گیــری  بــدون  نیــم رخ  عزیــز  خواننــده گان 
سیاســی مقــاالت و نوشــته ها را از صاحب نظــران منتشــر 

. می کنــد

ــه  ــایر نوشــته ها مســوولیتش ب ــم رخ س ــرد نی ــه جــز روی ک ب
دوش نویســنده گان می باشــد.

هفته نامه نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

و متحدیــن غربــی را از حمایــت و کمک هــای 
ــی از  ــاخت. یک ــوس س ــرد و مأی ــه دل س ــه جانب هم
فرماندهــان آمریکایــی کــه در جنــگ افغانســتان 
ــرای چندیــن ســال حضــور داشــته اســت در یــک  ب
مجلــه آمریکایــی بــه دولــت آمریــکا پیشــنهاد کــرده 
کــه هــر چــه عاجــل افغانســتان را تــرک کنــد. ایــن 
ــان  ــردان و فرمانده ــت م ــت دول ــه اس ــده گفت فرمان
نظامــی افغانســتان بــه شــکل وقیحانــه بــا طالبــان تبانی 

دارنــد و بــه صــورت عمــدی و آگاهانــه بــا طالبــان در 
اکثــر  رویدادهــا همــکاری می کننــد. رهبــران آمریکا 
نیــز گفته انــد کــه نمی خواهنــد بــا پــول مالیــات 
شــهروندان آمریــکا دولــت مــردان افغانســتان اســتفاده 

شــخصی کــرده و بــه عیاشــی و فســاد بپردازنــد. به هر 
دلیلــی کــه باشــد روی آوردن آمریــکا بــه طالبــان در 
تحــت عنــوان مذاکــره و گفتگــو نگران کننــده اســت 
ــرده  ــتان ک ــان افغانس ــه زن ــدی را متوج ــد ج و تهدی
اســت. طالبــان بــا ذهنیت و افــکار زن ســتیزانه در زمان 
حاکمیــت کوتــاه امــا ســیاه و ویران گــر خویــش 
ــیاری  ــت و در بس ــان داش ــا زن ــانی ب ــر انس ــار غی رفت
مــوارد خشــونت های وحشــیانه  و نهایــت ســبعانه را بر 
زنــان اعمــال کردنــد. شــکل گیری مجــدد ایــن گروه 
سیاســی یکبــار دیگــر موهــا را بــر تــن انســان راســت 

می کنــد.
بی توجهــی و قطــع حمایــت کشــورهای خارجــی 
و ســازمان های بشــر دوســتانه کــه نقــش تعیین کننــده 
در رشــد و بالندگــی زنــان و حضــور پررنــگ آن هــا 
در حوزه ّهــای عمومــی داشــت، بــدون تردید آســیب 
التیام ناپذیــری را متوجــه زنــان می کنــد. خانم هــا بعــد 
از تحمــل ســال ها خشــونت و شــکنجه و اهــدا کــردن 
ــا  ــن دو دهــه گذشــته ب قربانی هــای بی حســاب در ای
حضــور جامعــه جهانــی در افغانســتان قــد برافراشــتند 
ــد. حضــور  ــدن و شکوفاشــدن کردن ــه بالی ــاز ب و آغ
ــارف  ــگ و مع ــی، فرهن ــای سیاس ــا در عرصه ه آن ه
هنــر و رســانه ها شــگفت انگیــز و حیــرت آور بــود. اما 
متأســفانه در چنــد ســال اخیــر کمک هــای بین المللی 
ــه شــکل اندوه ناکــی  ــه اوفــول گذاشــته و دارد ب رو ب
جامعــه  حمایت هــای  اگــر  می یابــد.  کاهــش 

ــارف  ــای مع ــی در بخش ه جهان
کــردن  فراهــم  خصــوص  بــه 
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هر آن با که بیاید سرم، نمی ترسم
دگر ز دوری و چشمان نم نمی ترسم

 
تو ماه می شوی و شب به خانه می آیی
من از سکوت و سیاهی و غم نمیترسم

تو با منی و من از امنیت چه برخوردار
که با حضور تو از پیچ و خم نمی ترسم

اگر شود که فلک بر سرم ببارد سنگ
تو سرپناه منی از ستم نمی ترسم

همیشه شانه ی تو تکیه گاه می باشد
چه خوب با تو به هر جا روم نمی ترسم

تو آفتابی و بر قلب من که می تابی
صدای ابر شود زیر و بم نمی ترسم

به روح من که تو باران لطف می باری
ز خشک سالی هر ساله هم نمی ترسم

بنفشه بهار
جعِدگیسو زنان و چالش های جدید

 خانم هــا کــه نیمــه مهــم و حیاتــی پیکــر جامعه 
ا  شــکل می د هنــد در طــول تاریــخ قربانــی ر

ــد. همیشــه  اصلــی خشــونت ها و بی عدالتی هــا بوده ان
ــا اســتفاده از دســتگاه حکومــت و فرهنــگ  مردهــا ب
ــان  را از حقــوق اساســی شــان محــروم  مردســاالر زن
ــا  ــر خانم ّه ــاف را ب ــونت و اجح ــواع خش ــرده و ان ک
تحمیــل کرده انــد. خریــد و فــروش زنــان بــه شــکل 
یــک کاالی مــورد معاملــه، محــروم کــردن خانم هــا 

