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یکــم؛ افغانســتان به لحــاظ فرهنگــی یک جامعه ی ســنتی 
و مردســاالر اســت کــه گاهــی از آن بــه عنــوان »پدرســاالر 
ــد  ــزارش واح ــق گ ــود. طب ــرده می ش ــام ب ــیک« ن کالس
ــی از  ــور، بخش ــن کش ــتان، ای ــی افغانس ــق و ارزیاب تحقی
کمربنــد مردســاالری کالســیک بــه حســاب می آیــد کــه در 
آن مــردان از حمایــت وســیع ســاختارهای اجتماعــی بــرای 
تســلط بــر زنــان بهره منــد هســتند. بــا وجــود تالش هــای 
کــه بــرای توزیــع منصفانــه قــدرت در میــان مــردان و زنــان 
جریــان دارد، مردســاالری کالســیک، عناصــر اقتدارطلــب 
و تمامیت خــواه را بــرای مــردان ارشــد کمــاکان حفــظ کــرده 
اســت. بــه نظــر می رســد افــزون بــر همــه  انســداد و تصلبی 
ناشــی از ســاختارهای مردســاالر، نســل جدیــدی از زنــان 
در دو دهــه ی اخیــر رشــد و ظهــور کرده انــد کــه در مقایســه 
بــا گذشــته از تمایــزات و تفاوت هــای زیــادی برخوردارنــد 
و در صــورت هماهنگــی و هم پذیــری آنــان ایــن ظرفیــت و 
پتانســیل وجــود دارد کــه در شــرایط مختلــف و متفــاوت از 

حریــم و حرمــت و حقــوق خــود دفــاع نماینــد.
دوم؛ مردســاالری نــوع خاصــی از ســاختار خانوادگی، 
اجتماعــی و سیاسی ســت کــه بــر نظــام حقوقــی و ارزشــی 
ویــژه و شــیوه ی متمایــزی از ســازمان دهی اقتصــادی 
اســتوار اســت کــه در آن مــردان بــه صــورت آشــکار و نهــان 
بــر زنــان ســلطه دارنــد. مردســاالری هم چنــان کــه انگلــس 
توصیــف کــرده اســت، نــه تنهــا از نظــر تاریخــی نخســتین 
ســاختار تســلط و انقیــاد بــه شــمار می آیــد؛ بلکه بــه عنوان 

ــتقل  ــیون مس ــخنگوی کمیس ــروش س ــم س ــیما عل ش
انتخابــات اســت کــه لیســانس حقــوق از دانشــگاه تخار 
ــز  ــش برانگی ــته ی چال ــه    و گذش ــای ناگفت دارد. قصه ه
زنــی کــه تــن بــه جبــر زمــان، محدودیت هــا و باورهــای 
کلیشــه ای نــداده و تــا امــروز خــوب درخشــیده اســت.
ــک  ــم ی ــزل پنج ــم، من ــه هفت ــه اول ناحی در کوچ
ــرق  ــد. ب ــی می کن ــوان زندگ ــم ج ــر خان ــان، دخت آپارتم
نیســت و مجبــور می شــوم بــا همــکارم کــه بیــک پشــتی 
مــن را در شــانه دارد، زینه هــا را بــاال شــویم. دروازه 
ــم  ــک می زن ــک ت ــل آدرس داده، ت ــه از قب ــان را ک آپارتم
ــه  ــاق ک ــل ات ــد، داخ ــارف می کن ــد و تع ــاز می کن در را ب

ــع شــده اســت. طــرف دســت راســت واق
ــمت  ــز س ــم ج ــورد وی نمی دان ــز در م ــچ چی هی
رســمی کاری اش، بــه اتــاق ســایه رخ امــا بــا دکــور 
شــیک رهنمایــی می شــویم. ســاعت 12 و چنــد دقیقــه 
ظهــر اســت و میــز مرتــب از ســاالد و میوه هــای فصلــی 

ــن. مزی
قبــل از این کــه پــای قصه هــا و ناگفته هایــش 
ــی کــه  ــه صــرف غذای ــد ب بنشــینم، دعــوت مــان می کن
ــرای  ــت ب ــاعت ها وق ــت و س ــدارک دیده اس ــت ت از وق
آمــاده شــدن اش صرف کــرده، قابیلــی اوزبیکــی و قورتی 
ــت. ــمال اس ــمت ش ــی س ــهور و محل ــذای مش ــه ع  ک
میــز آنقــدر شــیک و منظــم دکــور شــده اســت کــه دل 
ــا  ــه را ب ــدی زنان ــت و هنرمن ــه ظراف ــد آن هم آدم نمی آی
قاشــق و چنــگال بهــم بریــرد، امــا چــاره ای جــز ایــن هم 

نیســت.
قصه هــای  ظهــر  عــذای  در البــالی صــرف 
خودمانــی می کنیــم، امــا در دل بی قــرار شــنیدن نــا 
گفته هایــش هســتم. قاشــق ام را می گــذارم روی بشــقاب 

و ازش تشــکر می کنــم.
ــزد  ــه می ری ــی را در پیال ــوش رنگ ــیاه خ ــای س چ
ــه  ــیند، متوج ــارم می نش ــری کن ــک نف ــوچ ی و روی ک
چــادر ســبز رنگــش می شــوم کــه ریــی موهای ســیاه اش 
ــا نگیــن ســبزش کــه  گاهــی از  انداختــه و گوشــواره ی ب

ــد. ــی می کن ــود نمای ــادر خ ــر چ زی
ــب  ــامل مکت ــالگی ش ــش س ــن ش ــیما از س ش
می شــود او و خواهــران اش تنهــا دختــران فامیلــی بودنــد 
ــب  ــه مکت ــی ک ــنتی و مذهب ــته، س ــط بس ــه در محی ک
ــت  ــول و نادرس ــر نامعق ــک ام ــران ی ــرای دخت ــن ب رفت
تلقــی می شــده و دختــران اجــازه ی رفتــن بــه مکتــب را 
نداشــتند، مکتــب می خواننــد. شــیما و خواهــران اش بــا 
حمایــت پــدر شــان شــامل مکتــب می شــوند. می گوید: 
ذهنیــت جاهالنــه و نادرســت کــه در مــورد رفتــن دختران 
بــه مکتــب وجــود داشــت، فامیــل و بســتگان مــان پدرم 
را از مناســبات فامیلــی منــع و طــرد کــرده بــود. می افزاید 
کــه دو شــرط را بــه پــدرم گذاشــته بودنــد؛ یــا روابــط را 
ــه  ــا ب ــن م ــع رفت ــد و مان ــا اقــوام و فامیــل حفــظ نمای ب
ــم و روابــط مــان را  ــا مــا مکتــب بروی مکتــب شــود و ی

قطــع نماییــم.
شــیما می گویــد پــدر و مــادرم در ســفری کــه 
ــه شــفاخانه  ــران داشــتند و می خواســتند ب ــه کشــور ای ب
ــواد  ــون س ــد. چ ــویی می رون ــه دست ش ــا ب ــد، ام برون
نداشــتند و آدرس هــا را بــه خوبــی تفکیک نکــرده بودند. 
همانجــا بــوده کــه پــدرم قــدر دانــش و ســواد را عمیقــن 
ــدرم مکتــب رفتــن مــا را  ــرای همیــن پ درک می کنــد. ب
ــاوندان اش  ــواده و خویش ــه خان ــت ک ــح داد و گف ترجی
روزی بــه اشــتباه شــان پــی  خواهنــد بــرد و مــارا دوبــاره 

خواهنــد پذیرفــت.
ــرات  ــی اش خاط ــد از دوران کودک ــیما می گوی ش
خــوش نــدارد. از زخمــی شــدن پــدرش در ســال 1385 
ــا  ــود ت ــث می ش ــه باع ــه آن حادث ــد ک ــادآوری می کن ی
مشــکالت زیــاد اقتصادی را متحمل شــوند. مشــکالت 
ــد.  ــه می کن ــی را تجرب ــای زندگ ــن روزه ــد تری ــه ب ک
می گویــد: روزهــای بــود کــه نــان بــه خــوردن نداشــتیم 
و تنهــا درآمــد مــا دوختــن چنــد جــوره لبــاس که مــادرم 
ــی آورد  ــت م ــه بدس ــز را ک ــول ناچی ــود و پ ــت ب می دوخ
بــا آن می توانســت یــک مقــدار برنــج خریــداری نمایــد. 
باالخــره در ســال 1387 کــه مــن صنــف 9 مکتــب بــودم 
ــد زندگــی و قرضداری هــای  ــه وضعیــت ب ــا توجــه ب و ب

فراگیرتریــن و ماندگارتریــن نظــام نابرابــری تــداوم پیــدا کرده 
ــن الگــوی اجتماعــی مســلط در  ــه صــورت بنیادی تری و ب
ــرم  ــدر در رأس ه ــن پ ــیوه معمول ــن ش ــت. در ای ــده اس آم
قــدرت قــرار می گیــرد و زن بــه عنــوان جنس دوم نگریســته 
می  شــود. بنابرایــن؛ بارزتریــن خصوصیــت نظــام اجتماعی 
ــن  و فرهنگــی در افغانســتان، مردســاالربودن آن اســت. ای
ویژگــی در طــول ســالیان متمــادی از یــک نســل بــه نســل 
ــکل  ــه ش ــت ک ــد شده اس ــه و بازتولی ــال یافت ــر انتق دیگ
فراگیــر و عمومــی بــه خــود گرفته اســت. مردســاالری بــه 
ــه ی یــک ســاختار نهادینه شــده، ریشــه های عمیقــی  مثاب
در فرهنــگ و ســنت قبیلــه ای و حتــی شــهری ایــن کشــور 

داشــته و در ابعــاد وســیعی نمــود و تبلــور یافته اســت.
ســومغ بــا ســقوط رژیــم طالبــان و شــکل گیری نظــام 
دموکراتیــک در کشــور، فصــل جدیــدی از تغییــرات بــرای 
ــای  ــا و فرصت ه ــد و زمینه ه ــد آم ــتان پدی ــان افغانس زن
ــن  ــاد گردیــد. برخــی از ای بی شــماری بــرای زنــان ایج
فرصت هــا تأثیــرات عمیقــی بــر زنــان گذاشته اســت. 
حکومــت برآمــده از اراده ی جامعــه جهانــی و حمایت هــای 
ــی  گاه ــطح آ ــف، س ــای مختل ــان در زمینه ه ــغ آن بی دری
ــور،  ــان کش ــدادی از زن ــش داده و تع ــان را افزای ــی زن عموم
ــال  ــه کنشــگران فع ــا اســتفاده از فرصت هــای موجــود ب ب
ــل  ــگ تبدی ــر و فرهن ــت، هن ــیت، سیاس ــوزه جنس در ح
ــی  ــد حفاظت ــی از کمربن ــون بخش ــم اکن ــه ه ــته اند ک گش
ــدی  ــع ج ــد و مان ــده دارن ــه عه ــان ب ــن زن ــی را ای دموکراس
بــرای افراط گرایــی تلقــی می شــوند. ایــن مجموعــه از زنــان 

ــم،  ــر بزرگ ــن و خواه ــه م ــد ک ــث ش ــتیم باع ــه داش ک
ــان  ــث مبلغ ــه حی ــان را ب ــن کار م ــویم و اولی وارد کار ش
گاهــی عامــه در انتخابــات آغــاز کردیــم. بنابــر تــالش و  آ
مســؤولیت پذیری کــه داشــتم از طــرف هم کارانــم مــورد 
ــک  ــان در ی ــم و هم زم ــرار گرفت ــراوان ق ــویق های ف تش
دفتــر دیگــر بــه عنــوان ســوپروایزر کار می کــردم و در کنار 
ــار  ــه فش ــردم ک ــالش می ک ــم. ت ــم می رفت ــب ه آن مکت
چندیــن کار را متحمــل شــوم تــا فشــار و مشــکالت کــه 
بــر روی دوش خانــواده ام بــود، کــم گــردد. تــا ســه ســال 
ــم.  ــام نمای ــدرم را تم ــای پ ــتم قرض ه ــردم و توانس کار ک

بعــد از آن وارد کارهــای رســانه ای شــدم.
ــوان  ــه عن ــود ب ــی ب ــا بی. بی. س ــتین کارم ب نخس
خبــر نــگار قرارداتــی؛ در حــال کــه مــن بلدیــت بــا کار 
ــا  ــام کاره ــرای انج ــان را ب ــع آن ــتم و توق ــانه ای نداش رس
ــط بســته و  ــرآورده کــرده نمی توانســتم. چــون در محی ب
بــا نــام مســتعار زیــر چــادری در گرمــا و ســرما، روزهای 
در  می کــردم.  ســپری  را  چالش برانگیــز  و  دشــوار 
تجمعــات بــزرگ کــه چــادری هــم بر ســر داشــته باشــی 
ــکالت  ــوص مش ــردم و بخص ــان م ــا و در می در جاده ه
ــی  ــت، کار در بی بی س ــود داش ــم وج ــه ه ــه ای ک منطق
را رهــا کــردم. بعــد از مدتــی در یــک برنامــه ای بــه کابــل 
آمــدم در آن برنامــه بــا مســؤول تلویزیــون آریانــا معرفــی 
شــدم بــا توجــه بــه توانایــی و جــرات کــه داشــتم آنهــا از 
مــن خواســت که همــکار شــان شــوم. آنهــا آریانا بلــخ را 
افتتــاح کردنــد و مــن مــدت طوالنــی را در آنجــا کار کردم 
و همزمــان بــا رادیــوی محلــی و تلویزیــون محلــی تخــار 

ــردم. ــز کار می ک نی

در فضــای کنونــی در الیه هــای مختلــف اجتماعــی حضــور 
دارنــد. نماینده پارلمــان، وزیــر و معین، نویســندگان جراید، 
تلویزیــون، شــرکت کنندگان در بحث هــای  گوینــدگان 
اجتماعــی و سیاســی، ســازمان دهندگان اعتراضــات و 
مجموعــن تیــپ و قشــر نویــن از زنــان ظهوریافتــه کــه ایــن 
توانایــی را دارنــد تــا از حقــوق و دســت آوردهای دو دهــه ی 
اخیــر خــود حفاظــت و حمایت کننــد. مجموعن ایــن زنان 

ــتند: ــل هس ــای ذی دارای ویژگی ه
ــند.  ــی می باش ــل دارای دو ویژگ ــان حداق ــن زن 1( ای
نخســت اینکــه از تحصیــالت بــاالی نســبت بــه دوره هــای 
گذشــته برخوردارنــد و دوم اکثــر شــان در خــارج از مرزهای 
ــا در داخــل کشــور مــدارج علمــی خــود را  افغانســتان و ی

کاری  روزهــای  دشــوارترین  می گویــد  شــیما 
مــن در آریانــا بــود؛ زیــرا مــن تنهــا دختــر بــودم کــه بــه 
ــه  ــران ک ــداد دخت ــردم. تع ــگار کار می ک ــر ن ــوان خب عن
ــتعار  ــام مس ــا ن ــد ب ــی کار می کردن ــانه های محل در رس
ــام خــودم در ســانه حضــور  ــا ن ــد و از این کــه مــن ب بودن
ــردم.  ــه در آن کار می ک ــاع را ک ــواده و اجتم ــتم، خان داش
ــر  ــا تفک ــود. ب ــکل زا ب ــز و مش ــن چالش برانگی ــرای م ب
ــه و در و  ــل، کوچ ــردان فامی ــام م ــم و تم ــی برادران افراط
همســایه بایــد مبــارزه می کــردم. در مقابــل دخالت هــای 
شــان  محدودیت هــای  ایجــاد  و  تهمت هــا  بیجــا، 
ــنفکرنماها  ــا روش ــوص ب ــردم. بخص ــتادگی می ک ایس
ــارم  ــی در کن ــچ حام ــن هی ــوش، م ــان نکتایی پ و طالب
ــده  ــا برن ــد مقاومــت می کــردم ت ــن رو بای نداشــتم و از ای
ــتم و  ــی نداش ــه حام ــال ک ــال 2014 در ح ــوم. در س ش
ــردم  ــت م ــه درک وضعی ــا ب ــا بن ــتم؛ ام ــز نداش ــول نی پ
جامعــه و محرومیت هــای کــه آنــان داشــتند، وارد کار و 
زار انتخاباتــی شــدم و در شــورای والیتــی تخــار کاندیــدا 
کــردم. محرومیت هــای کــه مــردم مــا بــا آن روبــه رو بود؛ 
نداشــتن مکتــب، کلینیــک و حتــی یــک داکتــر زن هــم 
حضــور نداشــت. می خواســتم پــل ارتباطــی میــان دولت 
و مــردم ام باشــم و در اصــل یــک دادخــواه بــرای حقــوق 
مــردم ام. در حــال کــه نــه پــول داشــتم و نــه فامیــل کــه از 
مــن حمایــت نمایــد و نــه دختــر کــدام قومنــدان بــودم بــا 
ایــن وجــود وارد کار شــدم زمــان کــه مــن در ولســوالی ها 
ــد کشــت  ــو را خواهن ــد ت ســفر می کــردم همــه می گفتن
از تــو کســی حمایــت نمی کنــد و در کمپایــن تــو کســی 
جمــع نخواهــد شــد، بــا وجــود تــرس و دلهره ای بســیار؛ 

ــی  ــی و بین الملل ــرایط مل ــان و ش ــا زم ــد و ب ــی کرده ان ط
آشــنایی کافــی دارنــد؛

ــان  ــته زن ــی گذش ــای مبارزات ــان تجربه ه ــن زن 2( ای
ــراز و  ــد و از ف ــار دارن ــان را در اختی ــتی آن ــل فرودس و عوام
فرودهــای جایــگاه زنــان در نظام هــای سیاســی مطلع انــد؛
3( ایــن زنــان نســبت بــه زنــان گذشــته از ارتباطــات 
ــن در  ــتند؛ ای ــوردار هس ــارج برخ ــان خ ــا جه ــترده تر ب گس
ــورهای  ــا کش ــی ب ــته حت ــان در گذش ــه زن ــت ک حالی س

همســایه هــم ارتباطــی نداشــتند؛
4( ایــن زنــان برخــالف جریان هــای ســابق، از 
حمایت هــای جامعــه جهانــی و نهادهــای بین المللــی نیــز 

برخــوردار هســتند، چیزی کــه در گذشــته، چنیــن فرصتی را 
کمتــر در اختیــار داشــتند؛

ــد و در  ــی آشــنایی دارن ــان جهان ــا زب ــان ب ــن زن 5( ای
بســیاری از کنفرانس هــای بین المللــی حضــور می یابنــد و 

ــد؛ ــان خودشــان ســخن می گوین ــا زب ب
ــه  ــبت ب ــنت گرایان نس ــع س ــان از موض ــن زن 6( ای
ــان  ــاره ی طالب ــور دوب ــرا از حض ــد؛ زی ــز واقف ان ــان نی زن
ــالش  ــوده و ت ــران ب ــس و نگ ــح دلواپ ــرح صل ــب ط در قال
ــود و  ــنیده ش ــح ش ــد صل ــان در فراین ــدای زن ــد ص می کنن
دســت آوردهای دو دهــه ی اخیــر زنــان مــورد معاملــه قــرار 

نگیــرد؛
ــوردار  ــاالی برخ ــادی ب ــه انتق ــان از روحی ــن زن 7-ای
ــایر  ــیتی و س ــای جنس ــه نابرابری ه ــبت ب ــتند و نس هس

نابرابری هــا نگــرش اعتراضــی و اصالحــی دارنــد.
ــی  ــرایط کنون ــان در ش ــه زن ــرانجام اینک ــارم: س چه
ــد  ــدای واح ــاد ص ــبتگی و ایج ــی، هم س ــد هم آهنگ نیازمن
اســت. ضــرورت ایــن هم آهنگــی و هم بســتگی در در 
حــال حاضــر بیــش از هــر زمــان دیگــر احســاس می شــود، 
زیــرا زنــان در سیاســت های جامعــه ی جهانــی و امریــکا در 
حاشــیه قــرار گرفتــه و کمک هــای مالــی و معنــوی آنــان به 
تدریــج رو بــه کاهــش اســت. از ســوی دیگــر؛ گفتگوهــای 
صلــح میــان جمهــوری اســالمی افغانســتان و طالبــان بــه 
صــورت جــدی دنبــال می شــود و احتمــال اصــالح و تغییــر 
در قانون اساســی و نظام سیاســی هــم وجــود دارد، بنابراین؛ 
گاه کشــور بــادرک شــرایط موجــود، بایــد  زنــان توانمنــد و آ
دلواپــس دســت آوردهای دو دهــه ی اخیــر در حــوزه ی زنــان 
باشــند و در جهــت ایجــاد هم آهنگــی و انســجام، همــراه و 
هم صــدا شــده و تــالش نماینــد تــا حقــوق و مطالبــات زنان 

در فراینــد گفتگوهــای صلــح نادیــده گرفتــه نشــود.

راهــِی ولســوالی خودمــان شــدیم، در آنجــا کــه رســیدیم 
ــد. ــک نمی آمدن ــد و نزدی ــا می کردن ــان از دور تماش زن

کــرده  نفــوذ  ولســوالی ها  در  کــه  کســانی 
اداره هــای  در  بودنــد.  مافیــا  بیشــتر  بودنــد، 
می کردنــد،  کار  بــاال  مقام هــای  در   دولتــی 
امــا مــن رفتــم بــا ســخن گفتن، بــا بیــان دردهــای دلــم 
کــه ناشــی از ناهنجاری هــا و کجی هــای معمــول 
ــن  ــان ســخن گفت ــود، شــروع کــردم. در جری ــه ب جامع
ــه کــرد و از دردهــا  ــد گری ــد بلن ــای مســن، بلن ــک آق ی
و ترس هایــش ســخن گفــت. در آن دوره در مقابــل 
ــارزه کــردم،  ــدان و تفگ ســاالران ایســتاد گی و مب زورمن
بــا کســانی که ذهنیت افراطــی داشــتند و مردم را همیشــه 

ــردم. ــارزه می ک ــد، مب ــاخته بودن ــان س ــت ش ــه دس تل
بــر عکــس تصــور همــه، در ولســوالی خــود مــان 
ــدر  ــدار، قل ــن پول ــای م ــم. رقب ــن رأی را گرفت بلندتری
و حمایــت حکومــت محلــی و مرکــزی را بــا خــود 
داشــت. بــا آنکــه رأی بلنــد آوردم، امــا بــه دلیــل نداشــتن 
حمایت گــر سیاســی در حکومــت محلــی و مرکــز 

ــم.  ــدا کن ــی راه پی ــورای والیت ــه ش ــتم ب نتوانس
ــای  ــروف کاره ــر مص ــال دیگ ــه س ــد از آن س بع
ــد.  ــی ش ــای اجتماع ــی و فعالیت ه ــه، دادخواه خیری
ــه عنــوان آمــر  پــس ازچنــد ســال فعالیــت اجتماعــی ب
جنــدر شــهرداری تخــار شــامل وظیفــه شــدم. در محیط 
کاملــن مردانــه کــه معیــار ســواد و کارایــی نبــود. در مدت 
کــه آنجــا کار کــردم بــا مشــکل جــدی امنیتــی روبــه رو 
ــی  ــان دادخواه ــرای زن ــتر ب ــه بیش ــر ک ــودم، به خاط ب
می کــردم و ایــن باعــث شــد کــه در معــرض تهدیــد قــرار 

بگیــرم.
ــنا  ــاد آش ــای زی ــا خانم ه ــل، ب ــه کاب ــفری ب در س
ــم  ــل بیای ــت: درکاب ــن گف ــه م ــا ب ــی از آنه ــدم، یک ش
گرچنــد کــه این جــا بــا مشــکالت بیشــتر روبــه رو شــدم 
ــه زندگــی در لیلیــه را داشــتم.  ــار، تجرب و بــرای اولیــن ب
ــه ای بــرای  چــون پــول  کافــی نداشــتم و در ضمــن خان
ــودم،  ــه ب ــاه در لیلی ــد. 6 م ــدا نمی ش ــرد پی ــران مج دخت
امــا به خاطــر غــذای نــا مناســب و نادرســت کــه در لیلیه 
بــود، اعتــراض کــردم، مدیــر لیلیــه تهدیدمــان کــرد که به 
امنیــت می ســپارم تــان. بــه مدیــر گفتــم کاری نکردیم که 
اینگونــه مــا را تهدیــد می کنیــد. موضــوع را بــا خانم های 
مدافــع حقــوق زن در جریــان گذاشــتم و بــا دادخواهــی 
ــوب را  ــرات خ ــه تغیی ــدیم ک ــق ش ــا موف ــت آنه و حمای
ــه  ــای ک ــا جنجال ه ــم؛ ام ــگاه بیاوری ــگاه دانش در خواب
ــد و  ــن ش ــن خطرآفری ــرای م ــود، ب ــده ب ــود آم به وج
مجبــور شــدم بــا تعــدادی از دختــران دیگــر، خوابــگاه را 
تــرک کنــم. جــای دیگــر خانــه گرفتیــم، روزهای دشــوار 
بــود. چــون بــا معــاش ۶ هــزار افغانــی در مــاه، در اداره 

ــردم. ــی کار می ک ــای محل ــتقل ارگان ه مس
پــس از مدتــی بــه حیــث معــاون ســخنگوی 
کمیســیون انتخابــات کار جدیــد را آغــاز کــردم و دو و نیم 
ســال می شــود کــه اینجا مصــروف انجــام وظیفه هســتم. 
ــای  ــال، چالش ه ــان فع ــوان زن ــه عن ــه ب ــه این ک خالص
ــورد  ــاد در م ــت زی ــت های نادرس ــم، برداش ــاد داری زی
مــا وجــود دارد و طالبــان نکتایی پــوش زیــاد اســت کــه 
ــان  ــدن م ــیه زان ــه حاش ــب و ب ــدد تخری ــواره در ص هم

اســتند.
چالــش کــه در محیــط کار بــا آن روبــه رو هســتم، 
ــام  ــه ن ــه ب ــت ک ــردگان اس ــی تحصیل ک ــت افراط ذهنی
طالبــان نکتایی پــوش یــاد می کنــم. آنهــا کــه حتــا بــه نــام 
زنــان پــروژه گرفتنــد، امتیــاز گرفتنــد؛ اما بــا رفتــار، گفتار 
و کردارشــان خشــونت بدتــر از طالبــان را در حــق زنــان 
ــد کــه صــف  ــان را همــه می دانن ــد، طالب اعمــال می کنن
ــی  ــز از کس ــان نی ــت ش ــت، جنای ــخص اس ــان مش ش
پنهــان نیســت. امــا طالبــان نکتایی پــوش کم تــر از آنــان 

. نیستند

ــر  ــین ب ــال های پس ــه در س ــرات ک ــیما از تغیی ش
وضعیــت زنــان آمــده خوشــبین اســت. وقــت ســال های 
و  فــراوان  چالش هــای  بــا  کــه  را  دانشــجویی اش 
محدودیت هــای زیــاد گذارنــده بــا اکنــون مقایســه 
ــای  ــان در بخش ه ــت زن ــور و فعالی ــد و از حض می کن
ــد  ــان تاکی ــا هم چن ــوب دارد. ام ــاس خ ــف احس مختل
می کنــد کــه حضــور زنــان ســمبولیک و نمایشی ســت. 
ــل کار و  ــه در مح ــز و دوگان ــای تبعیض آمی از برخورده
ــان را  ــد دارد. از این کــه زن ــواده احســاس ناخوش آین خان
ــد:  ــد. می گوی در عرصه هــای مختلــف جــدی نمی گیرن
ــای  ــر ج ــا ه ــان در اداره و ی ــم کاری ش ــر تای ــردان اگ م
ــی،  ــه دور هم ــرای قص ــت ب ــود، وق ــام می ش ــر تم دیگ
ــت را  ــن وق ــان ای ــا زن ــد؛ ام ــح دارن ــزی و تفری برنامه ری
ــروف  ــه مص ــرون از خان ــه در بی ــاغل ک ــان ش ــدارد، زن ن
هســتند، در خانــه کــه می آیــد مصــروف آشــپزی، 
بچــه داری، شســتن و پاککــردن می شــوند. در کابل چند 
ــا هــم  ــم رسمی شــان ب زن را می شناســید کــه بعــد از تای
بنشــینند و در مــورد مشــکالت چالش هــا و منافع شــان 
بحــث کننــد، تبــادل نظــر نماینــد و تصمیــم بــرای تغییــر 

بگیرنــد.
ایــن ســهولت را زنــان بــرای مــردان ایجــاد کــرده و 
ــردان  ــفانه م ــا متأس ــد، ام ــوش کرده ان ــان را فرام خودش
ایــن ســهولت را بــرای زنان ایجــاد نکــرده، بحــث دوم این 
اســت کــه حکومــت افغانســتان به خاطــر جــذب کمک 
هــای جامعــه جهانــی از حضــور زنــان اســتفاده نمادیــن 
می کنــد. زمــان مــا می توانیــم حضورزنــان را بــه شــکل 
معنــادار در همــه عرصه هــا مــد نظــر بگیریــم کــه بــرای 
خودشــان وقــت بگذارنــد و روی ظرفیــت و توانایی شــان 

نمایند. کار 
ــان کار می کننــد،  ــا صداقــت و رو راســتی کــه زن ب
ــان را  ــگاه ش ــد جای ــه بای ــه ک ــته آنگون ــم نتوانس ــاز ه ب
پیــدا کننــد، دلیــل آن عــدم انســجام زنــان اســت. زنــان 
نبایــد در مقابــل خشــونت ها و بی عدلتی هــای کــه 
علیه شــان صــورت می گیــرد، خاموشــی اختیــار نماینــد. 
ــت  ــاالر و حکوم ــه ی مردس ــه جامع ــی ب ــن خاموش ای
افغانســتان، بیشــتر جــرات می بخشــد کــه زنــان را 
ــه  ــدازه ک ــه ان ــرد. ب ــزوا بب ــه ان ــد و ب در حاشــیه نگهدارن
ــیم،  ــته باش ــگ داش ــر رن ــور پ ــم، حض ــی نمایی دادخواه
ــدازه  ــان ان ــه هم ــویم ب ــال ش ــف فع ــا مختل در بخش ه

تأثیرگــذار هســتیم.
مــا زمــان می تواینــم حضــور معنــادار داشــته 
باشــیم کــه در هرجــای قــدم بگذاریــم و بــر ترس هــای 
ــیم،  ــش بکش ــه چال ــان را ب ــم. خودم ــه نمایی ــان غلب م
گاهــی مــان کار کنیــم و هم دیگــر مــان  ــی و آ روی توانای
را حمایــت نماییــم. چالــش دیگــر کــه وجــود دارد ایــن 
اســت کــه ما همیشــه انگشــت انتقــاد بر مــردان داشــتیم 
ــان  ــق هم جنس ش ــه در ح ــان ک ــه زن ــار ب ــم. یکب و داری
ــت،  ــان اس ــان زن ــه زی ــه ب ــد ک ــای را روا می دارن کاره
حرفــی نزدیــم. مــا بایــد زیــر یــک چطــر زنانه، به شــکل 

زنجیــره ای کار نماییــم
ــح  ــای صل ــه گفت وگوه ــروش ب ــم س ــیما عل ش
امیــدوار اســت و می گویــد: مــردم افغانســتان از جنــگ 
ــیما  ــد. ش ــتر دیده ان ــیب بیش ــان آس ــده  و زن ــته ش خس
چشــمان اش را می بننــد و می گویــد: ای کاش صلــح 
شــود تــا مــن بتوانــم بــه دیــدار خانــواده و دوســتانم بــروم! 
از مســیرهای کــه همیشــه تهدیــد بــوده بــرای مــردم عام. 
شــیما یــک ســال و نیــم اســت بــه والیــت کــه در آن زاده 
شــده اســت نرفتــه اســت. هــر بــاری کــه مــی رود بایــد 
ــه  ــح ک ــر. صل ــر س ــادری ب ــد و چ ــته باش ــراه داش هم
رویــای شــیرین اوســت، قایــل بــه پذیرفتــن آن بــه هــر 
ــت آوردهای  ــیما آزادی، دس ــرای ش ــت. ب ــی نیس قیمت
ــت.  ــرخ اس ــط س ــان خ ــق زن ــین و ح ــال های پس س
صلــح اگــر بــه ایــن مــوارد محدودیــت وضع کنــد، صلح 

نیســت.
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ــا فرارســیدن هشــت مــارچ خاطــره ای از دوران  ب
کودکی هایــم در خصــوص نــگاه از بــاال بــه پاییــن 
ــد و  ــادم آم ــه ی ــان ب ــه زن ــبت ب ــان نس ــردان محله م م
ــه  ــای اصطالحــات مروجــی ک ــه مفهــوم و معن ــازه ب ت
ــی   ــد، پ ــرده می ش ــه کار ب ــان ب ــر زن ــان در براب آن زم
ــه  ــبت ب ــا نس ــی خانم ه ــاد دارم هرازگاه ــه ی ــرم. ب می ب
ــه  ــردان خان ــا م ــان و ی ــم شوهران ش ــی از تصامی بعض
ــم  ــن تصمی ــردن ای ــی ک ــتند عمل ــن می دانس ــه دقیق ک
بــه نفــع خانــواده نیســت و یــا حــد اقــل می خواســتند 
ــد  ــواده و انســان آزاد، مانن ــک عضــو خان ــوان ی ــه عن ب
انســان های دیگــر، نظرشــان را در خصــوص یــک 
موضــوع مشــترک خانوادگــی  داشــته باشــند؛ متأســفانه 
مــردان بــدون انــدک توقــف و مکثــی در برابــر ایــن نظــر 
ــا  ــن و ب ــدیدترین لح ــا ش ــا، ب ــراض خانم ه ــا اعت و ی
گفتــن جملــه ی »زن هســتی در خانــه بــاش!« محکــوم 
ــام  ــفانه در تم ــه متأس ــوردی ک ــگاه و برخ ــدند؛ ن می ش
افغانســتان عمومیــت دارد و زنــان از ایــن دریچــه 
همــواره محکــوم شــده اند و تمــام حقــوق انسانی شــان 

ســلب شده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن، بــا نگاهــی بــه سرنوشــت زنــان 
ــم کــه  ــه ایــن امــر مهــم دقیــق پــی می بری در تاریــخ، ب
زندگــی سیاســی-اجتماعی و خانوادگــی زنــان در طــول 
ــا فــراز و فرودهــا و خــم و پیچ هــای فراوانــی  تاریــخ، ب
ــه  ــاال ب ــی از ب ــا نگاه ــرن ب ــت و اکث ــوده اس ــراه ب هم
ــن  ــع تعیی ــا و جوام ــان در خانواده ه ــگاه زن ــن، جای پایی
می شده اســت. متأســفانه بــا نگاهــی بــه وضعیــت 
ــواده  و  ــا خان ــرب و حت ــرق و غ ــان در ش ــی زن اجتماع
ــدا  ــس دوم پی ــودن را جن ــوم زن ب ــود، مفه ــه ی خ قری
ــری  ــه از براب ــن ک ــود ای ــا وج ــون ب ــم. افالط می کنی
ــا  ــور پشــتیبانی می کــرد؛ ام ــردان در تمــام ام ــان و م زن
نــگاه جنــس دومــی نســبت بــه زنــان داشــت و همیشــه 
ــان  ــت. هم چن ــده نشده اس ــه زن آفری ــرد ک ــکر می ک ش
ــه ا ی خــود  ــان کــه از زمان ارســطو فیلســوف دیگــر یون
ســخت متأثــر بــود، بــاور داشــت کــه زن ناقــص بــوده و 
هنگامــی کــه طبیعــت از زایــدن مــرد عاجــز مانــد، زنان 

ــد. را آفری
ــی و  ــارزه ی طوالن ــک مب خوشــبختانه، بعــد از ی
ــب  ــان غال ــک گفتم ــه ی ــان ب ــأله ی زن ــر، مس نفس گی
و کالن تبدیــل شــد و امــروزه همــه ی سیاســیون، 

ــواز و  ــه پیش ــارچ( ب ــنبه، ۷ م ــان دیروز)ش ــن گفتم ای
تجلیــل از روز جهانــی همبســتگی زنان از ســوی کمیته 
مصونیــت خبرنــگاران افغــان، در کابــل برگــزار شــد. در 
ایــن برنامــه زنــان خبرنــگار، رســانه ها، شــخصیت های 

سیاســی و فرهنگــی شــرکت نمــوده بودنــد.
در شــروع برنامــه صدیــق اللــه توحیدی، مســؤول 
ــگاران  ــت خبرن ــت ی مصونی ــی کمی ــش دادخواه بخ
ــراز  ــه وضعیــت پســاصلح اب نگرانی هایــش را نســبت ب
نمــود. آقــای توحیــدی گفــت: »حادثــه ی اخیــر، 
امیدواری هــای کــه نســبت بــه صلــح بــه وجــود آمــده 
بــود را زیــر ســوال بــرد. عــدم تأمیــن امنیت شــهروندان 
ــفانه در  ــت متأس ــت اس ــی حکوم ــف اصل ــه از وظای ک
زمینــه اش غفلــت صــورت گرفــت. از جانــب دیگــر مــا 
بــه ایــن بــاور رســیدم کــه غیــر از طالبــان ممکــن اســت 
گــروه و گروهک هــای دیگــر پشــت ایــن قضیــه قــرار 
ــح هســتند.  ــه صل ــع رســیدن ب داشــته باشــند کــه مان
زیــرا ایــن گروه هــا توانایــی آمــاج قــراردادن مــردم 

ــد«. افغانســتان را در هــر محلــی دارن
همچنــان آقــای توحیــدی روی حفــظ آزادی زنان 
ــد  ــح تأکی ــه ی صل ــدن پروس ــق و عملی ش ــد از تواف بع
ورزیــد؛ بــا ایــن شــرح کــه امیدواریــم هــم صلــح بیایــد 
و هــم آزادی هــای اجتماعــی و رســانه ای زنــان محفوظ 
ــیاری ها  ــم بس ــوز ه ــا هن ــزود: »ت ــان اف ــد. ایش بمان
ــام  ــان در تم ــور زن ــه حض ــتند ک ــاور هس ــن ب ــه ای ب
ــک  عرصه هــای اجتماعــی، مشــخصن در رســانه ها ی
ــور  ــه حض ــت ک ــن درصورتی س ــت. ای ــوم اس ــر مذم ام
زنــان در رســانه ها زبــان  گویــای تمــام زنــان افغانســتان 
بــوده کــه توســط زنــان رســانه ی دردهــا، مشــکالت و 
ــن مملکــت  ــان ای ــرا روی زن نامالیمت هــای موجــود ف

ــود«. ــس می ش منعک
ســپس خانــم وحیــده فیضــی، برگــزار کننــده ایــن 
ــان، بخصــوص  گفتمــان به طــور خالصــه وضعیــت زن
ــث  ــه بح ــر ب ــه ی اخی ــک ده ــگار را در ی ــان خبرن زن
ــان اکنــون و قبــل از توفق نامــه  گرفــت و افــزود کــه زن
صلــح نیــز در ســطوح مختلــف مــورد خشــونت و آزار 

نظریه پــردازان و جامعه شناســان بــه ایــن اعتقادنــد کــه 
زنــان را نمی شــود نادیــده گرفــت. از ایــن جهــت، زنــان 
ــدن  ــی ج ــت و جامعه شناس ــان در سیاس ــگاه آن و جای

ــر  ــا اشــاره بــه حضــور نیافتــن پ قــرار گرفته انــد. وی ب
ــرد  ــد ک ــوده تأکی ــه نم ــه گالی ــن برنام ــان در ای ــور زن ش
کــه زنــان بایــد افســار سرنوشــت خویــش را بــه دســت 
بگیرنــد، از چیــزی نترســند و خــود نقــش ایجــاد نمایند 
نــه این کــه منتظــر باشــند تــا چــه نقشــی در پروســه ی 
ــه  ــی ب ــی و اجتماع ــات سیاس ــر موضوع ــح و دیگ صل

ــود. ــپرده می ش ــان س آن
در ادامــه بانــو فوزیــه کوفــی، عضــو هیــأت مذاکره 
کننــده ی صلــح، بــا اشــاره بــه اینکــه آیــا دیــدگاه طالبان 
نســبت بــه زنــان تغییــر کــرده اســت یــا خیــر، گفــت: 
»جــدا از ایــن بحــث کــه آیــا طالبان دیــدگاه اش نســبت 
ــش را  ــن پرس ــد ای ــر، بای ــا خی ــرده ی ــر ک ــان تغیی ــه زن ب
ــرای  ــا ب ــه آمادگی ه ــان« چ ــا »زن ــه م ــم ک ــرح کنی مط
حضــور طالبــان در قــدرت سیاســی افغانســتان داریــم؟ 
حاالنکــه طالبــان مــا را اصلــن نپذیــرد. بنابرایــن؛ اگــر 
ــی داده توانســتیم، ایمــان  ــن پرســش پاســخ عمل ــه ای ب
ــتر  ــم« بیش ــر نمی گردی ــب ب ــه عق ــه ی »ب ــه مقول ــا ب م
ــه عنــوان  ــان فعلــی افغانســتان را ب شــده و طالبــان، زن
یــک جانــب قــدرت بایــد بپذیــرد«. بانــو کوفــی خــود 
را بــا گالیــه زنــان خبرنــگار افغانســتان شــریک دانســته 
گفــت کــه یکــی از واقعیت هــای انکارناپذیــر ایــن 

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد بحــث ق م
ــل از  ــه نق ــت ب ــه داالمان ــت ک ــن رو اس از همی
نویســنده ی کتــاب جامعه شناســی زن، تأکیــد می کنــد 

ــا  ــد ب ــدم بع ــانه ها و در ق ــا رس ــان ب ــه طالب ــت ک اس
ــدی دارد. وی  ــکل ج ــانه ها مش ــان در رس ــور زن حض
ــزاری  ــه ارزش گ ــود ب ــای خ ــر صحبت ه ــار دیگ در کن
طالبــان روی کســانی تأکیــد نمــود کــه درگیــر و عامــل 
ــان در  ــه زن ــد و از این ک ــه بوده ان ــد ده ــن چن ــگ ای جن
جنــگ ســهمی نداشــته اند، نادیــده  گرفتن شــان را 
ــم  ــد. وی در خت ــده خوان ــان نگــران کنن از ســوی طالب
ــبت  ــان نس ــان دیدگاه ش ــه طالب ــزود ک ــخن هایش اف س
ــای  ــا گفته ه ــا ت ــرده، ام ــر ک ــل تغیی ــه ی قب ــه دو ده ب
ــل روی  ــاد کام ــود اعتم ــد، نمی ش ــت نکنن ــود را ثاب خ

ایــن گــروه کــرد.
ســخنگوی  معــاون  وزیــری،  درانــی  بانــو 
ریاســت جمهــوری از دیگــر ســخنرانان ایــن گفتمــان، 
ــان  ــان طالب ــح می ــه صل ــش توافق نام ــن بخ جدی تری
ــاد  ــان ی ــگاه و آزادی زن ــتان را جای ــت افغانس و حکوم
می شــمارد. او می گویــد کــه حکومــت افغانســتان 
ــش  ــه نق ــی دارد ک ــرح منظم ــه ط ــن توافق نام ــرای ای ب
زنــان در صلــح و پســاصلح برجســته اســت. بانــو 
وزیــری خاطرنشــان کــرد کــه بــا هیــچ فشــاری 
ــر  ــح حاض ــه ی صل ــتان در توافق نام ــت افغانس حکوم
بــه معاملــه نخواهــد شــد و زنــان بخــش واقعــی هیــأت 

ــر  ــه کار و غی ــور، محافظ ــواده  مح ــنت خان ــه زن س ک
ــدون  ــل شده اســت. ب ــک افســانه تبدی ــه ی سیاســی، ب
ــل  ــان و تبدی ــردن زن ــاز ک ــدن و جاب ــک افسانه ش ش
ــک  ــه ی ــان ب ــی آن ــی و اجتماع ــوق سیاس ــدن حق ش
ــه  ــوده؛ بلک ــانی نب ــاده و آس ــب، کار س ــان غال گفتم
افسانه شــدن زن در ادبیــات سیاســی و اجتماعی ناشــی 
ــول  ــان در ط ــی دادن آن ــه  و قربان ــارزات حق طلبان از مب

تاریــخ بوده اســت.
بنــاان؛ نقطــه ی ایــن تحول در سرنوشــت سیاســی 
و اجتماعــی زنــان در جهــان، بــر می گــردد بــه هشــت 
مــارِچ ســاِل 1906 کــه زنــان کاگــر دســت بــه اعتــراض 
زدنــد؛ روزی کــه ســال ها بعــد از اعتصــاب و اعتــراض 
و قربانــی دادن زنــان شــیکاگو و نیویــورک نســبت بــه 
ــر انســانی و دســتمزد کــم  شــرایط ســخت کاری و غی
ــاک  ــزرگ پوش ــه ی ب ــک کارخان ــه در ی ــران زن ک کارگ
ــرن بیســتم همــراه  ــل ق ــرن نوزدهــم و اوای در اواخــر ق
ــازارکار شــده  ــی وارد ب ــردان در کشــورهای صنعت ــا م ب
بودنــد، اعتــراض کردنــد و ســرانجام محکــوم شــدند و 
بــه جــرم هبســتگی و دادخواهــی بــرای زنــان و تأمیــن 
عدالــت، بــه آتش کشــیده شــدند. بنــاان؛ هشــت مارچ 
بــه پــاس ایــن ایســتادگی و مبــارزات بــر حــق زنــان، بــه 
عنــوان روز جهانــی زن )روز همبســتگی زنــان( از طرف 

ســازمان ملــل شــناخته شــد. 
می تــوان  را  مــارچ  هشــت  جهــت،  ایــن  از 
رســتاخیزی بــرای دادخواهــی زنــان در جهــان دانســت؛ 
روزی کــه زنــان محکــوم شــده نشــان دادنــد کــه 
نمی خواهنــد دیگــر محکــوم باشــند و زیــر بــار اســتبداد 
نگاه هــای زن ســتیزانه کمرشــان خــم باشــد. بــا توجــه 

ــت. ــی داش ــد گرام ــارچ را بای ــت م ــن، هش ــه ای ب
گرامی داشــت از هشــت مــارچ پیــام خوبــی دارد؛ 
یعنــی تجلیــل و گرامی داشــت از هشــت مــارچ، نســل 
ــی  ــخ تاریخ ــه ی تل ــک واقع ــه ی ــبت ب ــروزی را نس ام
گاه  و سرنوشــت ســیاه و بــه آتش کشــیدن زنــان، آ
می  ســازد و ذهنیت هــای  منفــی حاکــم جامعــه  را 
ــه ی  ــوق حق ــاع از حق ــارچ و دف ــت م ــه هش ــبت ب نس
زنــان، تغییــر مثبــت می دهــد. از ســوی دیگــر، هشــت 
ــان  ــوار زن ــخت و دش ــارزات س ــت از مب ــارچ حکای م
ــوان  ــن را می ت ــه ای ــتم دارد ک ــی و س ــر بی عدالت در براب
ســرآغاز مبــارزه بــا ســتم بــر زنــان و روز عدالت خواهــی 
بــرای آنــان دانســت. تجلیــل و گرامی داشــت از هشــت 
ــی  ــان و دادخواه ــا زن ــان ب ــد پیم ــر تجدی ــارچ، بیانگ م
ــی   ــن روز را گرام ــانی که ای ــد. کس ــان می باش ــرای آن ب
می دارنــد، بدیــن مفهــوم اســت کــه بــه زنــان و انســان 

ارج گــزاری می کننــد.