خشــونت های  اعمــال  ارث،  و  مالکیــت  حــق  از 
فیزیکــی از ســوی پــدر، بــرادر، شــوهر و حتی مــادر و 
مــادر شــوهر و در برخــی مــوارد حتــی برادر شــوهر و 
تمــام اعضــای فامیــل، محــروم کــردن خانــم از حــق 
آمــوزش و تعلیــم و فراگیــری علــم و دانــش، تحمیــل 
کلفت گــری و کار شــاق و طاقــت فرســای خانــه 
بــدون هیــچ نــوع مــزد، بهره کشــی جنســی و اســتفاده 
ــز  ــهوت و غرای ــش ش ــای عط ــزار اطف ــوان اب ــه عن ب
جنســی مــردان همــه بــر زنــان تحمیل شــده اســت. اما 
در برهه هــای کوتاهــی کــه اندک تریــن فرصــت 
بــرای زن فراهــم شــده، آن هــا شایســتگی و اســتعداد 
ــه  ــده ا ی ب ــه شــکل خیره کنن ــش را ب ــاده خوی فوق الع
نمایــش گذاشــته اند. بعــد از فروپاشــی و اضمحــال 
سیاســی  نظــام  شــکل گیری  و  طالبــان  رژیــم 
ــد اندکــی  ــی هرچن ــان فرصت ــرای زن دموکراتیــک ب
فراهــم ســاخت. آن هــا با اســتفاده بهینــه از ایــن مجال، 
بــا تمــام نیــرو وارد حــوزه  عمومــی شــده و به شــیوه ی 
ــم  ــد. علی رغ ــی کردن ــزی نقــش آفرین ــرت انگی حی
مشــکات و موانــع ســاختاری در ســطوح و الیه هــای 
مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی، زنــان 
مختلــف  عرصه هــای  در  و  درخشــیدند  خــوش 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی حضور یافتنــد و نقش 
بســیار مؤثــر و ارزش منــدی ایفــا کردنــد. امــا اکنــون 
چالش هــا و تهدیدهــای جدیــد فــرا راه پیشــرفت زنان 
ــن آن رنســانس و  ــده اســت کــه محرزتری ــد آم پدی
احیایــی مجــدد طالبانیســم، فســاد گســترده در ادارات 
حمایت هــای  و  کمک هــا  قطــع  حکومتــی، 
بین المللــی  ســازمان های  و  خارجــی  کشــورهای 

است.
رژیــم مســتبد و زن ســتیز طالبــان بعــد از فروپاشــی 
و ســقوط، بــه علــت حکومــت داری ضعیــف، فســاد 
ــر  ــور، تغیی ــی کش ــتگاه سیاس ـ اداری در دس ــی  سیاس
در سیاســت خارجــی کشــورهای کمک کننــده 
و بــه خصــوص آمریــکا و حمایــت و پشــتیبانی 
کشــورهای منطقــه از طالبــان بــه علــت مخالفــت بــا 
حضــور آمریــکا در افغانســتان، بــاز تجدیــد قــوا کرده 
ــامی  ــارت اس ــکیل ام ــواب تش ــر خ ــار دیگ و یک ب
را در ســر می پروراننــد. علــت اصلــی ظهــور مجــدد 
طالبــان را بایــد در فســاد گســترده دســتگاه حکومــت 
ــاد  ــا فس ــتان ب ــردان افغانس ــت م ــرد. دول ــتجو ک جس
ــی آشــکار  ــردم و تبان ــن از م ــه گرفت گســترده، فاصل
و پنهــان بــا طالبــان از یــک ســو بــه طالبــان انگیــزه و 
انــرژی مضاعــف بخشــید و از ســوی دیگــر آمریــکا 

 صفحه 3...

تحلیل
 نوراهلل صفایی

بی توجهی و قطع حمایت کشورهای 
خارجی و سازمان های بشر دوستانه 

که نقش تعیین کننده در رشد و 
بالندگی زنان و حضور پررنگ آن ها 
در حوزه ّهای عمومی داشت، بدون 

تردید آسیب التیام ناپذیری را متوجه 
زنان می کند. خانم ها بعد از تحمل 
سال ها خشونت و شکنجه و اهدا 

کردن قربانی های بی حساب در این 
دو دهه گذشته با حضور جامعه جهانی 
در افغانستان قد برافراشتند و آغاز 

به بالیدن و شکوفاشدن کردند. 
حضور آن ها در عرصه های سیاسی، 

فرهنگ و معارف هنر و رسانه ها 
شگفت انگیز و حیرت آور بود. اما 

متأسفانه در چند سال اخیر کمک های 
بین المللی رو به اوفول گذاشته و 
دارد به شکل اندوه ناکی کاهش 

می یابد. اگر حمایت های جامعه جهانی 
در بخش های معارف به خصوص فراهم 

کردن هزینه های آموزش و تحصیل، 
حمایت های حقوق بشری و دفاع از 

حقوق زنان و قربانیان خشونت تداوم 
نیابد حرکت ها و رشد زنان که مراحل 

ابتدایی و اولیه خود را طی می کند و به 
تازگی تکوین یافته است، به زودی رو 

به افول نهاده و جوانه های لطیف امید و 
آرزوی زنان در خزان سرد استبداد و 

بی عدالتی خواهند پژمرد.