ــود. ــد ب ــده خواهن ــره کنن مذاک
ــال  ــگار و فع ــر، خبرن ــه منی ــم مکی ــر خان در اخی
رســانه ای و خانــم دیــوا )خبرنــگار( صحبت هایــی 
ــش را از  ــی خوی ــکارا نگران ــر آش ــم منی ــتند. خان داش
ــژه در  ــه وی ــا، ب ــام بخش ه ــان در تم ــن زن ــده گرفت نادی
ــو  ــت: »از یک س ــود و گف ــراز نم ــانه ای اب ــش رس بخ
از  صلــح،  آمــدن  بــه  خوش بینیــم  و  خوشــحال 
ــان  ــم از وضعیــت زن ســوی دیگــر نگرانــی جــدی داری
ــی  ــن نگران ــل ای ــه راه ح ــاره ب ــا اش ــاصلح« وی ب پس
افــزود کــه تنهــا ایســتادگی و مقاومــت زنــان می توانــد 
ایــن آزادی هــا را حفــظ و در آینــده اســتقالل بیشــتر بــه 

ــاورد. ــان بی ارمغ
ــراز نگرانــی از مهبــم بــودن  ــا اب ــوا نیــز ب خانــم دی
جریــان گفت وگوهــا و نــا معلــوم بــودن جزییــات کامــل 
توافقــات گفــت کــه طالبــان اگــر هــم در ایــن مذاکــره 
ــد نقــش رســانه ای،  شــریک قــدرت شــوند، نمی توانن
ــت  ــوکات حکوم ــان را در چ ــی زن ــی و سیاس اجتماع
ــرعی،  ــع ش ــر مواض ــی ب ــرا مبتن ــد، زی ــده بگیرن نادی
اســالمی و حقوقــی نیــز زن انســان کامــل و دارای 

ــند. ــانی می باش ــل انس ــوق کام حق
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در کوچه هــای کاه فروشــی یــا همــان کابــل 
قدیــم، دنبــال افــرادی می گــردم تــا برایــم بگوینــد؛ 
صلــح برای شــان چــه معنــی می دهــد؟ دارم روی 

ــم. ــزارش کار می کن گ
بــا زنانــی حــرف می زنــم کــه طعــم تلــخ جنگ هــا 
کننــد،  فرامــوش  نمی تواننــد  هیچ گاهــی  را 
دیگــری  از  یکــی  امــا  داســتان ها غم انگیــز، 
ــه  ــم اینک ــان می خوان ــمان ش ــاوت ؛ از چش متف
ــرار  ــی ق ــی حساس ــت خیل ــتان در وضعی افغانس
گرفتــه، یــک ســو فرمایش هــای طالبــان آن طرف 

ــتگران! ــای سیاس ــم زدوبنده ه
درســت چنــد روزی از امضــای توافق نامــه ی 
ــان  ــادی در می ــای زی ــذرد، نگرانی ه ــح می گ صل
مــردم افغانســتان به ویــژه در میــان خبرنــگاران زن 
ــا نگــران  ــد، ام ــرس ندارن ــه ت ــی ک ــم؛ زنان می بینی
ــه  ــای ک ــت دادن ارزش ه ــران از دس ــتند، نگ اس
ــانی که  ــارزه کرده اند،کس ــرش مب ــال ها به خاط س
بــا کاروپیــکار بســیاری تــالش کرده انــد تــا هم گام 
بــا خبرنــگاراِن مــرد، از میدان هــای جنــگ 
ــنتی  ــدت س ــه ش ــه ی ب ــت و از جامع ــا سیاس ت

اطالع رســانی کننــد.
وقتــی خبرنــگار از عبــاس ســتانکزی در دوحــه: 
ــد؟  ــر کرده ای ــان هم فک ــوق زن ــورد حق ــا در م آی
پاســخ اش تأییــد بــر اصــول شــریعت بــود، پاســخ 
ــن  ــرده، ممک ــاد ک ــادی ایج ــای زی ــه نگرانی ه ک
اســت طالبــان بــا رعایــت آزادی رســانه ها و آزادی 
بیــان در چارچــوب اصــول شــریعت، قانون هــای 
را می خواهنــد عملــی بســازند کــه در زمــان رژیــم 
ــم  ــخت گیرانه حاک ــتان، س ــروه در افغانس ــن گ ای
بــود. در آن هنــگام نــه رســانه ی آزاد در افغانســتان 
بــود و نــه خبرنــگار زن، حتی خبرنــگاران خارجی 
ــه رو  ــراوان روب ــا چالش هــا و تهدیدهــای ف ــز ب نی
بودنــد، امــا دیــد مــن و هــزار و چنــد زنــی دیگــر 
در افغانســتان بــه ویــژه جامعــه ی خبرنــگاری این 
ــتان ۱۹۹۶  ــر افغانس ــتان، دیگ ــه افغانس ــت ک اس
نیســت، نــه هــم افغانســتان ۲۰۰۱. بایــد بپذیریــم 
بــرای برقــراری دموکراســی و برابــری جنســیتی، 
ــه  ــرد در درون جامع ــهم گرفتن زن و م ــد س نیازمن
ــگاه  ــه در دانش ــتن چ ــور داش ــن حض ــت. ای اس
ــول  ــان اص ــه طالب ــال ک ــانه ها، ح ــا رس ــد ی باش
ــان  ــور ش ــق منظ ــن دقی ــد، م ــریعت می گوین ش
را نتوانســتم بفهمــم کــه هدف شــان از اصــول 
شــریعت، برگشــت به وضعیت هماننــد حاکمیت 
طالبــان در افغانســتان اســت کــه زن و مــرد جــدا 
ــه را  ــرون شــدن از خان ــان اجــازه ی بی ــد و زن بودن
نداشــتند یــا اینکــه زنــان جــدا و مــردان جــدا کار 

. کنند
ــک  ــف ی ــم تعری ــا نمی توانی ــورت م ــن ص در ای
جامعــه ی بــاز را در کشــور داشــته باشــیم، بنــاان؛ 
ــی ام را در  نگــران هســتیم. مــن کودکــی  و نوجوان
ــده ی دوره ی  ــزرگ ش ــرده ام، ب ــپری ک ــگ س جن
جنــگ هســتم، بــرای مــن آزادی گفتــاری و 
ــن  ــر ای ــت و اگ ــرخ اس ــط س ــان خ ــتاری زن نوش
آزادی گرفتــه یــا محــدود شــود، پــس بایــد 
ــهید داد و  ــال ها ش ــه س ــوری را ک ــه ی کش فاتح
قربانــی بیشــتر را هــم از زنــان و کــودکان گرفــت 
ــتان،  ــی افغانس ــون اساس ــه قان ــم، چراک بخوانی
حقــوق زنــان و مــردان را در کشــور، یکســان 
تعریــف کرده اســت، هیــچ محدودیــت کاری هــم 
ــد در  ــان می توانن ــت، زن ــع نشده اس ــان وض ــه زن ب
هــر عرصــه ای از حقــوق، فرصت هــا و امتیــازات 
یکســان بــا مــردان برخــوردار باشــند؛ طالبــان امــا 
در آخریــن واکنش های شــان پــس از امضــای 
ــردم و  ــادی م ــان های زی ــط و نش ــه خ توافق نام

ــیده اند. ــتان کش ــت افغانس حکوم
ــه ی  ــای توافق نام ــس از امض ــه پ ــه ی ک ــا روحی ب
دوحــه داشــتند، مــن واقعــن نگــران هســتم کــه 
ــان در  ایــن گــروه در پــی خفه ســاختن صــدای زن
همــه عرصه هاســت، بــه  ویــژه در رســانه ها و 
بــه هیــچ تعهــد شــان پابنــد نیســتند. ســال پیــش 
زمانی کــه مــن لنــدن در کنفرانــس رســانه ها 
ــما را در  ــو س ــان رادی ــودم، طالب ــرده ب ــرکت ک ش
غزنــی بســتند و اعــالم کردنــد کــه شــنیدن صدای 
هیــچ زنــی در رادیــو برای شــان قابــل قبــول 
نیســت، همیــن اســت اصــول شــریعت! درســت 
زمانی کــه گفت وگوهــای صلــح جریــان داشــت، 
درحالی کــه قانــون اساســی افغانســتان، آزادی 
بیــان را حــق هــر شــهروند کشــور می دانــد، هــر 
ــود را  ــر خ ــق دارد فک ــور، ح ــن کش ــهروند ای ش
بــه وســیله ی گفتــار، نوشــتار، تصویــر یــا وســایل 
دیگــر بــا رعایــت احــکام منــدرج قانــون اساســی 
اظهــار کننــد. پــس مــا قــرار اســت بــا کــه صلــح 
کنیــم؟ کســانی که خودشــان از دیــن و قانــون 
گاهــی ندارنــد و با پاســپورت  اساســی افغانســتان آ
ــم  ــا را رق ــت م ــا سرنوش ــد ت ــتانی می رون پاکس
ــل  ــت قاب ــدام حکوم ــد ک ــب بگوی ــد؟ طال بزنن
قبــول اســت کــدام نیســت؟ مــا بــرای حفــظ نظام 
مردم ســاالری و دموکراســی، ســال ها تــالش 
کردیــم و صــدا شــدیم. حاضــرم کشــته شــوم، امــا 

هیچــگاه ســاکت نشــوم!

قرار است
 با که صلح کنیم؟

هشت مارچ؛
 رستاخیزی برای دادخواهی زنان

گفتمان آزاد خبرنگاران
 پیرامون حضور زنان در پروسه صلح
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نمی کــرد.

ــن صنــف  ــدا صنــف ســوم مکتــب شــد. در ای وی
ــرد. او از جنگ هــای کــه  ــه راز شــعر گفتــن اش پــی ب ب
در ایــن ســن در برابــر چشــم هایش می دیــده شــعر 
می ســراییده. از اتفاق هــای تلــخ و وحشــتناک کــه 
ــی، از  ــر و بیچارگ ــرده، از فق ــاد می ک ــا ی ــادرش از آنه م
ــا  ــر انفجاره ــه اث تیکــه  تیکــه شــدن هم ســن های اش ب
ــادرش  ــه م ــا، ازینک ــا روس ه ــدان ب ــگ مجاه در جن
ــر  ــان منتظ ــرص ن ــک ق ــع ی ــف توزی ــاعت ها در ص س
ــف  ــادرش در آن ص ــدن م ــوب ش ــده، از لت وک می مان

ــت. ــه اس ــعر می گفت ش
جنگ هــای  دلیــل  بــه  ســاله  ده  ویــدای 
خانمان ســوز هیــچ  وقتــی بــرای کودکی کــردن نداشــته، 
او نتوانســته ُگــدی در بغــل اش بگیــرد و در کنــج حویلی 
ــه  ــر پنجر ی ــدا در براب ــد. وی ــازی کن ــا آن ب ــه اش ب خان
خانــه اش ۱۳ پســر کــه در کوچــه فوتبــال بــازی می کــرده 
را دیــده کــه در یــک لحظــه بــا شــلیک راکــت بــه خاک 
و خــون افتــاده. مــرگ ۱۳ کــودک در یــک چشــم بهــم 
ــدای  ــا ص ــا روس ه ــدان ب ــای مجاه زدن! در جنگ ه
راکــت و مرمــی و هــاوان از هــر ســو بلنــد بــوده و ویــدا 
ــه  ــی ب ــا هاوان ــت ی ــه راک ــرس اینک ــواده اش از ت ــا خان ب
خانــه اش برخــورد کنــد از ســاعت ۵ صبــح تــا هشــت 

ــد. ــه  می رفته ان ــوی خان ــه تهک ــب ب ش
ــر اصابــت هــاوان  ــه اث ــازی اش کــه ب ــدا از هم ب وی
ــد:  ــد، او می گوی ــه می کن ــد قص ــته ش ــه کش در کوچ
هم بــازی اش بــا لجاجت هــای کودکانــه از مــادرش 
ــازی  ــه ب ــوی ب ــرون از تهک ــه بی ــه ب ــت ک ــازه خواس اج
ــه نیم ســاعت  ــک ب ــرود. بعــد از گذشــت نزدی کــردن ب
ــردد و  ــه برمی گ ــه خان ــر ب ــکم خون ُپ ــا ش ــازی او ب هم ب
مــادرش بــا اعصبانیــت کــه چــرا او بــرای بیــرون رفتــن 
بیــش از حــد اصــرار کــرد بــه ســراغش بــه قصــد توبیــخ 
مــی رود کــه در ایــن فاصلــه ی انــدک، تــن دختــرش بــه 
ــه  ــت هایش ب ــش از الی انگش ــده، روده های ــم ش دو نی

ــد. ــان می ده ــاده و ج ــن افت زمی
ــواده اش را مجبــور  جنگ هــای کابــل ویــدا و خان
می کنــد تــا مکروریــان ۳ را بــه قصــد افشــار کابــل تــرک 
کنــد کــه در آنجــا بــا خانمــی کــه بــه نــام »آبــه لیلــی« 
ــرده  ــی می ک ــگ« زندهگ ــر لن ــارت »پی ــر زی ــه در زی ک
ــا تنهــا دختــرش در  ــه لیلــی« ب همســایه می شــود. »آب
ــود و  ــرای خ ــوب ب ــه از ِگل و چ ــوب ک ــک چهارچ ی
ــرد.  ــی می ک ــود، زند گ ــاخته ب ــی س ــرش اتاق ــا دخت تنه
ــول  ــر غیرمعم ــل ظاه ــه دلی ــش ب ــدا و هم بازی های وی
کــه »آبــه لیلــی« داشــته از او می ترســیدند. »آبــه لیلــی« 
بــا موهــای شــبیه پــر کالغ ســیاه، چشــم های درشــت 
ولــی زیبــا، صــورت، دســت و گــردن اش را صبــح هنگام 
برخــالف دیگــران بــا ســیاهی تهــی دیــگ و چای جوش 

ــرده. ــیاه می ک س
آبــه لیلــی از تمــام زندگــی یــک چای جــوش 
و یــک آبــدان فرســوده داشــت. روزهــا در کوچــه 
کتان بافــی افشــار کــه در یــک دســت اش خریطــه 
ــردم  ــای م ــاز از خانه ه ــو و پی ــردن کچال ــرای جمع ک ب
ــه  ــی می گرفت داشــته و در دســت دیگــرش ســنگ کالن
کــه اگــر کســی بــه او مزاحمــت می کــرد بــا آن ســنگ از 
خــودش دفــاع بتوانــد. اهالــی منطقه ی افشــار آبــه لیلی 
را بــه خاطــر ظاهــر غیرمعمــول و منــزوی بــودن اش زن 
دیوانــه می پنداشــته. آبــه لیلــی دختــری داشــت بــه نــام 
ــر  ــود، دخت ــا نب ــادرش زیب ــس م ــه او برعک ــی« ک »لیل
ــدا و  ــدام چــاق. وی ــا موهــای ژولیــده و ان ــود ب شــوخ ب
خواهــرش همــه روزه در کــوه بــرای جمــع آوری گیاه هــان 
کوهــی می رفــت. مــادر ویــدا از گیاه هــان کوهــی 
داروهــای یونانــی بــرای پیچــش و اســهال می ســاخت 
کــه در آنجــا روزی بــا لیلــی روبــه رو می شــود و بعــد از 
آنکــه جمــع آوری گیــاه توجــه لیلــی را بــه خــودش جلب 

کمایــی کننــد تــا بــه برنامه هــای بعــدی شــان برســند. 
ــکا  ــی امری ــای انتخابات ــه در بازی ه ــح ریش ــن صل ای
ــع  ــل و مناف ــکا دخی ــه در آن امری ــت ک دارد. حکوم
ــکل  ــتان ش ــد در افغانس ــده نباش ــف ش ــکا تعری امری
نمی گیــرد. می خواهنــد از طریــق یــک حکومــت 
ــای  ــار قدرت ه ــه مه ــتان ب ــانده در افغانس دست نش

ــردازد. ــه بپ منطق
بــا توجــه بــه تشــتت و پراگندگــی کــه در حکومت 
ــود دارد،  ــی وج ــای سیاس ــتان و جریان ه افغانس
ــتان  ــت افغانس ــه حکوم ــد ک ــر می  کنی ــا فک آی
ــه  ــان ب ــتن طالب ــس از پیوس ــی پ ــه جهان و جامع
ــال  ــت آوردهای ۸۱ س ــظ دس ــر حف ــی، ب ــام فعل نظ

ــد کــرد؟ پســین تــاش خواهن
و  بنیــادی  دســت آوردهای  ســال   ۸۱ درایــن 
زنــان  وضعیــت  در  واقعــن  کــه  دســت آوردهای 
ــه  ــم را ک ــتم و ظل ــد و س ــادی آورده باش ــرات بنی تغیی
بــرای زنــان می شــود ریشــه آن را متزلــزل کــرده 
ــت آورد های  ــه دس ــه، البت ــه ن ــچ وج ــه هی ــد، ب باش
شــکلی ظاهــری و تبلیغاتــی چیزهــای را پیــش کــرده، 
یکــی از دســت آوردهای را کــه بســیار در مــوردش 
ــه  ــت ک ــت اس ــان در سیاس ــور زن ــد، حض الف می زنن
ــد.  ــان می دهن ــت نش ــنا و دول ــان و س ــان را درپارم زن
اینهــا همــه شــان زنــان بلــه گــو، زنــان نمایشــی، زنــان 
ــم دلقک هــای هســتند  ــم بگوی ــه می توان فرمایشــی ک
ــه نفــع آمریــکا و کشــورهای دیگــر می رقصنــد  کــه ب
ــه  ــد. ب ــت کارای کار می کنن ــن جنای ــع همی ــه نف و ب
ــان را  ــور ش ــم حض ــه می توانی ــر ک ــد نف ــتثنای چن اس

ــتند. ــمار هس ــت ش ــه انگش ــه البت ــم ک ــده نگری نادی
ــوان زینت المجلــس   ــه عن ــان ب در حقیقــت از زن
اســتفاده می کننــد. از رهایــی زن، از دموکراســی و 
ــت.  ــش نیس ــی بی ــد، دروغ ــپ می زنن ــوق زن گ حق
زنــان کــه امــروز در جامعــه مدنــی فعــال هســتند، منم 

در آخریــن شــب مــاه دلــو فصــل زمســتان در یک شــب 
ــان ۳ دختــری در  برفــی در شــهر کابــل کوچــه مکروری
آغــوش خانــواده ای فقیــر کــه حقــوق ماهــوارش نزدیک 
بــه ۴۰۰۰ افغانــی بــوده، متولــد می شــود. مــادرش 
ــوده  ــر ب ــون دخت ــدن او چ ــدرش از متولدش ــس پ برعک
ــن  ــت و شــرمنده گی می کرده اســت. ای احســاس خجل
خانــواده بــه دلیــل فقــر و تنگدســتی در تهکــوی خانه ی 
می زیســته کــه از جبــر زمانــه و بیچار گــی روزگار شــب 
را صبــح می کــرده و صبــح را شــب. دختر ســوم خانــواده 
ــل گیرودارهــای  ــه دلی ــر اول و دوم کــه ب برعکــس دخت
زندهگــی و فقــر و درماند گــی مــرده بــه دنیــا آمــده بــود، 

ــد می شــود. ســالم متول
ــو و ۳۰۰  ــا ۵ کیل ــری ب ــال دخت ــت س ــد از هف بع
ــوزاد  ــن ن ــه ای ــود ک ــد می ش ــگاه تول ــرام وزن در زایش گ
بــا ایــن وزن تعجــب خانــم پرســتار را بــر می انگیــزد کــه 
ــود« مــادر  ــر پســر می ب ــن دخت ــد »وای کاش ای می گوی
ــل از شــنیدن صــدای پرســتار کــه فکــر  ــا قب کــودک ت
ــرای ســومین  می کــرد طفــل اش حتمــن پســر اســت ب
بــار حــس ناامیــد در رگ هایــش جــاری شــده و از اینکه 
بــرای ســومین بار دختــر زاییــده در برابــر شــوهرش 
احســاس خجلــت و درماندگــی برایش دســت می دهد. 
مــادر کــودک بی آنکــه پلکــی روی پلــک بگــذارد، تمــام 
شــب را بیدار ســحر می کنــد و فــردا رأس ســاعت ۹ قبل 
از ظهــر کــه هــوا ابرآلــود و دلگیر بــوده تمــام اثاثیــه اش را 
ــد و می خواهــد دختــرش را  از بیمارســتان جمــع می کن
در بیمارســتان تنهــا رهــا کنــد. همســرش کــه در وزارت 
معــارف آن زمــان کار می کــرده دوان-دوان از وظیفــه اش 
ــوزاد دختــرش را محکــم در  ــه بیمارســتان مــی رود و ن ب
آغــوش می گیــرد و بــا همســرش -کــه از دختــر آوردن در 
برابــر او خجــل اســت- می خواهــد بــا دختــر نــوزادش 
یکجــا بــه خانــه بــر می گــردد. بعــد از رســیدن آنهــا بــه 
ــی و درماندگــی همســرش را بعــد از  ــدر ناراحت ــه پ خان
ــه  ــه اش می بینــد ب متولــد شــدن ســومین دختــر در خان
ــاالن  ــی از فع ــه یک ــب زاد« ک ــا رات ــکارش »اناهیت هم
حقــوق زن و کارمنــد بلندپایــه در وزارت معــارف آن وقت 
بــوده تمــاس می گیــرد و از ناراحتــی و نپذیرفتــن دختــر 
تــازه متولــد شــده اش توســط همســرش چنــد کالمــی 
حــرف می زنــد. خانــم راتــب زاد بعــد از آن بــرای دختــر 
کــه تــا آن وقــت هیــچ نامــی برایــش انتخــاب نشــده بــود 
اســم »ویــدا« بــر می گزینــد و از پــدرش می خواهــد کــه 

خــود بــرای ویــدا هــم پــدری کنــد و هــم مــادری.
بعــد از چندیــن ســال رنــگ کــه از صــورت مــادر 
ــه  ــا ب ــود ب ــده ب ــر پری ــه اوالد دخت ــر س ــه خاط ــدا ب وی
ــردد. او  ــاز می گ ــارش ب ــه رخس ــر ب ــدن اوالد پس دیناآم
بعــد از چندیــن ســال صاحــب ســه فرزند پســر می شــود 
کــه ایــن رویــداد خــوش از نظــر او فرصت پذیرفتــن ویدا 
بــه عنــوان فرزنــد دختــر را بــرای او بــه ارمغــان مــی آورد. 
در ایــن فاصلــه تنهایــی بی آنکــه دســت مــادری بــر ســر 
ــه تنهازیســتن عــادت می کنــد  ــدا کشــیده شــود او ب وی
کــه ایــن تنهایــی او را بیشــتر دختــر متکــی به خــودش به 
بــار مــی آورد تا دختــر وابســته و دســت دراز نزد خانــواده . 
او ازیــن فاصلــه چنــد ســاله بــا مــادرش بــه عنــوان یــک 
فرصــت بــرای آزادبــودن و در آزادی زیســتن یــاد می کند. 
ویــدا ازیــن فاصلــه بــه عنــوان فرصــت خودبــاوری یــاد 
می کنــد و اینکــه اگــر روزی کســی نباشــد چــه خواهــد 
توانســت یــاد می کنــد. ایــن فاصلــه چنــد ســاله ویــدا را 
روی پاهــای خــودش ایســتاده کــرد کــه می شــود از او بــه 
عنــوان خانمــی کــه در یــک وقــت می توانــد چندیــن کار 
را انجــام دهــد یــاد کــرد. ویــدا تنهــا زندگــی می کنــد بــه 
تنهایــی کوچ کشــی می کنــد و در تنهایــی ســفر مــی رود. 
خــودش بــرای دو فرزنــدش هــم پــدری می کنــد و 
هــم مــادری. او از تمامــی اتفاق هــا تنهــا زیســتن اش در 
کودکــی بــه عنــوان حاشــیه های پربــار یــاد می کنــد کــه 
اگــر تنهــا نمی بــود قطعــن بــه همــه ای اینهــا دســت پیدا 

ــتان را  ــمن افغانس ــود و در ۱۰۰۲ رس ــه ی خ ــن برنام ای
اشــغال کــرد و بعــد از ۱۰۰۲ هــم بــه تمویــل ایــن گــروه 
ــزم  ــه ی تروری ــه از حرب ــا اینک ــه داد ت ــود ادام ــر خ نوک
ــود در  ــدن خ ــر مان ــد، به خاط ــتفاده کن ــه اس همیش
ــت  ــه دارد. درس ــم ادام ــروز ه ــا ام ــه ت ــتان ک افغانس
اســت کــه طالــب امــروز دســته و پارچــه شــده، 
گروه هــای بــه ایــران و گروه هــای بــه چیــن شــاید بــه 
هنــد و روســیه و بــه جاهــای دیگــر وابســته باشــد، اما 
ــه گــردن  ــا ریســمان کــه ب ــد اصلــی ی درحقیقــت کلی
طالــب اســت، بــه دســت آمریکاســت. بنــاان؛ صلــح 
فقــط ایــن اســت کــه اســتانکزی بــا بســیار بی شــرمی 
بــه  تلفــات مــا و امریکایی هــا  می گویــد: دیگــر 
صفــر می رســد، آمریــکا بــه مــا و مــا بــه آنهــا حملــه 
ــت.  ــان اس ــی ش ــودش نوکرمنش ــن خ ــم، ای نمی کنی
چنیــن صلحــی بیانگــر بازی هــای امریکایــی اســت. 
صلــح بــدون عدالــت، صلــح بــدون دموکراســی، 
ــدون اســتقالل، امــکان  ــدون آزادی، صلــح ب صلــح ب
نــدارد. تــا زمــان کــه افغانســتان تحــت اشــغال آمریکا 
ــور  ــا حض ــکا در اینج ــی آمری ــگاه نظام ــد و ۹ پای باش
داشــته باشــد، صلــح آمدنــی  نیســت. امریــکا هــم از 

ــود. ــارج نمی ش ــا خ اینج
ــی،  ــا هراس افگن ــگ ب ــدف جن ــه ه ــکا ب امری
ــا  ــه اینج ــت، ب ــان ساخته اس ــود ش ــه خ ــالح ک اصط
ــد  ــی، ض ــد مل ــروی ض ــک نی ــان ی ــد. طالب آمده ان
مردمــی و وابســته اســت. ایــن نیــرو در واقــع از طــرف 
پاکســتان تمویــل و از ســوی امریــکا تربیــه می شــود. 
ــن  ــت و ای ــی نیس ــتان آمدن ــح در افغانس ــاان؛ صل بن
ــکا  ــه امری ــت  ک ــای سیاسی س ــط بازی ه ــح فق صل
ــح  ــان صل ــنه و خواه ــا تش ــردم ام ــد. م ــام می ده انج
ــت  ــد وق ــای کاذب می خواهن ــا امیده ــا ب ــت، آنه اس

ــدا و خواهــرش  ــا وی ــادرش می خواهــد ب ــد، از م می کن
ــدا  ــی، وی ــرود. لیل ــردن ب ــاه جمع ک ــرای گی ــوه ب ــه ک ب
ــی و  ــان کوه ــع آوری گیاه ه ــال جم ــرش در ح و خواه
زمزمه هــای کودکانــه بودنــد کــه صــدای شــلیک مرمــی 
و تــوپ و تانــک را می شــنوند، جیــغ می زننــد و از کــوه 
بــه ســوی خانــه فــرار می کننــد. بعــد از شــلیک مرمــی 
ــم  ــد و نی ــای ق ــدا کودک ه ــادر وی ــوه م ــاوان در ک و ه
ــود  ــب می ش ــد. ش ــع می کن ــن من ــوه رفت ــدش را از ک ق
و ویــدا بــا تــرس کــه از روز بــا خــودش داشــته زود بــه 
خــواب مــی رود، فــردای آن شــب در یــک روز کــه آفتاب 
بــه نیمه هــای آســمان می درخشــیده صــدای دل خــراش 
هــاوان کــه در کوچــه اصابــت می کنــد و بــه اثــر آن جــان 
آبــه لیلــی کــه در کوچــه مشــغول جمــع آوری کچالــو و 
ــد از آن  ــرد. بع ــوده را می گی ــه ب ــی آن منطق ــاز از اهال پی
لیلــی در کوچه هــا تنهــا و بــی مــادر می شــود کــه بعــد از 
چنــد ســال خانمــی لیلــی را بــه فرزنــدی بــرای خــودش 
بــر مــی دارد. مــادر ویــدا بعــد از چنــد ســال دلیل کــه آبه 
لیلــی صورتــش را ســیاه می کــرده و در انــزوا می زیســته 
ــر او بــوده کــه در  تجــاوز یکــی از مجاهــدان آن وقــت ب

نتیجــه آن لیلــی بــه دنیــا آمــده بــوده.
رفته-رفتــه ویــدا بزرگ تــر می شــود و جنگ هــای 
داخلــی هــم طاقت فرســاتر و وحشــتناک تر. مجاهــدان 
ــار  ــن اخط ــدا اولی ــدد. وی ــب را می بن ــای مکات دروازه ه
کــه در برابــر آزادزیســتن می شــنود در مــورد لباس هــای 
مکتــب اش بــوده. مــادر ویــدا از پارچه ی کــه در خانه اش 
داشــته بــرای دختــرش لبــاس مکتــب آمــاده کــرده کــه 
وقتــی بــا آن لباس بــه ســوی مکتــب مــی رود در راه با دو 
مــرد بلندهیکل، چشــم های ســرمه دار و پیراهــن و تنبان 
دراز کــه بــه تــن داشــته روبــه رو می شــود کــه بــا دیــدن 
آنهــا تــرس تمــام وجــود ویــدا را فــرا می گیــرد. ویــدا ۷ 
یــا ۸ ســاله بــوده امــا برخوردهــا و شــخصیت اش شــبیه 
ــده  ــوده کــه قشــنگ می فهمی آدم هــای ۱۷-۱۸ ســاله ب
ــد.  ــت کن ــه از خــودش مراقب ــه چگون ــرون از خان در بی
ــا چشــم  ــرود ت ــر راه ب ــه زی ــه ســر ب در مســیر راه چگون
کســی بــه او نیفتــد و رویــه و برخــوردش بــا بیگانه هــا 
و آدم هــای بــا ظاهــر شــلخته و چشــم های ســرمه دار و 
تازیانــه بــه دســت چگونــه باشــد تــا اســیر شــهوات و در 

دام خودخواهی هــای آنهــا نیفتــد.
ــدا  ــدن وی مردهــای موترســایکل ســوار بعــد از دی
ــداز  ــه ای بران ــد از لحظ ــدازده و بع ــود ص ــزد خ او را ن
ــت  ــه ای لباس های ــان هم ــر ج ــد: »دخت ــه او می گوی ب
خــوب اســت فقــط یــک چــادر بپــوش و ســاق هایت را 
هــم فــردا نپوشــی.« ویــدا از تــرس آن مردهــا بــه خانــه 
برمی گــردد و از مــادرش می خواهــد تــا بــه او تنبــان آزاد 
و چــادر بدهــد تــا بــه مکتــب رفتــه بتوانــد. ویــدا بــه یاد 
مــی آورد کــه آن روز اولیــن تبعیــد در برابر دموکراســی را از 
زبــان یــک مــرد می شــنود کــه او را بــه پوشــیدن حجــاب 
اجبــاری مجبــور کــرد. ویــدا بعــد از آن روز از چــادر بــه 
عنــوان حجــاب اجبــاری زنــان تــا امــروز یــاد می کنــد.

ــم کــه  ــودم می دان ــی ب ــی در جامعــه مدن مــدت طوالن
ــت  ــان اســتفاده ی ســوء می شــود. اکثری چطــور از زن
ــر  ــه  خاط ــی، ب ــر چوک ــه خاط ــام، ب ــر مق ــه خاط ب
پروژه گرفتــن، بــه خاطــر پــول پیــش می شــوند و ایــن 
را نادیــده نگریــم کــه حتی اســناد ویکیلیکــس در ۰۱۰۲ 
فــاش شــد، یکــی از گــپ هایــش ایــن بــود کــه آمریکا 
بــه خاطــر ترغیــب مــردم اوروپــا کــه جنــگ ناتــو را در 
افغانســتان قبــول کند، بعضــی از زنــان را در مطبوعات 
ــد.  ــاال می کن ــاال ب ــماری را ب ــازد و ش ــره می س چه
ــت آوردهای  ــم دس ــوع می آیی ــل موض ــه اص ــاان؛ ب بن
ــاد می شــود، اینهــا  ــام زن افغانســتان ی کــه امــروز به ن
چــرا اینقــدر تــرس دارنــد؟ اگــر واقعــن دســت آوردها 
بنیادیــن اســت بــا وزیــدن یــک بــاد از بیــن نمــی رود. 
دســت آورد و حقــوق کــه زنــان بــا زور بــازوان و توانای 
خــود به دســت بیاورنــد، هرگــز از بیــن بردنــی نیســت.
ــارچ  ــا ۸ م ــان ی ــتگی زن ــتانه ی روز همبس در آس
ــان اســت  ــارزه ی زن ــادآور مب ــارچ ی ــم. ۸ م ــرار داری ق
ــان را رقــم  ــوان خــود سرنوشــت زن گهــی و ت ــا آ کــه ب
زدنــد. یــادآور جان فشــانی و مبــارزات صدهــا زن آزاده 
ماننــد: میناهــا، ســکین جانســس ها، لیــال قاســم ها، 
ــت.  ــکا اس ــر در آمری ــان کارگ ــا و زن ــوگ زامبرگ ه آل
ــود  ــازوی خ ــا زور ب ــه ب ــوق ک ــوع حق ــن ن ــاان؛ ای بن
زنــان به دســت می آیــد، هرگــز از بیــن نمــی رود. 
خالصــه اینکــه بــا آمــدن طالــب چنــد مســأله اســت: 
ــت کاران در قــدرت هســتند. تمــام  امــروز تمــام جنای
ــل  ــد، در عم ــوق زن می زنن ــرف از حق ــط ح ــان فق ش
ــان  ــدن طالب ــدارد. باآم ــاور ن ــوق زن ب ــه حق ــن ب اصل
ــز وارد حکومــت  ــت کار دیگــر نی ــه ی جنای ــک حلق ی
ــم و  ــان ظل ــر زن ــز ب ــی نی ــای قبل ــود. تنظیم ه می ش
ســتم فــراوان کردنــد. امــروز هــم طالبــان در مناطــق 
ــه  ــتمی ک ــم و س ــر ظل ــان ه ــر زن ــان ب ــلطه ش ــر س زی
ــدن  ــا بری ــاوز ت ــد. از تج ــت روا می دارن ــن اس ممک

رفته-رفتــه مکاتــب کــه دختــران و پســران در 
ــی  ــای داخل ــر جنگ ه ــه اث ــد ب ــا درس می خواندن آنه
ــه از  ــر آنچ ــه ه ــتند ک ــاور داش ــون ب ــد، چ ــش زده ش آت
روس هــا در وطــن باشــد اســتفاده از آن حــرام اســت و 
ــی و  ــا گرم ــد ســوزانده شــود. فصــل زمســتان ب می بای
آتــش جنــگ ســپری شــد، بهــار آمــد و ویــدا وقتــی بــه 
مکتــب اش بازگشــت برعکــس گذشــته مکتــب اش را 

گــوش و بینــی، سنگســار و تحقیــر و توهیــن بــر 
زنــان دریــغ نمی کننــد. همــه شــامل حکومــت 
ــه  ــن( ک ــل )گلبدی ــاب کاب ــدن قص ــا آم ــوند. ب می ش
ــه  ــت، حلق ــهور اس ــان مش ــه زن ــاش ب ــام تیزاب پ به ن
جنایــت کاران بزرگ تــر شــد. متأســفانه خشــونت 
ــب  ــه مرات ــد و ب ــدا می کن ــه پی ــان ادام ــر زن ــتم ب و س
بیشــتر می شــود و ایــن صلــح را کــه زنــان افغانســتان 
در انتطــارش اســت، از حقــوق خــود برخــوردار 
ــد.  ــاق نمی افت ــع اتف ــن وض ــا ای ــز ب ــوند؛ هرگ می ش
بنــاان؛ گفتــه می توانــم کــه وضعیــت بــه مراتــب بدتــر 

می شــود.
ــان  ــار زن ــتی در انتظ ــه سرنوش ــود چ ــن وج ــا ای ب

ــت؟ اس
ــروز از  ــان ام ــن طالب ــت؛ طبع ــأله اس ــد مس چن
ــا و  ــون نازدانه ه ــد، چ ــپ می زنن ــع زور گ ــک موض ی
ــان  ــای ش ــم گپ ه ــکا ه ــت و آمری ــران آمریکاس نوک
را می پذیــرد. دولــت پوشــالی هــم صــدای خــود 
را کشــیده نمی توانــد. دیدیــد کــه اینهــا را چقــدر 
ــا  ــاب امض ــا ط ــه ب ــا توافق نام ــد. در آنج ــاب کردن بی
ــی  ــت. غن ــاز مانده اس ــی ب ــن غن ــا ده ــد، اینج می کن
ــی  ــد و از رهای ــتان می اندیش ــردم افغانس ــه م ــر ب اگ
طالبــان گــپ می زنــد، اگــر جــرات دارد عمــل کنــد. 
زمــان کــه غنــی از تأمیــن حقــوق زنــان گــپ می زنــد، 
ــت از  ــدان می داش ــت، وج ــرف می داش ــدر ش ــر ایق اگ
ــرزی  ــای دوران ک ــرف، از خیانت ه ــن ط ــه ای ۴۱۰۲ ب
ــت  ــز پش ــود را نی ــدرالف زدی زن خ ــم. اینق می گذری
ــوق زن  ــع حق ــن مداف ــه م ــا ک ــردی گوی ــرت باالک س

ــای  ــا و چوب ه ــوخت چوکی ه ــه از س ــان دود ک در می
ســقف دیــوار باقــی مانــده بــود بازیافــت. بعــد از آن همه 
ویرانــی دانش آمــوزان کــه قبلــن در صنــف درســی روی 
چوکــی درس می خواندنــد بعــد از آن صنف هــای درســی 
در زیــر خیمه هــا و بــا توشــکچه های کــه دانش آمــوزان 
از خانــه بــا خــود می بردنــد جــا خــوش کــرد. ویــدا بقیه 
ــد.  ــه  درس خوان ــر خیم ــب اش را در زی ــال های مکت س

هســتم. گلــوی تبســم در کجــا بریــده شــد؟ در کــدام 
دوران بریــده شــد؟ انتقــام گلــوی بریــده تبســم و ده هــا 
ــده چطــور  ــی! فرخن ــا را گرفت هموطــن دیگــر مــان م
سنگســار شــد؟ آیــا انتقــام خــون فرخنــده را گرفتــی؟ 
ــون  ــام خ ــا انتق ــد؟ آی ــار ش ــور سنکس ــانه چط رخش

در تنهایی برهنه می شوم  و از زیبایی هایم با آیینه حرف میزنم

تهیه کننده: بشیر عاصی

بعد از حمله طالبان به برج آمریکا و آمدن نیروهای خارجی به افغانستان حکومت طالبان سقوط می کند و ویدا فردای آن روز با سر بدون چادری در کوچه خانه اش چندین بار می دود و خودش 
را به مثابه یک زندانی که بعد از چندین سال اسارت از زندان رها شده می یابد. ویدا از کوچه لیلی مجنون که در مکروریان ۳ بوده می گوید. در دوره ی طالبان دختر-پسرهای عاشق همدیگر را در آن 
کوچه می دیدند و چون چادری به سر داشتند، همدیگر را از طریق کفش و دست-که از زیر چادری نشان می دادند می شناختند. در روز سقوط طالبان از هر در و پنجره صدای موسیقی بلند بود. همه 
در شور و شوقی عجیبی غرق بودند. پنجره ها باز بود و پخش کننده های موسیقی بلند. فیلم خانه ها باز شده بود. مردم به تماشای فیلم های که از ترس طالبان در خانه های شان پنهان کرده بود پرداختند. 

پسران راهی گیم  خانه ها شد. رقص و پای کوبی بود و در یک جمله تمام افغانستان، از چنگ طالب که خودش را صاحب عام و تام این ملک فکر می کردند آزاد شدند و آهنگ شادی سر می دادند.

توافق نامه صلح یا شرم نامه ی تاریخی
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ــان  ــع مکروری ــی واق ــه فردوس ــاد دارد در لیس ــه ی او ب
ــد  ــاران می باری ســوم در یکــی از روزهــای درســی کــه ب
ــش های  ــه پرس ــر روی تخت ــیر ب ــا تباش ــم اش ب و معل
امتحــان را می نوشــت می گویــد: هــوا ســرد بــود و 
ــت  ــوا کرخ ــردی ه ــل س ــه دلی ــم اش ب ــت های معل دس
ــر روی تختــه می نوشــت  ــود و اگــر یادداشــتی ب شــده ب
هم صنفی هایــش  و  او  می شســت  را  آن  بــاران 

ــی؟ صدهــا  ــی کــه اینقــدر الف می زن رخشــانه راگرفت
ــه  ــان ک ــر رخ داد. کس ــتبداد دیگ ــتم و اس ــم و س ظل
مرتکــب ایــن نــوع خشــونت ها علیــه زنــان می شــوند 
در کابینــه و پالمــان نشســته اند. و چهــار طــرف 
عبداللــه و غنــی را گرفته انــد. بــا آمــدن طالبــان، زمــان 
ــد،  ــان می آی ــه می ــرف ب ــت آوردها ح ــن دس ــه از ای ک
ــی و  ــط نمایش ــت، فق ــادی نیس ــت آوردهای بنی دس
ــکل  ــه ش ــد ب ــا بیاین ــه این ه ــت ک ــت. وق تبلیغاتی س
ــر از  ــا اگ ــرد. اینه ــد ک ــدا خواه ــه پی ــی ادام مختلف
شــریعت اســالمی گــپ می زننــد، در بــاره حقــوق مــا 
کــه بــه حیــش شــهروند و بــه حیــث انســان مســتحق 
ــق  ــم. ح ــاع کنی ــان دف ــق م ــد از ح ــتیم. بای آن هس
ــام  ــان در تم ــک انس ــث ی ــه حی ــرد و زن ب ــاوی م مس
ــن  ــا از ای ــت. م ــده اس ــی آم ــی و بین الملل ــن مل قوانی
دفــاع می کنیــم. ایــن حــق را نــه امریــکا بــه مــا داده، 
نــه عبداللــه، نــه غنــی و نــه هــم طالــب و کــدام تنظیــم 
گاهانــه حقــوق شــان  دیگــر. زنــان بایــد بــا مبــارزه ی آ
را کســب کننــد، حقــوق کــه برگشــت پذیــر نیســت و 
ــل  ــه مــا حــق قای منظــر نمی مانیــم کــه چــه کســی ب
می شــود یــا نــه. امتیــازی کــه دیگــران بــه زنــان 
بدهنــد، روزی پــس خواهنــد گرفــت. مــن بــاور دارم 
شــرایط بــه مراتــب دشــوار می شــود، مســؤولیت زنــان 
کــه بــه گونــه ی واقعــی مبــارزه می کننــد نیــز دشــوارتر 
ــا  ــه ی آنه ــر هم ــد در براب ــود. بای ــنگین تر می ش و س
کــه بــه گونه هــای مختلــف می خواهنــد حقــوق زنــان 

ــم. ــارزه کنی ــتم و مب ــد بی ایس ــال کنن را پایم
یــم، راه  پــس در یــک شــرایط حســاس قراردار

نمی توانســتند یادداشــت برداری کننــد. معلــم از ســردی 
زیــاد دســت هایش را بــا بخــار دهانــش گــرم می کــرد و 
یادداشــت هایش را بــا زغــال کــه چند لحظــه دیرتــر دوام 
ــه  ــک ب ــدا نزدی ــوار می نوشــت. وی ــر روی دی مــی آورد ب
ــن مرطــوب، صنف هــای  ده ســال مکتــب اش را در زمی
غیرمعیــاری درس خوانــد کــه بــه اثــر آن برای ســال های 

طوالنــی دچــار رماتیــزم و دردهــای مفاصــل شــد.
ــدا در یــک شــب ســیاه و تاریــک کــه گواهــی  وی
از وقــوع یــک رویــداد شــوم مــی داد بــه خــواب رفــت. 
ــه  ــه ب ــل را ک ــد کاب ــد ش ــی بلن ــح وقت ــردای آن صب ف
ــا را  ــد. همه ج ــود، دی ــرده ب ــقوط ک ــان س ــت طالب دس
بیرق هــای ســفیدرنگ گرفتــه بــود. در زیــر هــر بــالک 
تانک هــای طالبــان بــا بلندگــو ســه جملــه را بــه کــرات 
ــه بیــرون نشــوند.  ــد کــه خانم هــا از خان صــدا می کردن
حجــاب مناســب بپوشــند و مکاتــب تــا امــر ثانی بســته 
ــا  ــر بالک ه ــا ده روز در زی ــتور ت ــه دس ــن س ــت و ای اس
مرتــب فریــاد زده شــد و در مــورد مــردان صــدا می زدنــد 
ــند  ــان بپوش ــن و تنب ــد، پیراه ــش بگذارن ــد ری ــه بای ک
ــه  ــری رفت ــای دیگ ــه در ج ــجد و مدرس ــز مس ــه ج و ب
ــد و  ــه کار نمی توانن ــرون از خان ــان در بی ــد. زن نمی توانن
ــرعی  ــرم ش ــدون مح ــد ب ــرون برون ــد بی ــر می خواهن اگ
اجــازه ندارنــد. ویــدا بعــد از آن همــه وحشــت و تــرس 
کــه برایــش دســت  داده بــود شــب تــا صبــح گریســت و 
دوســت اش کــه نامــش درخشــانده از والیت لغمــان بود 
ــدا  ــدا را دل آســایی می کــرد. وی برایــش آب مــی داد و وی
بعــد از آن شــب دنبــال راه هــای بــرای مبــارزه و جنگیدن 

بــا وضعیــت حاکــم آن زمــان برآمــد.
ــدا  ــرد،  وی ــاب می ب ــتان اش کت ــرای دوس ــدا ب وی
ــب نامه  ــدا ش ــت، وی ــرون می رف ــه بی ــل ب ــتر از قب بیش
ــور  ــه تص ــان بی آنک ــرد. طالب ــم می ک ــور رس و کاریکات
شــب نامه ها  و  کاریکاتورهــا  پــس  در  می توانســتند 
دســت یــک دختــر ۱۰ ســاله اســت دنبــال مــرد 
ــازات  ــدا و مج ــا او را پی ــتند ت ــت می گش کاریکاتوری س
کننــد. ویــدا در ایــن دوره کــه دروازه های مکاتب توســط 
طالبــان بســته شــده بــود بــه یادگیــری خیاطــی و گلیم و 
تنورکــردن پرداخــت. ویــدا رفته رفتــه خیــاط ماهــر شــد 
و پارچه هــای کــه از منــدوی کابــل بــه خانــه اش می بــرد 
در ازای دوخــت هــر جــوره لبــاس کــه از شــب تــا صبــح 
می دوخــت، مبلــغ ۳۰ افغانــی آن زمــان دســت  مزد 
دریافــت می کــرد. ویــدا بــا آن پــول برایــش کتــاب کــه 
در خوراکه فروشــی های آن زمــان فروختــه می شــد 
خریــداری می کــرد. او بــا کتــاب امشــب دختــری 
ــای  ــدر و رمان ه ــم آبی، کلی ــه چش ــرد، جاسوس می می
زیــادی از نویســندگان روســی آشــنا شــد. ویــدا در ایــن 
ــا  ــار قــرآن را بــه صــورت کامــل خوانــد. ب فرصــت دوب
ــت و علــی شــریعتی  ــکا، صــادق هدای کتاب هــای کاف
تمــاس برقــرار کــرد کــه در ایــن میــان متوجــه می شــود 
کــه بــه اثــر کتاب خوانــی زیــاد و پراکنــده دچــار انحطاط 
فکــری شــده کــه بــه کمــک و راهنمایی هــای پــدرش به 
کتاب خوانــی بــه صــورت معیــاری پرداخــت. ویــدا بــا 
توجــه بــه گفته هــای پــدرش بــه کتاب هــای فلســفی رو 
آورد، او بــا دنیــای صوفــی، قــرارداد اجتماعی از روســو، 

کتــاب جمهــوری افالطــون آشــنا شــد.
ویــدا از دوره ی حاکمیــت طالبــان و از زندانی شــدن 
بــرای  فرصتــی  خانــه  در  هم دوره هایــش  و  خــود 
ــر آن ذهــن اش از  ــه اث ــد کــه ب ــاد می کن ــدن ی کتاب خوان

ــت  ــن وضعی ــت از ای ــرون رف ــرای بی ــما ب کار ش
چیســت؟

ــت  ــن اس ــتان ای ــان افغانس ــات زن ــه راه نج یگان
گاهانــه دور یــک تشــکل متحــد شــوند کــه  کــه بایــد آ
ــر  ــه خاط ــه ب ــد، ن ــاع کن ــان دف ــوق زن ــن از حق واقع
پــروژه و فــن و حرافی هــای موســمی. بایــد گام هــای 
عملــی برداشــت. مــا می توانیــم مشــت محکــم 
بــه پــوز طالــب، جهــادی و اشــغال گران آمریــکا 
ــا  ــم. ام ــظ کنی ــان را حف ــی زن ــم رهای ــا بتوانی ــم ت بزنی
ــه  ــا ک ــود. آنه ــته می ش ــی برداش ــای عمل ــر گام ه کمت
ــری و  ــرای براب ــرد، ب ــوق زن و م ــاوی حق ــرای تس ب
حقــوق انســانی همــه بــدون تبعیــض مبــارزه عملــی 
ــم  ــه ه ــتند و ن ــوق زن هس ــع حق ــه مداف ــد، ن نمی کنن
تغییــری می آورنــد. نمونــه ی بــارز ایــن مدعــا فرخنــده 
اســت. زمــان کــه فرخنــده ســنگار و بــه آتــش کشــیده 
شــد، زنــان بــه ظاهــر در پارلمــان صــدا بلنــد کردنــد. 
ــد  ــه بای ــیون ک ــادری در رأس کمیس ــرا ن ــده زه فرخن
بررســی  را  فرخنــده  پرونــده کشــتار وحشــیانه ی 
می کــرد قــرار داشــت. نتیجــه چــه شــد؟ هیــچ. 
ــد  ــد، بای ــوق زن بودن ــع حق ــن مداف ــا واقع ــر اینه اگ
ــر  ــا دیگ ــد ت ــته می کردن ــی را بس ــورای مل دروازه ش
ــاوز  ــورد تج ــا م ــوند، مریم ه ــالخی نش ــا س فرخنده ه
ــا  ــوند و صده ــر زده نش ــم ها س ــد، تبس ــرار نگیرن ق
ــه  ــتان ب ــان افغانس ــق زن ــه در ح ــری ک ــت دیگ جنای

ســادگی روا داشــته می شــود.
وزارت ســمبولیک هــم بــه نــام زنــان وجــود دارد. 

کــه دارای ایدیولــوژی واحــد نیســتند. او می گویــد: 
هم دوره هایــش در دوره ی طالبــان پیراهــن تنبــان ســفید 
و شــالق در دســت داشــتند و در دوره ی پســاطالبان 
نان یابــی  پروژه هــای  دنبــال  و  گــردن  در  کــراوات 
ــرد  ــک م ــه ی ــرایطی ب ــن ش ــدا در چنی ــد. وی می گردن
ــاز  ــن ازدواج ف ــه ای ــد ک ــا او ازدواج می کن ــرده و ب باورک
جدیــد از یــک جنــگ و دعــوا در خانــه ی مشــترک اش 
را کلیــد می زنــد. ویــدا می گویــد: اگــر او امــروز 
ــودش را دارد و  ــه خ ــر ب ــای منحص ــا و حرف ه دیدگاه ه
اگــر اینکــه ســخت تر از هــر زمانــی در برابــر قانون هــای 
ــت مدار و در  ــر سیاس ــتان، در براب ــاالرانه افغانس مردس
ــق  ــتن منط ــل داش ــه دلی ــتاده، ب ــی ایس ــر بنیادگرای براب
قــوی اش اســت. ویــدا در اداره هــای دولتــی نــام اش در 
فهرســت ســیاه اســت و بــا ممنوعیــت شــغلی مواجــه 
اســت. او از قانــون مردســاالرانه ای کــه بــرای زنــان هیچ 

ــل نیســت، شــاکی اســت. حقــی قای
ــتان  ــی در افغانس ــای خارج ــدن نیروه ــد از آم بع
ــه  ــودک ک ــه ک ــن مجل ــان اولی ــم طالب ــقوط رژی و س
رضــا دقتــی مدیــر مســؤول اش بــود، ویــدا در آن شــعر 
ــدا در  می نوشــت. اولیــن عکــس و مصاحبــه کــه از وی
نشــریه نشــر شــد، مجلــه »کمــان رســتم« بــود. ویــدا از 
ایــام کودکــی بی آنکه متوجه شــود شــعر می گفــت. او در 
برابــر آیینــه، حافــظ و بیــدل دکلمه می کــرد کــه آن باعث 
شــاعر شــدن او شــد. ویــدا در شــبکه ی تلویزیونــی آیینه 
در یکــی از برنامه هــای کودکانــه مجــری شــد. ویــدا کار 
بــا رســانه را بــه صــورت رســمی در صنــف دوم دانشــگاه 
ســال ۲۰۰۴ آغــاز کــرد. او بعــد از آن در تلویزیــون آریانــا 
ــاد از جانــب  ــه دلیــل فشــارهای زی کارمنــد شــد کــه ب
خانــواده و اجتمــاع اولین کار رســانه ای، تصویــری اش را 
ــا مجری شــدن در برنامــه اســالمی »چــراغ هدایــت«  ب

شــروع کــرد.
پــس از آن یکــی از اعضــای لشــکر طیبه کــه برنامه 
چــراغ هدایــت ویداســاغری را همیشــه دنبــال می کرده، 
ــن ســال تعقیــب و  ــه اش می شــود بعــد از چندی دلباخت
پرس وجــو موفــق بــه مالقــات ویــدا در کافــه ســمپل در 
پــل ســرخ شــده و بــا او حــرف می زنــد. بعــد از آن ویــدا 
در یــک برنامــه تفریحی-آموزشــی دیگــر در تلویزیــون 
 Let`s آریانــا کــه مســؤول برنامــه ی آمــوزش انگلیســی
learn together guys ویــژه ی نوجوانــان بــود، مجری 
ــدا کــه ســال ســوم  ــه وی ــه تعقیــب آن برنام می شــود. ب
دانشــگاه و مســؤول اجــرای برنامــه بــوی مــاه بــرای یک 
ــد و  ــوده، ازدواج می کن ــا ب ــون آریان ــال و نیم در تلویزی س
بــه زبــان خــودش بــرای نزدیــک بــه پنــج ســال در زندان 
طالیــی کــه دیوارهایــش بــا قیمتی تریــن ســنگ ها 
ــود،  ــده ب ــاخته ش ــال س ــلولی اش از ط ــن و آهن س تزیی
ــوب،  ــا لت و ک ــب و روزش ب ــه ش ــود ک ــی می ش زندان

ــه دور از آرامــش می گذشــته اســت. توهیــن و ب
ویــدا بعــد از چنــد ســال ســختی و بــه دنیــا آوردن 
دو فرزنــد اجبــاری و تحمــل خشــونت های خانوادگــی 
بــرای چندیــن ســال افســرده می شــود و در نتیجــه ی آن 
ــات  ــان می دهــد کــه جزیی ــه زندگــی مشــترک اش پای ب
کامــل ایــن ســفر تلــخ زند گــی اش را در کتــاب »دوســت 
دختــر« به تفصیــل خواهد نوشــت. ویدا در ۲۵ ســالگی 
عمــرش کــه دو کــودک بــه همــراه داشــت بــا موهــای 
ــی  ــدان طالی ــش زن ــرات نام ــه در ه ــه ای ک ــفید خان س
گذاشــته بــود را تــرک می کنــد و بــه کابــل برمی گــردد.

ــوی  ــه س ــل ب ــه کاب ــت اش ب ــد از بازگش ــدا بع وی
دروازه ی شــبکه آریانــا کــه در جوانــی بــا موهــای 
ــو  ــا ۳۰ کیل ــود، ب ــرده ب ــرک ک ــا ت ــورت زیب ــیاه و ص س
اضافــه وزن و موهــای ســفید باز گشــت. در اولیــن دیدار 
همــکاران اش او را بــه دلیــل ظاهــر پژمــرده بجا نمــی آورد 
و بعــد از آن کــه ویــدا خــودش را معرفــی می کنــد، 
ــاک  ــرده ش ــر ک ــدر تغیی ــه او چق ــکاران اش ازینک هم

ــودکان  ــه ک ــود ک ــته نمی ش ــر داش ــادی ب ــای بنی گام ه
کشــور درســت درس بخواننــد. پروژه هــای کــه بــرای 
ارتقــای ظرفیــت راه انــدازی می شــود بــه خاطــر حیــف 
و میــل کــردن پــول اســت. چهره هــای تکــراری 
تغییــری در  و پول گیری هــای دوامــدار کــه هیــچ 
ــلند  ــان آیس ــد از زن ــا بای ــود. م ــا نمی ش ــه رونم جامع
بیاموزیــم، بایــد از زنــان کوبانــی بیاموزیــم، مــا بایــد از 
زنــان فلیطیــن بیاموزیــم کــه اینهــا چطــور بــه خاطــر 
حقــوق خــود ایســتادگی می کننــد. حتــی حاضــر بــه 
جان فشــانی هســتند زیــرا رســیدن بــه حقــوق بــدون 

ــدارد. ــکان ن ــذری ام ــدون خودگ ــداکاری و ب ف
شــما  کــه  انســجام  و  تشــکل  چنیــن  آیــا 
ــه  ــه گفت ــه ب ــان ک ــر از زن ــود دارد؟ اگ ــد وج می گویی
ــم، شــما  شــما ســمبولیک و دست نشــانده اند، بگذری

ــد؟ ــکار کردی ــان چ ــت زن ــر وضعی ــرای تغیی ب
همیشــه گفتیــم کــه نهادهــا، انجمن هــا، افــراد و 
ــان دفــاع می کننــد،  شــخصیت های کــه از حقــوق زن
ــن  ــم همی ــا ه ــالش م ــد. ت ــادی کنن ــا بنی ــد کاره بای
ــه و  ــورد حمل ــواره م ــه هم ــود ک ــا وج ــان ب ــوده، زن ب
ــدای  ــده اند، ص ــو ش ــد، سانس ــرار گرفته ان ــه ق ضرب

ــت. ــنیده نشده اس ــده و نش ــوش گردی ــان خام ش
ــم  ــد کردی ــدا بلن ــه ص ــر گاه ک ــال ه ــور مث ــه ط ب
تــا قاتــالن فرخنــده بــه جــزای اعمــال شــان برســند، 
حتــا مطبوعــات صــدای مــان را نشــر نکردنــد. وقــت 
ســیگار از وجــود مکتب هــای خیالــی پــرده برداشــت، 
اصلــن موضــوع فرامــوش شــد. امــا کارهــای پــروژه ی 
بســیار بازتــاب داده می شــود. ایــن یعنــی بــر رســانه ها، 
بــر فضــای حاکــم جامعــه و بــر همه جــا، حلقه هــای 

جنایــت کار تســلط دارنــد.
بــا وجــود  همبســتگی  آدرس حــزب  از  مــا 
تغییــر  تــا  کردیــم  تــالش  فــراوان،  چالش هــای 

چراهــای بی جــواب در مــورد زنــان پــر شــد. در آخریــن 
ــاد دارد در  ــه ی ــدا ب ــان وی ــت طالب ــال دوره ی حاکمی س
بــالک کــه زند گــی می کــرده در یــک شــب ده هــا دختــر 
زیبــاروی توســط طالبــان اســیر شــدند و هیــچ خبــری 
از آن هــا نشــد. در ایــن میــان طالبــی بــا پیراهــن تنبــان 
ســفید، تســبیح دراز کــه در دســت داشــت هــر لحظــه 
ــام گرفتــن اســم های  ــا لوالنــدن دانه هــای تســبیح و ن ب
ــا  ــرده ت ــرار می ک ــود و اص ــدا می ش ــق وی ــد عاش خداون
ویــدا بــه نــکاح بــا او رضایــت بدهــد و پیونــدش بــا ویدا 
بــه صــورت شــرعی شــکل بگیــرد. ویــدا برعکــس آن 
ــه  ــه نیســت شــد و ب ــالک اش ســر ب ــه از ب ــر ک ده دخت
جاهــای نامعلــوم بــرده شــد یــک ســال در برابــر طالــب 
مقاومــت کــرد کــه بعــد از بازگشــت از آمریــکا در ســال 

ــا آن طالــب فســخ کــرد. ۲۰۰۰ نامــزدی اش را ب
ــکا و آمــدن  ــرج آمری ــه ب ــان ب ــه طالب بعــد از حمل
ــان  ــت طالب ــتان حکوم ــه افغانس ــی ب ــای خارج نیروه
ــدون  ــر ب ــا س ــردای آن روز ب ــدا ف ــد و وی ــقوط می کن س
ــی دود و  ــار م ــن ب ــه اش چندی ــه خان ــادری در کوچ چ
خــودش را بــه مثابــه یــک زندانــی کــه بعــد از چندیــن 
ــدا از  ــد. وی ــده می یاب ــا ش ــدان ره ــارت از زن ــال اس س
کوچــه لیلــی مجنون کــه در مکروریــان ۳ بــوده می گوید. 
در دوره ی طالبان دختر-پســرهای عاشــق همدیگر را در 
آن کوچــه می دیدنــد و چــون چــادری بــه ســر داشــتند، 
همدیگــر را از طریــق کفش و دســت-که از زیــر چادری 
نشــان می دادنــد می شــناختند. در روز ســقوط طالبــان 
از هــر در و پنجــره صــدای موســیقی بلنــد بــود. همــه در 
شــور و شــوقی عجیبــی غــرق بودنــد. پنجره هــا بــاز بود 
و پخــش کننده هــای موســیقی بلنــد. فیلم خانه هــا بــاز 
ــه تماشــای فیلم هــای کــه از تــرس  ــود. مــردم ب شــده ب
طالبــان در خانه هــای شــان پنهــان کــرده بــود پرداختند. 
ــی  ــص و پای کوب ــد. رق ــا ش ــی گیم  خانه ه ــران راه پس
بــود و در یــک جملــه تمــام افغانســتان، از چنــگ طالب 
ــن ملــک فکــر  ــام ای ــه خــودش را صاحــب عــام و ت ک
می کردنــد آزاد شــدند و آهنــگ شــادی ســر می دادنــد.
ــان الیحــه ای تصویــب شــد  بعــد از ســقوط طالب
کــه دختــران و پســران در صــورت داشــتن توانایــی بــاال 
می تواننــد چنــد صنــف را در یک زمــان امتحــان بدهند. 
ــه  ــه مطالع ــم در خان ــان ه ــون در دوره ی طالب ــدا چ وی
کــرده بــود و هــم درس هــای خانگی-پنهانــی فــرا گرفتــه 
بــود، توانســت بــا نمــره ی بــاال در صنــف دوازدهــم قبول 
شــود. ویــدا بــا توانایــی منحصــر بــه فــردش توانســت به 
عنــوان دانش آمــوز ممتــاز توســط آقــای یونــس قانونــی 
ــه ســفر کوتاه مــدت علمــی- ــر معــارف آن وقــت ب وزی
تفریحــی در آمریــکا معرفــی شــود. ویــدا آمریــکا رفت و 
بعــد از یکمــاه کــه دوبــاره بــه کابل برگشــت نامــزدی اش 
را بــا طالــب کــه بــه نــکاح اجبــاری او درآمــده بود فســخ 
ــل امتحــان کانکــور داد و  ــدا در کاب کــرد. پــس از آن وی
در دانشــکده ی اقتصــاد دانشــگاه کابــل کامیاب شــد. او 
بــا یــک جماعت فعــال کــه هــم دوره ی دانشــگاه اش بود 
دســت بــه از بیــن بــردن بنیادگرایــی از ســطح دانشــگاه 

زدنــد.
ویــدا و همــکاران اش بــا اقدامــات جــدی و 
فراگیــر در ســایه ی تــرس و حتــا سنگســار تــالش 
داشــتند تــا دســت دانشــکده ی شــرعیات از دامان ســایر 
دانشــکده ها را کوتــاه کنــد. ویــدا از هــم دوره هــای نســل 
ــد  ــاد می کن ــوش ی ــی پ ــان نیکتای ــام طالب ــه ن خــودش ب

ــان  ــت زن ــر وضعی ــرای تغیی ــان بخواهــی ب وقــت از آن
ــاز  ــاد پالیسی س ــک نه ــا ی ــد م ــد، می گوین کاری کن
ــه ســر  ــه اصطــالح عــام مــردم پالســی را ب هســتیم. ب
شــان بزننــد! ایــن پالیســی در کجــا تطبیــق می شــود؟ 
ــان در  کــدام پالیســی؟ چــه نتیجــه ای داشته اســت؟ زن
روســتاهای کشــور بــه مشــکالت بســیار زیــاد مواجــه 
ــا  ــخت ترین روزه ــان س ــل زن ــن کاب ــتند. در همی هس
را ســپری می کننــد. امــا وزارت زنــان هیــچ خبــر 
ــورت  ــان ص ــر زن ــتم ب ــم و س ــزاران ظل ــود. ه نمی ش
ــت کاران  ــه جنای ــود، ب ــر نمی ش ــی خب ــرد، کس می گی
از  بســیار  نمی شــود.  داده  جــزا  ستم پیشــگان  و 
ایــن جنایت هــا می شــوند،  کســان کــه مرتکــب 
و  وزیــران  زیردســتان  و  بســتگان  خانواده هــا،  از 
وکیــالن هســتند کــه خــود جــز حکومــت هســتند و 
ــه  ــت ک ــته اند. اینجاس ــت بس ــون را از پش ــت قان دس
جنایــت کاران معافیــت حاصــل می کننــد و جســورتر 

می شــوند.
ــر  ــر نظ ــوق بش ــتقل حق ــا مس ــیون ن ــه کمیس ب
ــا چنــدی پیــش در گــروی ســیما ثمــر  ــم کــه ت اندازی
ــت.  ــران اس ــهرزاد و دیگ ــروی ش ــاال در گ ــود. ح ب
نوکــرا و ســر ســپرده های خــوب بــرای آمریــکا و 
کشــورهای دیگــر. این هــا هیــچ گام عملــی بــرای رفــع 
ــت کاران  ــته اند. جنای ــر نداش ــان ب ــه زن ــونت علی خش
ــت  کــه در حــق مــردم و در حــق زن افغانســتان جنای
انجــام دادنــد و شــما دوســیه کردیــد، کجا شــد؟ معلوم 
اســت کــه پنهــا کردنــد و پخــش و نشــر نشــد. بنــاان؛ 
ایــن نــوع مدافعــان حقــوق زن، ایــن نــوع تشــکل های 
ــه  ــان را ب ــد، زن ــروژه و فــن می گیرن ــام زن پ ــر ن کــه زی
ــان  ــی زن ــوق واقع ــا از حق ــانند. اینه ــی نمی رس رهای
ــر  ــط به خاط ــا فق ــد، اینه ــاع نمی کنن ــتان دف افغانس
ــه  ــه ی تربی ــول گــپ می زننــد. اگــر در زمین ــروژه و پ پ
ــروژه ای اســت. چــرا  و تعلیــم بیاییــم، بازهــم قصــه پ

ــد.  ــه می زن می شــوند و در چشم  های شــان اشــک حلق
ویــدا بعــد از آنکــه در اتــاق مخصــوص مهمانــان بدرقــه 
ــای  ــا آق ــه رییــس شــبکه آریان می شــود همــکاران او ب
ــه او  ــد ک ــر می ده ــدا خب ــت وی ــات از برگش ــر بی انجین
ــدا  ــرای وی در جــواب از کارمنــدان شــبکه می خواهــد ب
هــر آنچــه نیــاز اســت در اختیــار اش بگــذارد. ویــدا بعد 
از آن از آمــر اســتخدام می خواهــد کــه برایــش ۶۰۰ دالــر 
حقــوق ماهــوار تعریــف کنــد تــا ۳۰۰ دالــر آن را صــرف 
ــد و  ــودک ق ــا دو ک ــر آن ب ــا ۳۰۰ دیگ ــه و ب ــه خان کرای
نیم قــد و کوهــی از فشــارهای روانــی و تنهایــی کــه بــر 
ــه اش  ــت روزان ــرف معیش ــت، ص ــار اس ــانه هایش ب ش
کنــد. ویــدا کار دوبــاره اش را اولــن بــا اجــرای برنامــه ی 
سیاســی شــروع می کنــد کــه بعــد از یــک دوره ی کوتــاه 
ــه  ــردن آن برنام ــل از پیش ب ــری دالی ــک س ــل ی ــه دلی ب
دســت کشــیده و بــه آغــاز فصــل دوم برنامــه ی بــوی ماه 

می پــردازد.
ویــدا بــه برهنه زبانــی شــهره اســت طوریکــه انبــوه 
از واکنش هــا را بــا یــک ســرک کشــیدن بــه ُپســت های 
فســبوکی اش می شــود دیــد، امــا چرایــی برهنه زبانــی او 
در چیســت؟ زبــان ویــدا بعــد از یــک زمــان مشــخص 
ــه  ــی زد، برهن ــدا م ــه« ص ــرش او را »فاحش ــه همس ک
شــد. برهنه زبانــی ویــدا بعــد از آنکــه در برابــر فاحشــه 
گفتــن شــوهرش کــه او در جــواب آن، از کلمــه متــرداف 
ــد خــورد. بعــد از آن  ــه آن اســتفاده کــرد کلی ــوع مردان ن
حیــای او در برابــر تجــاوز لفظی شکســته شــد کــه دیگر 
ــش و  ــان فح ــا هم ــش داده ب ــدا فح ــه وی ــی ب ــر کس ه
ــه  ــک ب ــدا نزدی در همــان وزن فحــش شنیده اســت. وی
ــش  ــه فح ــد و ب ــش می ده ــه فح ــذرد ک ــال می گ ۱۰ س
دادن بعــد از آنکــه متوجــه می شــود جوهــر شــعر، طنــز 
و ادبیات افغانســتانی بــا عضو/اعضای بــدن زن عجین 
ــدا  ــه صــورت سیســتماتیک پرداخته اســت. وی شــده ب
بعــد از چندیــن ســال مبــارزه در برابــر فحــش جنســی 
ــت  ــده اس ــته ای ش ــکر خس ــبیه عس ــه ش ــد ک می گوی
کــه ســنگرهای محکــم کــه از تــوپ و تانــک از جنــس 
ــود را  ــده ب ــاخته ش ــردان س ــط م ــی توس ــش جنس فح
ــه دیگــر  ــد ک ــرده اســت. او می گوی ــح ک شکســته و فت
ــدن  ــون ب ــند، چ ــردان نمی ترس ــش دادن م ــان از فح زن

شــان را دوســت دارنــد.
ویــدا بــه زبــان خــودش اذعــان می کنــد کــه از آوان 
تولــد امنیــت روانــی پــدرش را ربــوده و بــا خندیدن هــای 
بلنــدش، ســفرهای تنهایی، طــالق گرفتــن، برهنه زبانی 
ــا  ــوده ت ــر ب ــدرش دردس ــرای پ ــتن ب ــی زیس و در تنهای
ــت  ــدر از دس ــه پ ــج ک ــه رن ــن هم ــت آور. ای اوالد بخ
دختــرش کشــیده را ویــدا بعــد از آن کــه خــود مــادر دو 
فرزنــد می شــود، خوب تــر و بهتــر درک می کنــد. او 
می گویــد: هــر پــدر و مــادر دوســت دارد کــه فرزنــدش 
در نزدیک تریــن فاصلــه بــا آن هــا غــذا بخــورد، کار کنــد 
و بــه شــب و روز زند گــی اش بپــردازد، امــا ویــدا بــه دور 
از پــدر و مــادر و زیســتن در تنهایــی مطلــق امــان راحت 
زندگــی کــردن از پــدرش را ربــوده اســت. ویــدا در تنهایی 
ــه اش از  ــد. او در خان ــا خــودش زندگــی می کن کامــل ب
ســر شــب تا صبــح تنهاســت، در هنــگام قهوه نوشــیدن 
تنهاســت، وقتی کتــاب می خوانــد تنهاســت، در تنهایی 
می نویســد، در تنهایــی می رقصــد و گهگــداری در 
ــودش در  ــای خ ــود و از زیبایی ه ــه می ش ــی برهن تنهای
ــدا خــودش  ــد و در نهایــت وی ــر آیینــه حــرف می زن براب
ــه یــک مــرد شترســوار تشــبیه می کنــد کــه آن مــرد  را ب
چندیــن تپــه از هم قافله هایــش پیــش افتــاده و در کویــر 
ــه اگــر  ــد ک ــا خــودش حــرف می زن ــی ب خشــک تنهای
روزی قافلــه بــه او برســد بــا اســکلیت و چشــم های کــه 

پرنده هــا آنهــا را خــورده مواجــه خواهنــد شــد.

کمیته هــای  شــود.  رونمــا  زنــان  وضعیــت  بــه 
روســتایی ســاختیم تــا بتوانیــم زنــان را از حقــوق 
گاه ســازیم. بتواننــد بــا  و مســؤولیت های شــان آ
ــخصن  ــن ش ــد. م ــان بپردازن ــی ش ــه زندگ ــی ب گاه آ
ــر  ــی و غی ــدای واقع ــه ص ــم ک ــالش کردی ــه ت همیش
سانســور شــده ی زنــان افغانســتان باشــم. از عدالــت 
و آزادی زنــان حــرف بزنــم و دفــاع کنــم. هیــچ گاه در 
برابــر هیــچ زورمنــدی تســلیم نشــده ام. همــواره تالش 
ــا  ــب و بی عدالتی ه ــض، تعص ــر تبعی ــا در براب ــردم ت ک

یســتم. بی ا
ــکا و  ــش امری ــه فرمای ــه ب ــان ک ــتند زن ــا هس ام
ــان  ــن زن ــد. ای ــانده اش می رقصن ــت دست نش حکوم
ــتند. ــچ هس ــان هی ــت آن ــدون حمای ــد ب ــر می کنن فک
ــد و حیــف و  ــق پروژه هــا را می گیرن ــن طری  از ای
میــل می کننــد. نمونــه بــارز آن پــروژه پروموت اســت. 
قــرار بــود ۰۵ هــزار زن را حمایــت و کمــک کنــد، ولی 
تنهــا ۰۵ زن کــه در حلقــه ی روال غنی زن اشــرف غنی 
بــود، کمــک شــد و تمــام. میلیون هــا دالــر را در ایــن 
پــروژه حیــف و میــل کردنــد. هیــچ کاری بنیــادی کــه 
ــورت  ــاورد، ص ــان بی ــت زن ــری در وضعی ــد تغیی بتوان

نگرفــت.
ید، بفرمایید. با غفار در پایا اگر پیامی دار

پیــام مــن بــه زنــان افغانســتان ایــن اســت کــه مــا 
گاهــی  بایــد متحــد و منســجم شــویم، مــا بایــد بــرای آ
تمــام زنــان افغانســتان کار کنیــم و در عمــل گام هــای 
جــدی برداریــم، ایــن ســکوت را بشــکنیم و بــا صدای 
آزادی خواهــی، عدالت خواهــی و اســتقالل طلبانه را 
ــدون حضــور و نقــش  بلنــد کنیــم. هیــچ جامعــه ی ب
ــش و  ــان نق ــس زن ــد. پ ــد ش ــاخته نخواه ــان س زن

اهمیــت حضــور شــان را بایــد درک کننــد.

در تنهایی برهنه می شوم  و از زیبایی هایم با آیینه حرف میزنم
بعد از حمله طالبان به برج آمریکا و آمدن نیروهای خارجی به افغانستان حکومت طالبان سقوط می کند و ویدا فردای آن روز با سر بدون چادری در کوچه خانه اش چندین بار می دود و خودش 
را به مثابه یک زندانی که بعد از چندین سال اسارت از زندان رها شده می یابد. ویدا از کوچه لیلی مجنون که در مکروریان ۳ بوده می گوید. در دوره ی طالبان دختر-پسرهای عاشق همدیگر را در آن 
کوچه می دیدند و چون چادری به سر داشتند، همدیگر را از طریق کفش و دست-که از زیر چادری نشان می دادند می شناختند. در روز سقوط طالبان از هر در و پنجره صدای موسیقی بلند بود. همه 
در شور و شوقی عجیبی غرق بودند. پنجره ها باز بود و پخش کننده های موسیقی بلند. فیلم خانه ها باز شده بود. مردم به تماشای فیلم های که از ترس طالبان در خانه های شان پنهان کرده بود پرداختند. 

پسران راهی گیم  خانه ها شد. رقص و پای کوبی بود و در یک جمله تمام افغانستان، از چنگ طالب که خودش را صاحب عام و تام این ملک فکر می کردند آزاد شدند و آهنگ شادی سر می دادند.

توافق نامه صلح یا شرم نامه ی تاریخی
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ــه  ــد ک ــرا می رس ــی ف ــی زن در حال ــال روز جهان امس
ــیار  ــته بس ــه گذش ــبت ب ــور نس ــان در کش ــت زن وضعی
ــوادث  ــف و ح ــای مختل ــت. گزارش ه ــر شده اس بدت
گوناگونــی کــه در ارتبــاط بــا زنــان اتفــاق می افتــد، ایــن 
مســأله را تأییــد می کنــد. خودکشــی زنــان یکــی از ایــن 
مــوارد اســت کــه ســال بــه ســال بــر تعــداد آن افــزوده 
ــرای  ــه شــرایط زندگــی ب می شــود و نشــان می دهــد ک

ــار اســت: ــه شــدت فاجعه ب ــان افغانســتان، ب زن
ــورد  ــر در م ــوق بش ــیون حق ــزارش کمیس در گ
ــه شــده کــه »ســاالنه در  ــان گفت ــار خــود کشــی زن آم
حــدود 2300 تــن از زنــان و دختــران افغانســتان دســت 
به خودکشــی از جملــه خودســوزی می زننــد. ایــن 
ــان  ــه زن ــد 20 درصــد خشــونت ها علی گــزارش می گوی

ــود.« ــر می ش ــزل منج ــرار از من ــه ف ب
خشــونت علیــه زنــان یکــی از اشــکال رفتارهــای 
ــیوه های  ــه ش ــا ب ــه ی م ــه در جامع ــت ک ــه اس ظالمان
لت وکــوب،  اجبــاری،  ازدواج  دارد.  رواج  مختلــف 
فحاشــی، کارکشــیدن مــداوم از زنــان، اجبــار بــه 
انجــام کارهــای شــاق، عــدم رعایــت حقــوق انســانی، 
چندهمســری، طــالق دادن بی دلیــل و... از جملــه 
ــایع  ــا ش ــور م ــه در کش ــت ک ــونت اس ــکال خش اش
می باشــد. خشــونت شــهری و روســتایی نمی شناســد، 
ــا  ــتایی ب ــان روس ــا زن ــت، ام ــونت اس ــونت خش خش
توجــه بــه حجــم فعالیت هــای خــود در معــرض 
ــد. در زندگــی روســتایی  خشــونت بیشــتری قــرار دارن
ایــن شــرایط ظالمانــه طبیعی ســت و بــه همیــن دلیــل 
خشــونت در اوج قــرار دارد، امــا زندگــی زنــان شــهری 

ــت: ــراوان اس ــکالت ف ــب و مش ــده از مصای کن ــم آ ه
براســاس ایــن گــزارش »ســطح خشــونت علیــه 
زنــان در روســتاها نســبت بــه شــهرها باالتــر می باشــد 
ــه در روســتاها  ــی ک ــش از 84 درصــد زنان چنانچــه بی
ــونت  ــکال خش ــی از اش ــل یک ــد حداق ــی می کنن زندگ
ــد، در  ــه می کنن ــی را تجرب ــا جنس ــی ی ــی، روان فزیک
حالــی کــه در شــهرها ســطح خشــونت ها علیــه زنــان 

ــد.« ــد می رس ــه 69 درص ب
موجــب  فعلــی  نارســایی های  و  مشــکالت 
شده اســت تــا زنــان در مواجهــه بــا مشــکالت، گرفتــار 
ــن  ــای مزم ــار مرض ه ــده و آرام آرام دچ ــردگی ش افس
شــوند. ایــن دســته از زنــان اگــر خودکشــی نکننــد در 
ــوند.  ــل می ش ــده ای تبدی ــای بی فای ــه آدم ه ــت ب نهای
ــا  در یــک گــزارش آمده اســت: »افســردگی شــدید و ی
بیماری هــای روانــی مســبب اصلــی خودکشــی میــان 
زنــان بــوده و متأســفانه رقــم خودکشــی میــان زنــان رو 
ــن گــزارش نزدیــک  ــه افزایــش اســت«. براســاس ای ب
بــه دو میلیــون زن افغــان از افســردگی شــدید رنــج مــی 
برنــد و ایــن 28 درصــد کل زنــان افغانســتان را تشــکیل 

می دهــد.«
ــود  ــرای بهب ــاله ب ــای ده س ــود تالش ه ــا وج »ب
وضعیــت زنــان هنــوز هــم چالش هــای زیــادی در برابــر 
تأمیــن حقــوق زنــان وجــود دارد.« ایــن در حالی ســت 
کــه کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر اخیــرن بــا نشــر 
گــزارش حقــوق سیاســی زنــان در افغانســتان از کاهش 
ــراز  ــی اب ــای دولت ــوص در اداره ه ــه خص ــا ب ــش آنه نق
ــش  ــت: »نق ــزارش آمده اس ــن گ ــرد. در ای ــی ک نگران
زنــان در ادارات دولتــی در ده ســال گذشــته ســیر نزولــی 
داشته اســت، چنانچــه زنــان در ابتــدا حضــور 35 
درصــدی در اداره هــای دولتــی داشــتند؛ امــا حــاال ایــن 

رقــم بــه 18 درصــد کاهــش یافتــه اســت.«
ــر و  ــوق بش ــازمان حق ــط س ــه توس ــی ک تحقیق
ــان از  ــوق زن ــوان »حق ــر عن ــتان زی ــی افغانس دموکراس
ــه  ــه ب ــد ک ــان می ده ــده نش ــر ش ــردان« منتش ــگاه م ن
دلیــل »افزایــش نهادهــای اســالمگرا و تعــدد مــدارس 
دینــی خــارج از کنتــرل ]دولــت[«، مشــارکت زنــان در 

اجتمــاع بــا چالش هایــی مواجــه شده اســت.
ایــن بررســی کــه حاصــل دو ســال تحقیــق 
در شــهرهای  مــرد  بــا حــدود ۳۹۰۰  و مصاحبــه 
کابــل، هــرات، بامیــان، بلــخ و ننگرهــار اســت، 
همچنــان نشــان می دهــد کــه برخــورد مــردان نســبت 
و  بدبینانــه  »پرخاش گرانــه،  افغانســتان  زنــان  بــه 

اســت. ســرکوب گرایانه« 
ــتان  ــی افغانس ــر و دموکراس ــوق بش ــازمان حق س

در  اجتمــاع،  در  بیامــوزم،  باشــم،  آزاد  می خواهــم 
رســانه ها، در تجــارت، در عرصه هــای فرهنگــی و 
ــی  ــک زن واقع ــوان ی ــه عن ــم و ب ــال بمان ــی فع سیاس
داشــته باشــم. نمی تواننــد مــرا بــه بنــد بکشــند. بــدون 
بــال و پــر پــرواز خواهــم کــرد. مــن یــک زنــم، یــک زن 
ــد.  ــه بگوی ــاوری اســت ن ــه هرچــه ناب ــد ب ــه می توان ک
بــا اراده ی محکــم و توانایی هــای نهفتــه در خــودم 
حرکــت می کنــم، مبــارزه می کنــم و خواســت انســانی 

و زنانگــی ام می رســم.
ــن  ــادا تاریک تری ــه مب ــم ک ــان نگران ــا همچن ام
ــه  ــم ک ــود. نگران ــلط ش ــور مس ــه کش ــاره ب دوران دوب
جوانه هــای امیــد و باورهــای ســبز زنــان، آزاداندیشــان 

رشــد نمــودار آموزشــی زنــان، آنــان را بــه عنــوان 
بــه  کــرد  مطــرح  تعلیم پذیــر  نیــروی  قوی تریــن 
پیشــرفت درســی  بــه  پژوهشــگران  کــه  گونــه ای 
ــد. ــراف کردن ــرفته اعت ــا پیش ــه ت ــطوح اولی ــان از س  آن
ســطوح تخصصــی بــا رفــع اتهــام تاریخــی زن، 
ــتر  ــور بیش ــا حض ــت و ب ــتعداد او را پذیرف ــوان و اس ت
موجــب  اقتصــادی غــرب  فعالیت هــای  در  زنــان 
ــط  ــاد رواب ــه ایج ــد و در نتیج ــطح تولی ــن س ــاال رفت ب
و  ثــروت  کســب  خــارج،  دنیــای  بــا  بازرگانــی 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــرب ش ــعه یافتگی در غ ــره توس باالخ
ــه ی  ــوان ده ــت عن ــه تح ــه ی ۸۵-۱۹۷۵ ک ــام ده اتم
بــود، بخشــی تحــت  نــام گرفتــه  بین المللــی زن 
عمــران  برنامــه ی  در  توســعه«  در  »زنــان  عنــوان 
ــد. ــیس ش ــال ۱۹۸۷ تأس ــد در س ــل متح ــازمان مل  س
ــی  ــای بین الملل ــوی نهاده ــددی از س ــات متع مطالب
ــان در  ــت زن ــل موقعی ــه و تحلی ــورد تجزی ــان در م زن

ــان و  ــتغال آن ــزان اش ــی، می ــه ای و مل ــطوح منطق س
ــان در  ــش زن ــان و نق ــت زن ــده ی فعالی ــل بازدارن عوام
ــکار  ــازی اف ــعی در آماده س ــه س ــد ک ــام ش ــعه انج توس
عمومــی ملت هــا و سیاســت گذاران و برنامه ریــزان 
ــان  ــتیابی زن ــه دس ــوط ب ــکالت مرب ــل مش ــت ح جه
همانطــور  داشته اســت.  را  بیشــتر  اشــتغال  بــه 
ــعه ی  ــر توس ــر ب ــل موث ــی عوام ــم در بررس ــه گفتی ک
اقتصــادی، اجتماعــی توجــه بــه نیــروی انســانی 
ــتغال  ــخن از اش ــذا س ــت، ل ــرح اس ــی مط وتخصص
زن و رابطــه بــا توســعه نیــز ضــروری مي  نمایــد .
ــتقالل و  ــب اس ــی کس ــه در پ ــان ک ــان زن ــن می در ای
ــی  ــاش و همراه ــرار مع ــر ام ــتر در ام ــارکت بیش مش
ــی و  ــز خصوص ــذب مراک ــتند. ج ــواده هس ــرد خان م
ــدون  ــه ب ــاال البت ــاعات کار ب ــد و س ــل درآم ــا حداق ب
ــن  ــودن حداقــل تســهیالت اجتماعــی شــدند. ای داراب
ــل  ــعی در دخی ــی س ــع غرب ــه جوام ــت ک درحالی س
کــردن هرچــه بیشــتر زنــان در محیــط خــارج از خانــه 

می گــردد و آن اصــل اینکــه زنــان بایــد متحدانــه بــرای 
حفــظ آزادی هــای نیم بنــدی کنونــی و بــه دســت آوردن 
آزادی و حقــوق کامــل خــود مبــارزه کننــد. بی ایســتند 

ــده اســت.  ــده، ناامیدکنن ــد: آنچــه به دســت آم می گوی
ــوق  ــازمان حق ــی س ــس اجرای ــارت ریی ــداداد بش خ
ــان  ــی ش ــه بررس ــتان گفت ــی افغانس ــر و دموکراس بش
ــا در  ــه تنه ــتان ن ــردان افغانس ــه م ــد ک ــان می ده نش
تصمیم گیری هــای بــزرگ در زندگــی زنــان حــرف 
اول را می زننــد، حتــی برنامه هــای زنــان را تنظیــم 
ــان  ــد ســبب شــده توانایی هــای زن ــن رون می کننــد و ای

ــود. ــانده ش ــیه کش ــه حاش ب
کــه  می گوینــد  گــزارش  ایــن  تهیه کننــدگان 
ــد  ــق شــرکت کرده ان ــن تحقی ــه در ای ــی ک بیشــتر مردان
زن را انســانی »کوتــاه فکــر و فرودســت و جنــس دوم« 
تعریــف کرده انــد و تــالش داشــته اند کــه حضــور زنــان 

ــد. ــگ کنن ــواده کمرن را در جامعــه و خان
ــان در  ــت زن ــه وضعی ــت ک ــنام گف ــای خوش آق
افغانســتان بعــد از ایجــاد اداره ی موقــت و دوره ی 
ــال های  ــا س ــد ت ــت جدی ــیس حکوم ــی و تأس انتقال
گروه هــای  رشــد  امــا  بــود،  بهبــود  بــه  رو   ۲۰۰۸
ــدرو،  ــبکه های تن ــدن ش ــی و فعال ش ــه کار دین محافظ
او  اســت.  کــرده  را تضعیــف  زنــان  پیشــرفت های 
می گویــد: آمــار خشــونت علیــه زنــان بــاال رفتــه 
و تبلیغــات منفــی علیــه زنــان بیشــتر شده اســت. 
ایــن نشــان می دهــد کــه گروه هــای محافظــه کار 
ــان  ــوق زن ــت حق ــت وضعی ــته در وخام ــش برجس نق
ــش و  ــا در پیدای ــام آدم ه ــک تم ــدون ش ــته اند. ب داش
ــوان  ــا نمی ت ــد؛ ام ــش دارن ــت نق ــن وضعی ــه ی ای ادام
ــن  ــه ای ــید ک ــم پوش ــروه چش ــد گ ــرب چن ــار مخ از آث
ــد: ــی دارن ــش اساس ــود نق ــرایط موج ــا در ش گروه ه

زنان
ــف  ــه نص ــم ک ــر مه ــک قش ــوان ی ــه عن ــان ب زن
جمعیــت کشــور را تشــکیل می دهنــد بایــد نســبت بــه 
سرنوشــت خــود حســاس باشــند و آن را بــروز بدهنــد. 
متأســفانه در طول ســال های گذشــته یــا امــور زنــان بــه 
ــا  ــان نتوانســته اند و ی ــا زن دســت مــردان بوده اســت و ی
ــد.  ــارزه کنن ــرایط مب ــر ش ــرای تغیی ــه ب ــته اند ک نخواس
ــط  ــان توس ــرایط زن ــر ش ــه تغیی ــد ک ــد بدانن ــان بای زن
ــن را  ــی هــم ای ــه ی جهان ــدارد و تجرب مــردان امــکان ن
ــری  ــر تغیی ــم اگ ــدرن ه ــاِن م ــد. در جه ــد می کن تأیی
بــه وجــود آمده اســت آن را زنــان خــود بــه دســت 
خــود ایجــاد کرده انــد و مــردان نقــش بســیار کمــی در 
ایــن نــوع تحــوالت بــازی کرده انــد. در اروپــا انقــالب 
صنعتــی باعــث شــد کــه مــردان و سیاســت گذاران بــه 
ایــن مســأله پــی ببرنــد کــه نیمــی از جمعیــت جهــان را 
زنــان تشــکیل داده انــد، در نتیجــه بــرای اســتفاده از این 
نیــرو اصالحاتــی را انجــام دادنــد و در پــی آن بــا شــروع 
جنــگ جهانــی و حضــور بیشــتر مــردان در صحنــه ی 
ــتر  ــی بیش ــز صنعت ــان در مراک ــای زن ــگ فعالیت ه جن
شــده و در طــی زمــان بــا نیــاز پیدا کــردن بــه تحصیالت 
ویــژه، زنــان نیــز بیشــتر تحــت آمــوزش قــرار گرفتنــد و 
ــن ســطح تحصیــالت و  ــاال رفت ــن رابطــه موجــب ب ای

ــد. ــه ش ــطح جامع ــان در س ــتر زن ــای بیش فعالیت ه
مي  تــوان ایــن فراینــد را قبــل از شــکل گیری 
ــی  ــه در ط ــل از آنک ــا قب ــه ت ــح داد ک ــه توضی اینگون
تحوالتــی از جملــه رنســانس، انقــالب صنعتــی و 
ــرب  ــع غ ــرش جوام ــی اول و دوم نگ ــای جهان جن گه
نســبت بــه جایــگاه زنــان تغییــر کنــد. زن به ســبب آنکه 
بخــش فعــال و مهــم عمــر خــود را صــرف خانــواده بــا 
اهــداف رســیدگی بــه امــور فرزنــدان، کارهــا و وظایــف 
ســنتی و... ســپری مي  کــرد، مطــرود شــناخته شــده و 

ــده بــود. محکــوم بــه ضعــف عقالنــی گردی
فشــار صنعــت و رشــد فرهنــگ علمــی زن 
ــود  ــری خ ــی فک ــات توانای ــرای اثب ــا ب ــت ت را واداش
بــه میــدان تفکــر عقالنــی و علمــی روی آورد و زن 
ــد.  ــق ده ــد تطبی ــی جدی ــای علم ــا نیازه ــود را ب خ

و دیگربــاوران اســیر گــرداب ســیاه تاریک اندیشــان 
ــات  ــه زحم ــم ک ــود. نگران ــب ش ــان طال و افراط گرای
هرچنــد  گــردد،  آب  بــر  نقــش  زنــان  چشــم گیر 
افراط گرایــان  جامانــده ی  تفکــرات  نیســت  کــم 
و ســنت های ناپســند حاکــم در شــهر، کوچــه و 
پس کوچه هــای کشــور کــه موانــع و ســد راه زنــان  
ــن  ــه از ای ــان ک ــا آنهــم هســتند زن ــران اســت. ب و دخت
ــان  ــم زن ــد. می شناس ــر می گذرن ــی دیگ ــی پ ــع یک موان
ــا  شــهامت و اســتواری همــواره بــا چالش هــا  را کــه ب
ــارزه  ــدن، مب ــده مان ــرای زن ــارزه ب ــد، مب ــارزه می کنن مب
ــاختن  ــرای فراهم س ــارزه ب ــردن، مب ــی ک ــرای زندگ ب
ــه  ــارزه علی ــل، کار، و مب ــوزش، تحصی ــای آم زمینه ه
ــارزه باورهــای ناپســند. حــاال چــی  بی عدالتی هــا، مب
بایــد کــرد؟ تمــام بایدهــا و نبایدهــا بــر یــک اصــل بــر 

داشــتند. مثلــن دولــت فرانســه مهلــت دو ســاله ای در 
اختیــار کارخانه هــا و شــرکت هایی کــه در زمینــه ی 
ــان  ــا زن ــرارداد ت ــد ق ــت دارن ــادرات و واردات فعالی ص
ــه  ــورت ب ــن ص ــر ای ــد، در غی ــتخدام درآورن ــه اس را ب
ــدن  ــپ ش ــا پلم ــد ب ــن جدی ــردن قوانی ــرا نک ــل اج دلی

ــد. ــد ش ــه خواهن ــان مواج درهایش
نتیجــه ی کلــی؛ بــا وجــودی کــه نیــروی انســانی 
ــد،  ــعه مي  باش ــه توس ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــی مه اصل
ــی در کشــورهای جهــان  ــه طــور کل ــا و ب در کشــور م
ــه دلیــل وجــود بعضــی نگرش هــای  ــان ب ســوم همچن
ــتغال  ــرای اش ــا ب ــردن آنه ــدود ک ــعی در مح ــنتی س س
ــوان  ــی کــه مي  ت ــه مي  شــود، در صورت در خــارج از خان
گفــت وجــود همیــن زنــان بــه عنــوان نیمــی از نیــروی 
و دوم،  اول  در دوران جنگ هــای  انســانی و حتــی 
ــد کــه  ــروی کار را تشــکیل مي  دادن ــی از نی شــمار باالی
موجــب توســعه یافتگی ملــل غــرب گردیده اســت. 

ــورهای در  ــعه یافتگی کش ــرای توس ــورت ب ــن ص در ای
حــال توســعه یکــی از مهم تریــن اصــول، تغییــر نگــرش 
جامعــه و همین طــور دولت مــردان آن بــرای ایجــاد 
ــوان را در  ــال بان ــارکت فع ــه مش ــد ک ــرایطی مي  باش ش

جامعــه تســهیل کنــد.
مردان

دنبــال  بــه  بیشــتر  ســوم  جهــان  در  مــردان 
ــا منافــع  بازی هــای زندگــی و بازی هــای سیاســی اند ت
خــود را تأمیــن کننــد و یــا زمینــه ی پیــروزی خــود را در  
انتخابــات فراهــم کننــد. مــردان نــه فقــط حقــوق زنــان 
کــه حقــوق مــردان را هــم بــه رســمیت نمی شناســند. 
البتــه بــدون شــک زنــان هــم نبایــد از ایــن افــراد توقــع 
داشــته باشــند، امــا زنــان کــه دارای تحصیــالت عالــی، 
تخصــص و تجربــه باشــند می تواننــد بــا اســتفاده 
ــان  ــرای زن ــادی ب ــاز زی ــود امتی ــری خ ــدرت فک از ق
به دســت آورنــد. گــزارش زیــر هــم ایــن را نشــان 

ــق  ــود و ح ــوش ش ــان خام ــدای ش ــه ص ــد ک و نگذارن
شــان پایمــال گــردد. مــن بــه قــدرت و تــوان زنــان بــاور 
ــان  ــر آن ــد ب ــروی نمی توان ــچ نی ــد هی دارم. اگــر بخواهن

می دهــد:
»ســاختار خانواده هــا در افغانســتان مردســاالرانه 
اســت و همــه چیــز توســط مــردان کنتــرول می شــود. 
خانواده هــای  در  زنــان  کــه  گفته اســت  گــزارش 
افغانســتان نقــش درجــه دو را دارنــد و ســهم آن هــا در 

ــت. ــدک اس ــیار ان ــری بس تصمیم گی
مســؤوالن کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر 
نیــز تأکیــد کردنــد کــه تغییــر رفتــار در خانــواده بــرای 
ــت.  ــر اس ــیار موث ــان بس ــه زن ــونت علی ــش خش کاه
لطیفــه ســلطانی از مســؤوالن حقــوق زن در کمیســیون 
حقــوق بشــر در ایــن کنفرانــس گفــت: »تحقیــق مــا در 
ســال 2014 نشــان می دهــد کــه 98 درصــد خشــونت 
در خانــواده بــه وقــوع پیوســته و متأســفانه عامــل ایــن 
خشــونت ها نزدیک تریــن فــرد بــه زن یعنــی شــوهرش 

ــت.« اس

مرکزهای حمایت کننده
ــته  ــال های گذش ــول س ــی در ط ــای حام مرکزه
بــرای تغییــر شــرایط جامعــه تالش هــای زیــادی 
کرده انــد، امــا ایــن تالش هــا تأثیــر کمــی داشته اســت. 
ــن  ــت ای ــه فعالی ــد ک ــن باش ــده آن ای ــل عم ــاید دلی ش
ــه  ــار جامع ــا و اقش ــی از گروه ه ــر روی برخ ــا ب مرکزه
متمرکــز بوده اســت و نــه توده هــای عمومــی. بــه نظــر 
می رســد کــه تغییــر جامعــه بــا تغییــر توده هــای مــردم 
ممکــن اســت و جامعــه بــا تغییــر برخــی از افــراد تغییر 
ــر و  ــوق بش ــازمان حق ــزارش س ــرد. در گ ــد ک نخواه
دموکراســی ایــن مســأله مــورد توجــه قــرار گرفتــه و در 
ــی  ــر و دموکراس ــوق بش ــازمان حق ــت: »س آن آمده اس
افغانســتان از جامعــه جهانــی خواســته کــه تــالش کند 
ــادی  ــی، اقتص ــی، دین ــدی اجتماع ــای کلی ــا نهاده ت
ــا  ــه ب ــر دهــد ک و فرهنگــی افغانســتان را طــوری تغیی
توانمندســازی و توســعه ی پایــدار زنــان ســازگاری 

داشــته باشــد.«

پیــروز شــد. زیــرا زنــان در جایــگاه برحــق کــه دفــاع از 
ــد. ــرار دارن ــتند، ق ــان هس ــانی ش ــوق انس آزای و حق

ــای  ــم نهاده ــام ه ــتگی تم ــا همبس ــد ب ــان بای زن
حکومتــی و هــم نهادهــای مدافــع حقــوق زنــان را وادار 
ــان افغانســتان  ــد. زن ــان کنن ــت از حقــوق زن ــه حمای ب
امــروز صــدای رســای دارنــد. فرصــت بــرای رســاندن 
صــدای زنــان، بازتــاب وضعیــت زنــان بــه گــوش 
جهانیــان فراهــم اســت. از این فرصــت باید اســتفاده ی 
اعظمــی شــود. به هیــچ گــروه و جریانــی اجــازه ندهیم 
کــه بــر زنــان امــر و نهــی کننــد و بــه سرنوشــت آنــان 
ــت و  ــر سرنوش گاه ب ــود آ ــان خ ــد. زن ــم بگیرن تصمی
ــی را  ــه راه ــه چ ــد ک ــود می دانن ــتند. خ ــوق هس حق
ــه بــرای جامعــه خــود عناصــر  پیــش بگیرنــد و چگون

ــر باشــند. ــد و موث مفی
صلــح واقعــی کــه در آن ارزش هــای انسان شــمول 
ــت  ــت و عدال ــهروندی رعای ــق ش ــود، ح ــظ ش حف
اجتماعــی تأمیــن گــردد. صلــح کــه پایــان خشــونت و 
رفتارهــای تندروانــه باشــد. صلــح کــه نظــام بــرای همه 

قابــل قبــول باشــد.
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به مناسبت 8 مارچ، روز جهانی زن
حسین رهیاب بلخی

پژوهش

زنان به عنوان یک قشر مهم که نصف جمعیت کشور را تشکیل می دهند باید نسبت به سرنوشت خود حساس باشند و آن را بروز بدهند. متأسفانه در طول سال های گذشته یا امور 
زنان به دست مردان بوده است و یا زنان نتوانسته اند و یا نخواسته اند که برای تغییر شرایط مبارزه کنند. زنان باید بدانند که تغییر شرایط زنان توسط مردان امکان ندارد و تجربه ی جهانی 
هم این را تأیید می کند. در جهاِن مدرن هم اگر تغییری به وجود آمده است آن را زنان خود به دست خود ایجاد کرده اند و مردان نقش بسیار کمی در این نوع تحوالت بازی کرده اند. در 
اروپا انقالب صنعتی باعث شد که مردان و سیاست گذاران به این مسأله پی ببرند که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل داده اند، در نتیجه برای استفاده از این نیرو اصالحاتی را انجام 
دادند و در پی آن با شروع جنگ جهانی و حضور بیشتر مردان در صحنه ی جنگ فعالیت های زنان در مراکز صنعتی بیشتر شده و در طی زمان با نیاز پیدا کردن به تحصیالت ویژه، 

زنان نیز بیشتر تحت آموزش قرار گرفتند و این رابطه موجب باال رفتن سطح تحصیالت و فعالیت های بیشتر زنان در سطح جامعه شد.

صلح؛ بیم و امید دیدگاه

نیلوفر الحان اکبری



پــی نادیده گرفتــن خالقیــت و اســتعداد زنانــه گام 
ــدگاه  ــن دی گاه، ای ــودآ گاه و ناخ ــودآ ــت، خ برداشته اس
ــان،  ــه جه ــگاه ب ــی ن ــی از نوع ــهم بزرگ ــذف س ــا ح ب
ــی و  ــا را خال ــات م ــخ ادبی ــیاری از تاری ــای بس برگه ه
ــه می توانســت  ــی گذشته اســت. صفحاتی ک ســفید باق
بــا نــگاه همــان انســان های حــذف شــده یعنــی زنــان، 
ــت،  ــد )حکم ــاودان بمان ــده و ج ــی ش ــته و طراح نوش
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ــاش  ــه و بکت ــق رابع ــتان عش ــا از داس ــه ی م هم
ــم  ــورت نظ ــه ص ــادی ب ــای زی ــتیم. درکتاب ه گاه اس آ
ــیاری ها  ــه بس ــده ک ــته ش ــتان نگاش ــن داس ــر، ای و نث
در کتاب هــای شــان عشــق او را ذکــر کرده انــد و 
ــن عشــق  ــل همی ــه دلی ــرادرش ب ــه دســت ب مــرگ او ب
ــخ  ــا، »تاری ــی از آن کتاب ه ــد. یک ــادآوری نموده ان را ی
ادبیــات ایــران« نوشــته ی دکتــر ذبیــح اللــه صفاســت. 
ــعر  ــادر و در ش ــازی ق ــم  ت ــر نظ ــه ب ــد: رابع او می گوی
پارســی بــه غایــت ماهــر بــود، پیوســته عشــق باختــی 
ــاز در  ــا، 1369: 449(. ب ــردی« )صف ــاهدبازی ک و ش
همیــن کتــاب نقــل شــده کــه رابعــه، خــود را بــه نســبت 
رنــج و عذابــی کــه در عشــق ورزی خــود کشــیده، اســم 
خــود را »مگــس روییــن«؛ یعنی مگســی که جســم اش 

ــام نهــاده اســت.  آهنیــن باشــد، ن
ایــن، تنهــا رابعــه نیســت کــه در ادبیــات فارســی 
ــتن  ــرای زیس ــی اش و ب ــات در زنده گ ــرای آوردِن ادبی ب
عاشــقانه اش می میــرد؛ حتــا امــروز کــه ســخن از 
مدرنیتــه و حقــوق بشــر و آزادی فــردی می زنیــم، یــک 
گاه شــود، ســرانجامی جــز  بــرادر از عشــق خواهــرش آ

ــدارد. ــد ن ــرانجام رابعه مانن س

زن کشــی ادبیــات فارســی در زمــان معاصــر 
ــا  ــه نادی ــوان ب ــه می ت ــکار دارد ک ــای آش ــز نمونه ه نی
انجمــن اشــاره کــرد. یــا زندگــی دچارشــده بــه جدایــی 
نویســنده های ادبیــات نیــز بــه همــگان آشــکار  و 
ــان  ــذف زن ــر ح ــارتی ب ــت اش ــه انگش ــت ک هویداس

اســت.
فارســی،  ادبیــات  زن کشــی  دیگــر  گونــه ی 
صوفیانه ســاختن یــا توجیــه صوفیانه کــردن آفریده هــای 
ادبــی بانــوان بوده اســت. همیــن رابعــه را کــه نامــش در 
ــا بعــد از او  ــاد شــد، شــاعران مــرِد همــروزگار ی ــاال ی ب
ــا شــعر  و شــماری از نویســنده ها، خواســته اند کــه حت
عشــقی ـ زن گرا و زاییــده ی بــاور عاشــقانه ی یــک زن را 
صبغــه ی الهــی بدهند/داده انــد. نورالدیــن عبدالرحمان 
جامــی کــه از شــاعران افغانســتانی قــرن نهــم اســت، 
ــت.  ــی آورده اس ــد و صوف ــان زاه ــمار زن ــه را در ش رابع
ــر  ــت: دخت ــه اس ــر گفت ــعید ابوالخی ــان ابوس »همچن
کعــب، عاشــق بــود بــر غالمــی؛ امــا عشــق او از قبیــل 
عشــق های مجــازی نبــود« )صفــا، 1369: 450(. 
عطــار نیــز به نقــل از ابوســعید ابوالخیــر، عشــق رابعه را 
عشــقی مجــازی و از ســر هــوا و هــوس نمی دانــد، بلکه 
معتقــد اســت: »او را بــود با حــق روزگاری.« و در شــعر 

ایــن چنیــن گفتــه اســت:
کمالی بود در معنی تمامش

همه نیک نامی، به و راستی
که کرد ای پسر، سود در کاستی؟ »فردوسی«

یا
سمن، نازک و خار، محکم بود

که مردانگی در زنان کم بود. »نظامی«
یا

یکی سیرت نیک مردان شنو
اگر نیکبختی، تو مردانه رو »سعدی«

ــد/ ــتیز بوده ان ــا، زن س ــان ضرب المثل ه »هم چن
ــن  ــت؛ از ای ــردان اس ــت م ــت خصل ــتند: 1( گذش هس
ضرب المثــل چنیــن نتیجــه می گیریــم کــه »گذشــت« 
)امــر اخالقــی( تنهــا در مــردان وجــود دارد، نه زنــان. 2( 
بــرادرش را ببیــن و خواهــرش را بگیــر.« نورنیــا، 1397: 
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فیمینسِم نیم جان
ــی  ــان، هواخواه ــرف داری از زن ــا ط ــم ی فیمینس
زنــان، زن نــوازی بــه ویــژه اصطــالح »زنانگــی« کــه 
نقطــه ی عطفــی خــالف »مردانگی« اســت، بــا توجه 
ــیمین  ــعر س ــا ش ــت ب ــان مدرنی س ــه جری ــن ک ــه ای ب
بهبهانــی و فــروغ فرخــزاد در ادبیــات فارســی راه 

خــودش را بــاز کرده اســت )عرفــان، 1398: 1(.
و   آمدنــد  بانوشــاعرانی  دوره ای،  هــر  در 
در  و  شــدند  جریــان  ایــن  سلســله جنبان های 
معاصــر،  شــعر  متعــدد  جغرافیایــی  حوزه هــای 
نمونه هــای کمــی نداریــم. در همیــن افغانســتان 
ــا  ــه حت ــود دارد ک ــنی وج ــای روش ــان، الگوه خودم
قربانیــان ایــن طریــق نیــز بوده انــد و بــا خــون خــود 
یــا بــه قیمــِت از دســت دادن زیســتن آرام خــود، 
این نهــال را آبیــاری کرده انــد و پروریده انــد؛ یکــی 

از آنــان، نادیــا انجمــن اســت.
 شــاعربانویی کــه در زمانــه ای ســیاه می زیســت 
و آتشــین  کار می کــرد. جرأتــی را کــه هنــوز، بســیاری 
ــت و...  ــر و فردی ــوق بش ــه دم از آزادی و حق ــا ک م
ــد: ــا می گوی ــم. نادی ــارز بدهی ــم تب ــم، نخواهی می زنی

من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزد
دخت افغانم و بر جاست که دایم به فغانم

فیمینســم افغانســتانی در میــان بانوان کشــورمان 
ــود؛  ــرده می ش ــش ب ــه پی ــف ب ــای مختل در عرصه ه
یعنــی ایــن آتــش، بــه خاموشــی یــا ســردی نگراییــده؛ 
امــا »نیم جــان« بــه دلیــل ایــن کــه: 1( همــواره 
ــر  ــف آن از ه ــت مخال ــه در جه ــود ک ــش می ش کوش
موضعــی تازیــده شــود؛ 2( ایــن گرایــش بــه گفتمــان 
بــدل نشده اســت. بــاز هــم حضــور بانوانــی رشــید و 

ــد. ــه می کنن ــا را تقوی ــل م ــد نس ــااراده، امی ب
در گســتره ی ادبیــات شــعری بانــوان هــم روزگار 
ــتان،  ــم در داس ــعر و ه ــم در ش ــتان، ه ــا در افغانس م
ــدی  ــای ج ــه پوینده ه ــم ک ــادی را می بینی ــمار زی ش
ــزوده  ــان اف ــداد و استقامت ش ــر تع ــیرند و ب ــن مس ای
ــده  ــاد. لیــال صراحــت روشــنی، بهــار ســعید، خال ب
فــروغ، حمیــرا قــادری، کریمــه شــبرنگ، صــدا 
ســلطانی، فرنگیــس ســوگند، هــدا خامــوش، مهتاب 
ســاحل، مــژگان فرامنــش، تمنــا توانگــر، رنــا مقتــدر 
ایــن  انســانی  ســرمایه های  از  زیــادی  شــمار  و 
ســرزمین، شــمع هایی اســتند کــه روشــنایی ایــن 
ــته را  ــن نوش ــه ی ای ــد.  دامن ــده گرفته ان ــه عه راه را ب
ــان،  ــا طالب ــح ب ــه ی صل ــه توافق نام ــا آرزوی این ک ب
دموکراســی نیم بنــد و فیمینســم نیم جــان را از مــا 
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ــت.  ــتفاده شده اس ــری اس ــی متکث واژه ی ادب در معان
برعــالوه ی معنــای آثــار مکتوب یــک جامعــه، فرهنگ 
تــوده را نیــز شــامل می شــود. بنابرایــن؛ در ایــن نوشــته 
بــه زبــان و ادبیــات رســمی و زبــان و ادبیــات مردمــی، 

هــر دو اشــاراتی خواهــد شــد.
ادبیات هزارساله ی کم زن

  از رودکــی تــا فــروغ فــرخ زاد و تــا ا مــروز از 
لحــاظ تعــدد بــه زنــان زیــادی بــر نمی خوریــم، 
بنابرایــن؛ ادبیــات کالســیک فارســی »کــم زن« اســت. 
ــی،  ــه بلخ ــد: رابع ــاعر، مانن ــوان ش ــدادی بان ــر تع اگ
عایشــه درانــی، مخفــی بدخشــی، پرویــن اعتصامــی را 
ــگر در  ــردان سرایش ــمار م ــر، ش ــته ایم؛ چندین براب داش
شــعر فارســی نیــز وجــود داشــته اند. رودکــی، شــهید، 
ابوشــکور، فردوســی، خیــام، موالنــا، ســعدی، حافــظ، 
بیــدل و... کــه تــازه ایــن، شناخته شــده هایی اســتند کــه 

ــوند. ــده می ش ــام دی ــی تم ــه فراوان ب
ایــن تعــداد بانــوان شــاعر هــم کــه وجــود 
داشــته اند، راه رو نگــرش مردانــه در ادبیــات بوده انــد؛ بــه 
ــرو  ــر خس ــعر ناص ــان ش ــی می ــا فرق ــال: م ــور مث ط

ــیتی  ــان جنس ــاظ بی ــی از لح ــن اعتصام ــا پروی ب
نمی بینیــم. نمی دانیــم کــه ایــن شــعر را  ناصــر خســرو 
ــا را  ــن موالن ــردان مثل ــی. م ــن اعتصام ــا پروی ــه ی گفت
ــرای  ــت ب ــوی کتابی س ــوی معن ــم؛ مثن ــر بگیری در نظ
حکمت آمــوزی بــه فارســی زبانان، کتابــی دیگــر بــه نــام 
دیــوان شــمس دارد کــه »مردانگی«هــای خــود را آنجــا 
ــن اعتصامــی و پروین هــای  ــا پروی نگاشــته اســت؛ ام
ــه از دل  ــد ک ــازه نداده ان ــود را اج ــز خ ــی هرگ اعتصام
خــود ســخن بگوینــد. مــردان همیشــه خودشــان را قاید 
ــا قایــد پنداشــته شــده اند و زنــان، راه روان  پنداشــته اند ی
ــم  ــخیص نمی توانی ــا تش ــد. م ــان بوده ان ــگری آن سرایش
کــه وقتــی یــک بانوشــاعر از مــردی خوشــش می آیــد، 
چــه توصیف هایــی بــه کار مــی بنــدد. تنهــا در این میــان، 
ــه  ــی صادقان ــود خیل ــق خ ــه از عش ــم ک ــه را داری رابع

ــت: ــرف زده اس ح
»دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد

بریکی سنگین دل نامهربان چون خویشتن
تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری

تــا بــه هجــر انــدر بپیچــی و بدانــی قــدر مــن« 
.)9  :1398 )برزین مهــر، 

ــزاد  ــروغ فرخ ــر، ف ــاعرزنان معاص ــان ش    در می
ــاعر  ــک بانوش ــش از دل ی ــی بی آالی ــیمین بهبهان و س
ســخن گفته انــد و هیــچ مالحظــه ای جلــو آنــان را 
نگرفته اســت. البتــه بعــد از آنــان هــم شــاعران، آمدنــد 
و تالش هایــی در ایــن مــورد انجــام دادنــد کــه تــا 
ــد:  ــت؛ مانن ــل گردیده اس ــار، تطوی ــن طوم ــون ای اکن
لیــال صراحــت روشــنی، بهــار ســعید، حمیــرا نکهــت 
ــا  ــروغ، نادی ــده ف ــادری، خال ــرا ق ــتگیرزاده، حمی دس

ــت: ــه اس ــروغ گفت ــاًل ف ــن و... ؛ مث انجم
»نیمه شب در دل دهلیز خموش

ضربه ی پایی افکند طنین
دل من چون دل گل های بهار

پر شد از شبنم لرزان یقین
گفتــم این اوســت کــه بازآمده اســت« )حقوقــی، 1381: 

.)97
ادبیــات  بــودن  »کم زن/کم زننــده«  هم چنــان 
ــن  ــه ای ــردم، ب ــاد ک ــاال ی ــه در ب ــی ک ــیک فارس کالس
معنــا نیــز اســت کــه آقاشــاعران کالســیک مــا بــه زن 
ــرو،  ــد: ناصرخس ــد؛ مانن ــان نداده ان ــوش نش روی خ
ــه تنهــا روی  ــوری، ســنایی، ســعدی، نظامــی و... ن ان
خــوش نشــان نداده انــد کــه بــه گفتــه ی فهیــم انــوری در 
مقدمه چینــی کتــاِب »ســیمای زن در مثنــوی«: »زن در 
شــعر شــاعران فارســی زبــان متقدم مــا، همیشــه مایه ی 
اســتهزا و تمســخر قــرار گرفتــه اســت، حتــا شــاعران 
مدرســه ای کــه اســتادان و تحصیل یافتــه گان نظامیه هــا 
ــل  ــان مث ــات ش ــد نظری ــم( بودن ــگاه های قدی )=دانش
ســایر مــردم زمانه شــان ]نســبت بــه زن، تمســخرآمیز[ 

ــوری، 1394: 17(. ــت« )ان ــوده اس ب
ــر  ــاز مذک ــی از دیرب ــات فارس ــی ادبی ــت کل ماهی
ــه ی همــه ی محققــان  ــه گفت ــه ب بوده اســت. روح مردان
بــر فرهنــگ و ادبیــات مــا تســلط داشــته. ایــن تاریــخ 
ــوده و در  ــام زن ب ــدف ن ــدد ح ــه در ص ــه همیش مردان

بهانه آمده در ِده غالمش
در همــان شــعر رابعــه کــه نشــان دهنده ی عشــق 
ــزدت  ــو آن شــد کای ــر ت ــن ب انســانی اســت )دعــوت م
ــه  ــه رابع ــم ک ــم، می بینی ــه کنی ــاد...، توج ــق کن عاش
ــه  ــب ب ــه و ل ــخن گفت ــود س ــوق خ ــنگ دلی معش از س
دعــای بــد گشوده اســت: دعــای مــن در حــق تــو ایــن 
اســت خداونــد تــرا عاشــق بگردانــد، عاشــق کســی که 
دل اش هم ماننــد تــو ســنگ باشــد و نامهربــان تــا کــه در 
درد عشــق و داغ مهــر مبتــال شــده بــه تنهایی ها آغشــته 

شــوی و قــدر مــن را بدانــی.
آن ابیــات، حاصــل عشــق انســانی و زمینی ســت. 
چنیــن مــواردی مــا در عرفــان نداریــم. در عرفــان 
عاشــق دعــای بــدی در حــق معشــوق خــود نمی کنــد 
و این مســایل وقتــی پیــش می آیــد کــه رابطــه، انســانی 
باشــد؛ دقیقــن مثــل رویکــرد مدرن ـ غربــی بــه عشــق.

خودفراموشی جنسیتی شاعران زن
بانوشــاعران هــم در شــعر کالســیک فارســی و تــا 
جایــی در ادبیــات شــعری معاصــر، بــا نگــرش مردانــه 
کــه همــان نگــرش حاکــم ادبــی و زیبایی شناســی حاکم 
ــد.  ــی خــود پرداخته ان ــق آفریده هــای ادب ــه خل ــوده، ب ب
کمتــر کســی خواســته و توانســته کــه از زیــر ایــن چتــر، 
ــات فارســی،  ــر »مردانگــی« ادبی ــد و در براب ــرون بیای ب
ــای  ــد و از دنی ــرده باش ــرح ک ــود را مط ــی« خ »زنانگ
زنانــه بــه ویــژه از دنیــای زنانــه ی خــودش ســخن گفتــه 
باشــد. بــه طــور نمونــه، بــه شــعر عاشــقانه ای از مخفی 
بدخشــی را کــه حاصــل زیبایی شناســی شــاعرانه 
ـ نــگاه کنیــد کــه در ارایــه و بیــان و حتــا نمادهــای  اســت 

بیــان زنانــه بــا مردانــه هیــچ فرقــی نمی کنــد.
به خوبی روی خوبش دیده بودم

ز خوبان جمله دل ببریده بودم

نچیدم دانه ی خال لبش را
به دام طره اش پیچیده بودم

بــدون ذکــر نــام شــاعر، مــا نمی دانیــم ایــن شــعر را 
یــک بانوشــاعر ســروده اســت یــا یــک آقاشــاعر؛ چون 
ــال  ــدن خ ــدارد؛ نچی ــود ن ــه در آن وج ــای زنان نگرش ه
ــادن زلف هــای معشــوق از نمادهــای  ــه دام افت ــب و ب ل
مردانــه اســت کــه در بیــان شــعرهای مردانــه زیاد بــا این 

ــم. ــر می خوری مــوارد ب
قلــت ســبک  و  غیابــت  در  کــه  اینجاســت 
ــود  ــه محم ــزی ک ــان چی ــم، هم ــرار می گیری ــه ق زنان
عبــارت  را  آن  و  می نامــد  »زنانه نویســی«  فتوحــی 
ــاالت و  ــکالت، ح ــایل، مش ــتن مس ــد از: »نوش می دان
ــه منظــور شناســاندن شــعور  ــان ب روحیــات خــاص زن
ــراض  ــتیزی، اعت ــس زن، مردس ــیت های جن و حساس
ــی  ــر، خودجوی ــگ مذک ــدن زن در فرهن ــس ران ــه پ ب
ــر  ــه ب ــی، تکی ــن و از تن نویس ــه ت ــگاه ب ــی، ن و خودیاب
فردیــت زنانــه، دغدغــه ی زنده گــی و... )فتوحــی، 
)ســبک  ســبک  ایــن  غیابــت  در   .)426  :1390
زنانــه(، یــک قســمت مهــم شــناخت زندگــی انســانی 
مســکوت می مانــد؛ مثلــن اگــر اوریانــا فاالچــی 
تجربــه ی مادرانگــی و حمــل جنیــن و راز دل بــا او را در 
ُرمــان »نامــه بــه کودکــی کــه هرگــز زاده نشــد« بــه مــا 
نمی گفــت، معرفــت مردانــه، در شــناخت دنیــای زنانــه، 

ــم  ــا ه ــه ی آن را ب ــت. چندجمل ــتی می داش کاس
ــا  ــه دنی ــر ب ــیت دخت ــا جنس ــو ب ــر ت ــم: اگ می خوانی
ــا بتوانــی  ــادی را بیامــوزی ت بیایــی، بایــد چیزهــای  زی
ــه  ــه هم ــه ب ــا این ک ــی و ب ــودت بجنگ ــات خ ــرای اثب ب
بفهمانــی چیــدن ســیب ممنوعه توســط حــوا باعــث به 
وجودآمــدن گنــاه نشــده؛ بلکــه باعــث بــه وجودآمــدن 
ــده... ــی ش ــم نافرمان ــه اس ــکوهی ب ــکاوی باش کنج

)فاالچــی،ص20(.
مردانگی فرهنگ و زبان

ــد.  ــان مردانه ان ــا هم چن ــی م ــان فارس ــات زب کلم
در اکثــر آن هــا وقتــی از اوصــاف نیکــوی آدمــی ســخن 
ــن  ــن در همی ــود دارد؛ مثل ــض وج ــده، تبعی ــه ش گفت
کلمــات: جوانمــردی، مردانگــی، مردانــه وار، مردانــه  َرو 
)مردانــه بــرو( توجــه کنیــم، چنین نیســت کــه معناهای 
موجــود در ایــن کلمــات، در شــأن زنــان وجــود نداشــته 
ــد و  ــم بدهن ــول محک ــد ق ــم می توانن ــان ه ــد. زن باش
ــه  ــول را همیش ــرا آن ق ــا چ ــد؛ ام ــان بمانن روی قول ش
بــا صفــت »مردانــه« بایــد توصیــف کــرد؟ در پشــت این 

ــد. ــان پنهــان مانده ان ــه، زن کلمــاِت مردان
واژه ی »جوانمــرد« را کــه دهخــدا کنایه از »ســخی 
و بخشــنده« معنــا کرده در برابــرش »جوان زن« اســتفاده 
نشده اســت و همین طــور »مردانگــی« کــه در فرهنــگ 
دهخــدا بــه معنــای »شــجاعت و دلیــری« آمده اســت؛ 
ــه  ــی«، ن ــی(، واژه ی »زنانگ ــن واژه )مردانگ ــر ای در براب
در فرهنــگ و نــه در نوشــته ها و نــه در گفتارهــا وجــود 

داشــته اســت. نمونه هایــش را در شــعر ببینیــم:

7

رد پای گمشده ی »زنانگی« در ادبیات فارسی
سمیرا عرفان

تحلیل

اینجاست که در غیابت و قلت سبک زنانه قرار می گیریم، همان چیزی که محمود فتوحی »زنانه نویسی« می نامد و آن را عبارت می داند از: »نوشتن مسایل، 
مشکالت، حاالت و روحیات خاص زنان به منظور شناساندن شعور و حساسیت های جنس زن، مردستیزی، اعتراض به پس راندن زن در فرهنگ مذکر، 
خودجویی و خودیابی، نگاه به تن و از تن نویسی، تکیه بر فردیت زنانه، دغدغه ی زنده گی و... )فتوحی، 0931: 624(. در غیابت این سبک )سبک زنانه(، 
یک قسمت مهم شناخت زندگی انسانی مسکوت می ماند؛ مثلن اگر اوریانا فاالچی تجربه ی مادرانگی و حمل جنین و راز دل با او را در ُرمان »نامه به کودکی 
که هرگز زاده نشد« به ما نمی گفت، معرفت مردانه، در شناخت دنیای زنانه، کاستی می داشت. چندجمله ی آن را با هم می خوانیم: اگر تو با جنسیت دختر به 
دنیا بیایی، باید چیزهای زیادی را بیاموزی تا بتوانی برای اثبات خودت بجنگی و با این که به همه بفهمانی چیدن سیب ممنوعه توسط حوا باعث به وجودآمدن 

گناه نشده؛ بلکه باعث به وجودآمدن کنجکاوی باشکوهی به اسم نافرمانی شده

رابعه بلخی

خالده فروغ

فروغ فروخ زاد

کریمه شب رنگ

سمین بهبهانی

حمیرا نکهت دست گیرزاده
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خانــم غفــار تشــکر کــه وقــت گذاشــتید لطفــن در 
مــورد خودتــان و ســابقه فعالیت هــای تــان بــرای 

مــا بگوییــد؟
ــته ای  ــرده ای رش ــل ک ــتم تحصی ــیلی غفارهس س
ــی  ــن فکر و سیاس ــواده ی روش ــک خان ــاد. در ی اقتص
زاده  شــده ام. دوره ی طفولیــت، نوجوانــی و تحصیــل ام 

را در پاکســتان ســپری کــرده ام.
پــدرم یــک شــخص آزادی خــواه و وطن دوســت 
بــود. بــزرگ شــدن در چنیــن فامیلــی مــرا یــک آدم بــا 
ــده  ــن زن ــس را در م ــن ح ــار آورد و ای ــی ب ــد سیاس دی
ــه  ــت ب ــدر خدم ــور مص ــه چط ــت ک ــته اس ــه  داش نگ

وطنــم باشــم.
پــدرم واطرافیــان اش  زندگــی پرچالــش و سراســر 
مبارزاتــی داشــت. ایــن دلیــل وارد شــدن مــن در 
ــان، از حقــوق  ــم از حقــوق زن ــا بتوان سیاســت شــد ت
اقلیت هــای افغانســتان دفــاع کنــم. مــن از اوایــل آوان 
نوجوانــی در پاکســتان در کمپ هــای مهاجــران بــرای 
ــردم،  ــه می ک ــای رضاکاران ــان، کاره ــودکان و وزن ک
ــش  ــی دادُم کوش ــوادآموزی درس م ــای س درکورس ه
معلمــان خــود  و  اقــارب، دوســتان  از  می کردیــم 
لبــاس جمــع آوری کنــم، مــواد خوراکــه، کمپــل، بــوت 
وخالصــه چیزهــای کــه بــرای اطفــال و خانم هــا نیــاز 
بــود، توزیــع کنیــم. در ضمــن بــا بعضــی مکتب هــا و 
ــم  ــه چطــور بتوانی ــاط می شــدم ک شــفاخانه ها در ارتب
بــه اطفــال کــه در کمپ هاســت رایــگان بــه مکتب هــا 
شــامل کنیــم و در شــفاخانه ها تــداوی شــوند، در 
ــدم  ــه می دی ــونت را ک ــای خش ــا قضای ــن کمپ ه ای
کــه  اجبــاری  ازدواج  لت وکــوپ،  خصــوص  بــه 
ــرای  ــد ب ــب برون ــه مکت ــان ب ــتند دختران ش نمی گذاش

شــان کار می کردیــم.
در آن زمــان بعضــی قضیه هــای خودســوزی 
ــق  ــودم، در مناط ــاهد ب ــا را ش ــونت در کمپ ه وخش
کــه مهاجــران افغانســتانی زندگــی می کردنــد، تــالش 
می کردیــم مشــکالت آنهــا را در مراجــع حقوقــی 
ــان ســهولت ها  ــه زن ــم و از لحــاظ صحــی ب حــل کنی
را فراهــم ســازیم کــه در شــفاخانه ها و کلینک هــا 

ــوند.  ــداوی ش ــگان ت رای
بعــدن ســازمانی متشــکل از یــک گــروه جوانــان 
آزاداندیــش را در ســال ۹۹۹۱م، ایجــاد کردیــم تــا بــرای 
ــال  ــد و اطف ــرار می گیرن ــونت ق ــورد خش ــه م ــان ک زن

ــم.  ــد کار می کردی ــی ندارن ــب دست رس ــه مکت ــه ب ک

در افغانســتان جریان تاریخی سیاســت و فرهنگ مســیر 
پــر خــم و پیچــی داشته اســت. در ایــن بســتر سرگذشــت 
آنــان، داســتان های شــنیدنی و  زنــان و سرنوشــت 
تاریــخ  درون  بــه  نمی خواهــم  دارد.  بحث برانگیــزی 
برگــردم و ســر هــزار داســتانی بگشــایم کــه شــاید تحمــل 

شــنیدن آن از ایــن دریچــه بیــرون باشــد.
امــا یکــی از دوره هــای ســیاه و تلــخ تاریخــی بــرای 
همــه ی مــردم مــا مخصوصــن بــرای زنــان، دوره ی ســیاه 
ــاره  ــا دوب ــی رود ت ــم آن م ــه بی ــود، دوره ی ک ــی ب طالبان
آزادانه تــر و جســورتر از قبــل وارد میــدان شــده و اعــالم 
حضــور رســمی کننــد. طالبان کــه بــرای هیــچ انســانی 
حــق انســانی قایــل نبودنــد و نزدیــک به ســه دهه اســت 
کــه از انســان ایــن ســرزمین جــان می گیــرد. گــروه کــه 
دشــمنان طبیعــی آزادی، عدالت، برابری، انسانی زیســتی 
ــه هــر کــه در زیــر ســلطه ی شــان  و دیگراندیشــی اند. ب
ــر  ــه از نظ ــران ک ــر آن دیگ ــتر ب ــد و بیش ــم کردن ــد ظل آم

تبــاری و فکــری بــا آنــان هــم ذات نبــود.
ــد و اســتند.  ــان بودن طالبــان دشــمنان تاریخــی زن
انــگار راز وجــودی ایــن تبــار تحجــری، عــداوت و 
خصومــت بــا زنــان اســت. آمده انــد تــا در دل تاریخ نقش 
ســیاه خــود شــان را بــا دشــمنی و وحشــت علیــه زنــان 
ثبــت کننــد. آمده انــد تــا خفاشــانه از حضــور منــور زنانــه 
در جامعــه انــکار کننــد. ایــن روزهــا کــه بحــث صلــح با 
ایــن جماعــت در میــان اســت، نگرانــی زنــان کــه فکــر 
ــه دارد،  ــه ی آزادان ــاور و اندیش ــد، ب ــد، می نویس می کن
برانگیتخــه اســت تــا مبــادا ســیاه روزی و خانه نشــینی را 

دوبــاره تجربــه کننــد کــه آرزو دارم چنیــن نشــود.
ــاه می خواســتم  ــاد کــردن ایــن ســطرهای کوت ــا ی ب
طالبــان،  ظاهــری  ســقوط  از  پــس  کــه  بگویــم 
امیدواری هــای انــدک و باورهــای بــرای روزهای روشــن 
پدیــدار شــد. زنــان هرچنــد بــا حضــور ســمبولیک، امــا 

ــوزش  ــی، آم ــای صح ــازمان در بخش ه ــن س ای
و پــرورش کــودکان و زنــان کــه مــورد خشــونت قــرار 
می گرفــت کار می کــرد،  بــه مــرور زمــان مکتــب 
ــای  ــه کمپ ه ــق ک ــی در مناط ــم صح ــاختیم، تی س
مهاجــران بــود، ایجــاد کردیــم و در داخــل افغانســتان 

واقعــی در اجتمــاع حضــور پیــدا کردنــد و انــدک انــدک 
بــه ایــن بــاور کــه بخــش کالن از جامعــه هســتند، ایمــان 
آوردنــد و بــه مــردان نیــز ثابــت کردند بــدون حضورشــان 
جامعــه، کمبــودی بــزرگ دارد. مــن نیــز پــس از حضــور 
جامعــه ی جهانی در افعانســتان با یکســری مناســبت ها 
آشــنایی پیــدا کــردم کــه از آن جملــه هشــت مــارچ یــا روز 
جهانــی همبســتگی زنــان اســت. زنــان کــه بــرای حــق 
ــوط شــان می شــد ایســتادگی  ــاع از آنچــه کــه مرب و دف
ــخ  ــن بزرگــی ثبــت تاری ــه ای ــن کــه روزی ب ــا ای ــد ت کردن

شــد.
حــاال ایــن روز در کشــور فلــک زده ی مــا و جایــگاه 
زنــان و توانمندی هــای زنــان ســرزمین مــا، بــا اســتفاده ی 
ــق، آزادی،  ــک، ح ــبتن دموکراتی ــای نس ــه از قض بهین
عدالــت اجتماعــی و دهــا مــورد دیگــر کــه آیــا قبــل از 
وقــت بــود یــا خیــر؟ یــا آنگونــه کــه بایــد مــورد کاربــرد 
قــرار گرفــت یــا در حــد حــرف قربانــی شــد و مــا زنــان 
ــا رســیده  ــد می رســیدیم ن ــه آن جایگاهــی کــه بای ــز ب نی
ــان برداشــته شــدیم؟ اینهــا و هــزار پرســش دیگــر  از می
ــه  ــا درایــت جوان ــه آزادی و ب در ذهــن هــر زن باورمنــد ب

ــت. ــن اس ــخ روش ــال پاس ــد و دنب می زن
فکــر می کنــم یــک تعــدا زنــان ســر زمینــم کــه هــم 
ــن  ــل ای ــادر از تجلی ــر و م ــم همس ــتند و ه ــاغل هس ش
ــه  ــر آن در زندگــی کاری و شخصی شــان آنگون روز و تأثی
کــه بایــد برخــوردار نیســتند؛ زمانــی در یکــی از نهادهــا 
کارمنــد بــودم، وقــت هشــت مــارچ نزدیــک شــد زنــان 

هــم رفــت وآمــد داشــتیم. در ۴۰۰۲ اولیــن نمایند گــی 
مرکزهــای حقوقــی،  فرهنگــی و آموزشــی بــرای زنــان 
ایجــاد شــد. از طریــق ایــن نهــاد، کارهــای اجتماعی، 
ــام  ــال انج ــان واطف ــرای زن ــری ب ــه و حقوق بش خیری

می دادیــم.

کارمنــد آن نهــاد شــروع بــه برنامه ریــزی کردنــد و طبــق 
معمــول چــادر )روســری( و یــک مــاه معــاش بــرای هــر 
کارمنــد زن از طــرف رهبــری در نظــر گرفتــه شــده بــود، 
مــن و یکــی از زنــان دیگــر کــه موقــف بلندتــری داشــت 
در واقــع مخالــف ایــن رســم بودیــم. تــالش کردیــم فقــط 
روســری تحفــه ی زنــان نباشــد، خــوب بــود در ایــن روز 
ــری  ــر آن روس ــا از زی ــد ت ــه می گرفتن ــاب هدی ــک کت ی
ــد.  ــی یابن ــت، رهای ــر انداخته اس ــر س ــه ب گاهان ــه ناآ ک
ــد  گاه ان ــان کــه خودشــان آ ــرای بســیاری زن همینطــور ب
ــری  ــک روس ــتر از ی ــارچ بیش ــت م ــد هش و کار می کنن
ــن در واقــع هنــوز  ــدارد و ای و یــک مــاه معــاش ارزش ن
زمــان الزم داریــم بــرای رســیدن بــه آزادی یــا آوردن تغییــر 

از نشــانی خــود زنــان صاحــب فکــر و اندیشــه.
مــورد دیگــری کــه می خواهــم بپــردازم حق داشــتن 
صالحیــت فرزنــد بــه عنــوان مــادر اســت کــه متأســفانه 
ــروز از  ــا ام ــل ت ــا حداق ــگاه ی ــا هیچ ــه م ــان جامع زن
ــن  ــم در ای ــن فکــر می کن ــد و م ــن حــق محــروم بودن ای
ــر  ــارچ، اگ ــت م ــن هش ــبتی، مخصوص ــای مناس روزه
به جــای قناعــت کــردن بــه یــک روســری حــق بیشــتر 
ــر  ــن نزدیک ت ــای روش ــه روزه ــاال ب ــتند ح می خواس
ــی،  ــتقالل مال ــق اس ــالق، ح ــق ط ــن: ح ــم، مثل بودی
ــد کــه  ــام مــادر در شــناس نامه و  تصاحــب فرزن حــق ن
همیشــه نقــش پــدر در زندگــی اش برجســته بــوده و موارد 
دیگــری کــه اگــر در ایــن دو دهــه ی پســین از ســوی زنــان 
بــه شــکل جــدی بررســی و خواســته می شــد، امــروز در 

درس  پاکســتان  در  مــن  طالبــان  زمــان  در 
می خوانــدم، امــا رفــت وآمــد درافغانســتان نیــز 
داشــتم کــه درآن زمــان بــه طــور مخفیانــه کورس هــای 
ــرات،   ــه: ه ــت از جمل ــن والی ــوادآموزی در چندی س
فــراه، نیمــروز، جالل آبــاد، کابــل و بلــخ ایجــاد 
کــرده بودیــم. کورس هــای علــوم بــه دخترهــای 
کــه در دوره ی طالبــان از مکتــب بازمانــده بودنــد،  
ــک و ریاضــی کــه  ــا، فزی ــد: مضمون هــای کیمی مانن
بتوانــد بــه مکتــب دست رســی پیــدا کننــد نیــز فراهــم 
ــان  ــرای زن ــه ب ــای حرف ــال کاره ــن ح ــم. در عی کردی
ــد،  ــرون برون ــتند بی ــد و نمی توانس ــه بودن ــه در خان ک
حتــی آنــان کــه باســواد و معلــم بودنــد در دولــت کار 

ــد. ــده بودن ــته ش ــاز نشس ــد و ب می کردن
ــی و  ــو جوان ــه از دوران ن ــود ک ــای ب ــن چیزه ای
ــوان رضــا کار انجــام دادم. موسســه ی  ــه عن ــی ب جوان
امــداد انســانی بــرای زنــان و کــودکان کــه فعلــن هــم 
ــر پروگرام هــای  ــث آم ــه حی ــل ب ــت دارد، در اوای فعالی
شــان کار می کــردم، بعــد ازســال ۶۰۰۲ بــه حیــث 
ــا  ــر، ام ــن اواخ ــا همی ــردم ت ــازمان کار ک ــس س ریی
در ۶۰۰۲ درس هایــم ختــم شــد و مــن دایمــی در 

ــردم. ــروع ک ــتان کار را ش افغانس
ــر  ــت دیگ ــر فعالی ــی از ه ــت سیاس کار و فعالی
ــا  ــه ت ــودم ک ــاور ب ــن ب ــه ای ــود، ب ــر ب ــن مهم ت ــرای م ب
زنــان وارد عرصــه ی سیاســت نشــوند و بــرای احقــاق 
ــوق و  ــه حق ــیدن ب ــد، رس ــارزه نکنن ــان مب ــوق ش حق

نیســت. امکان پذیــر  آزادی های شــان 
ــودن در  ــز ب ــده، ج ــتان اشغال ش ــی افغانس رهای
ــب  ــواه و آزادی طل ــی، ترقی خ ــکیالت انقالب ــک تش ی
امــکان نــدارد که بتوانیــم اســتقالل و آزادی افغانســتان 
را به دســت بیاوریــم. بــه ایــن خاطــر بــود کــه فعالیــت 
ــروع  ــتان ش ــتگی افغانس ــذب همبس ــا ح ــود را ب خ
کــردُم یگانــه حــذب متحــد و یگانــه حــذب کــه 
فکــر می کنــم بــه تمــام مــردم افغانســتان مخصوصــن 
ــتقالل  ــی و اس ــر رهای ــه خاط ــد و ب ــان کار می کن زن
ســال  در  برداشته اســت.  را  گام هــای  افغانســتان 
۴۰۰۲ حــذب هم بســتگی ایجــاد شــد، البتــه کــه 
ــتم  ــا داش ــا آنه ــود را ب ــی خ ــای سیاس ــن فعالیت ه م
ــروز در عرصــه ی سیاســی و  ــا ام ــن شــکل ت ــه همی ب

ــتم.  ــال هس ــی فع اجتماع

ــان  ــه می ــح ک ــات صل ــورد توافق ــان در م ــر ت نظ
ــت؟ ــه، چیس ــورت گرفت ــان ص ــکا و طالب آمری

ــرم در  ــگ و ش ــه ی نن ــک لک ــه ی ــن توافق نام ای
تاریــخ افغانســتان اســت. چــرا؟ چــون ایــن تفاهم نامــه 
ــح  ــر آوردن صل ــتان و  به خاط ــردم افغانس ــاع از م دف
واقعــی در افغانســتان نیســت. البتــه مــردم را امیــدوار 
بــه ایــن صلــح کاذب می کننــد چــرا کــه مــواد 
ــکا و طالبــان  تفاهم نامــه را بخوانیــم فقــط میــان آمری

ــت. اس
کــه ایــن را مــا بارهــا اعــالن کردیــم کــه طالــب 
نوکــر آمریــکا اســت، آمریــکا خــودش طالــب را در آن 
ــتان روی کار  ــد در افغانس ــه بتوان ــا اینک ــد ت ــان زای زم

ــود را  ــغال خ ــه ی اش ــد و زمین بیاورن
فراهــم کنــد کــه موفــق هــم شــد. در 

وضعیــت دیگــری قــرار داشــتیم.
ــرای مــن کــه حــاال مــادرم قابــل تحمــل  یعنــی ب
نیســت کــه کودکــم در تمــام مــدارک و اســناد یــک جانبه 
معرفــی شــود، در حالــی کــه از حقــوق مســاوی زن و مرد 
ــن  ــت. همی ــان اس ــادر پنه ــت م ــم و هوی ــرف می زنی ح
ــدان وقــت بــزرگ می شــوند، از گرفتــن  اســت کــه فرزن
نــام خواهــر ، مــادر و همســر شــان عــار می کننــد و ننگ 

می داننــد.
ــان  ــتگی زن ــا روز همبس ــارچ ی ــت م ــی از هش وقت
ــور  ــان کش ــتگی زن ــه همبس ــن ب ــود م ــت می ش صحب
خــودم می اندیشــم کــه چقــدر ایــن نســل توانســته 
ــن  ــه از ای ــال ک ــر س ــند؟ ه ــر باش ــر پذی ــت، همدیگ اس
ــه  ــد در رابطــه ب ــد چقــدر صــادق بودن روز تجلیــل کردن
ــود؟  ــس خ ــه هم جن ــکاری ب ــه و هم ــگاه خودکم بینان ن
ــا واقعــن در  ــان وجــود دارد؟ آی ــن حــس در مــا زن ــا ای آی
ــا  ــا دســت همدیگــر مــان را بگیــرم؟ ی تــالش هســتیم ت
فقــط ظاهــرن ادای انســجام و احتــرام و کمــک بــه هــم 
ــا  ــم ت ــر می کن ــن فک ــم. م ــش را در می آوری ــوع خوی ن
ــه ی  ــه جامع ــد ک ــه می ش ــتیم، ورن ــادق نیس ــدی ص ح
ــر  ــه یک دســت و روشــن باور ت ــان جامع ــروز م ــان ام زن
می بــود و درک مشــترک از اوضــاع و احــوال هــم 
می داشــتند تــا سرنوشــت متفاوت تــر از امــروز را نصیــب 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی درازی ب ــوز راه ــا هن ــم. م می بردی
ــن روز  ــد ای ــه امی ــم ک ــان داری ــای زن ــا و آمال ه آرزوه

ــد. ــی دور نباش خیل

فاطمه روشنیان

گفت و گو

توافق نامه صلح یا شرم نامه ی تاریخی

صفحه۴

روزنه ی به سوی فردا
کریمه شبرنگ

دیدگاه

۸مــارچ روز همبســتگی زنــان، جریــان پوایــی و 
ــان در راه آزادی،  ــان جه ــی زن ــتاخیز مبارزات رس
ــم  ــی و فراه ــوق اساس ــت، حق ــری، عدال براب
زنــان  بــرای  مســاوی  فرصت هــای  شــدن 
ــه  ــاجی ک ــر نس ــان کارگ ــارزه ی زن ــت. مب اس
ــوع  ــه وق ــورک ب ــهر نیوی ــال ۵۷۸۱در ش در س
پیوســت. شــرایط کاری ســخت، غیــر انســانی 
و دســت مزد کــم کارگــران زن کــه در اواخــر 
ــازار  ــل قــرن بیســتم وارد ب قــرن نوزدهــم و اوای
ــراض و  ــه اعت ــان را وادار ب ــد، آن ــده بودن کار ش
مبــارزه ی صنفــی بــه شــکل ســازمان یافته  علیــه 
ایــن بی عدالتــی  کــرد، هشــت مــارچ بــر پایــه ی 
ــخت  ــرایط س ــه ش ــر علی ــان کارگ ــارزه ی زن مب

ــد. ــدگار ش ــخ مان ــان در تاری کاری ش
بعدهــا در ســال ۷۷۹۱م، مجمــع عمومــی 
ــوان روز  ــه عن ــارچ را ب ــل، روز ۸ م ــازمان مل س
ــان و  ــوق زن ــرای حق ــد ب ــل متح ــازمان مل س
صلــح جهانــی نامیــد؛ نخســتین روز جهانی زن 
در مــاه مــارچ ۱۱۹۱ در دانمــارک، آلمــان ، اتریش 
ــا  ــد. میلیون ه ــزار ش ــکا برگ ــویس و آمری ، س
زن در برگــزاری ایــن روز شــرکت کردنــد و 
خواســت های اساســی زنــان عبــارت بودنــد از: 
ــان،  ــرای زن ــده کار ب ــت کنن ــای حمای قانون ه
ــت از  ــات، حمای ــرکت در انتخاب ــق رأی و ش ح
مــادر و کــودک و تعییــن حداقــل دســت مزد،  در 
فاصلــه دو جنــگ جهانــی عالوه بــر موضوعات 
قبلــی حــق قانونــی ســقط جنیــن و حمایــت از 
مــادران نیــز از اهمیــت خاصــی برخــوردار شــد. 
ایــن مبــارزه بــه یــک حرکت بــزرگ تبدیل شــد. 
ــل کار  ــری در مقاب ــأله براب ــر مس ــرف دیگ از ط
ــاه کــردن ســاعات کار، پاییــن آوردن  ــر، کوت براب
ــت های  ــز از خواس ــره نی ــاس و غی ــت اجن قیم
ــروز  ــرای ام ــه ب ــت هایی ک ــد. خواس ــان بودن زن
ــن  ــور از ای ــتند و همین ط ــنا نیس ــم ناآش ــا ه م
ــل و گرامی داشــت  روز در سراســر جهــان تجلی
بــه عمــل می آیــد کــه افغانســتان نیــز شــامل آن 

می شــود.
امــا پرســش اساســی ایــن اســت کــه 
ــا زنــان افغانســتان بــه معنــای واقعــی کلمــه  آی
ــد کــه از  رســالت و پیــام ایــن روز را درک کرده ان
آن تجلیــل می کننــد؟ اگــر درک و فهــم واقعــی 
از ایــن حرکــت به وجــود آمــده، پــس چــرا زنــان 
در مقابــل ایــن همــه بی عدالتــی، تبعیــض، 
محدودیــت و نــا دیــده گرفته شــدن ها عملــن گام 
بــر نمی دارنــد؟ صــدای شــان را بلنــد نمی کنند و 
بــرای رهایــی از قیــد باورهــای ســنتی، محــدود 
کننــده و واهــی هم دســت نمی شــوند؟ زنــان 
چــه گام هــای عملــی بــرای همبســتگی و اتحاد 
ــت  ــن سرنوش ــاید غم انگیزتری ــته اند؟ ش برداش
آدمــی در عصــر حاضــر، سرنوشــت زنــان 
افغانســتان باشــد، چــه اقــدام عملــی بــرای حل 
ــن همــه مشــکالت صــورت گرفته اســت؟ در  ای
ــرای  ــراوان ب ــای ف ــین، فرصت ه ــال پس ۸۱ س
ــان در  ــی زن ــارکت واقع ــادار و مش ــور معن حض
ســاختارهای گوناگــون جامعــه وجــود داشــت، 
امــروز امــا زنــان در چــه وضعیتــی قــرار دارنــد؟
حکومــت به عنــوان بســتر تأمیــن کننده ی 
آزادی و حقــوق شــهروندان چــه کار کرده اســت؟ 
ــده  ــان افغانســتان آشــکارا نادی حــق انســانی زن
گرفتــه می شــود، هــر روز زنــی در ایــن جغرفیــا 
در آتــش خشــم و خشــونت تاریک اندیشــان 
قــرن می ســوزد و جــان می دهــد. امنیــت 
ــان هــرآن در خطــر اســت.  ــی زن شــغلی و جان
فرصــت برابــر آمــوزش، تحصیــل، کار و حضور 
ــا  ــدارد. ام ــود ن ــه وج ــان در جامع ــی زن واقع
حکومــت تنهــا بــه برگــزاری مراســم نمادیــن در 
ــد  ــا چن ــت ب ــد. در نهای ــن می کن ۸مــارچ تمکی
ــه و  ــد بی باوران ــف و تمجی ــی، تعری ــرف واه ح
اهــدای روســری بــرای زنــان خالصــه می شــود.
ــن  ــر از ای ــتان فرات ــان افغانس ــکل زن مش
ــه ای  ــای کلیش ــن و برخورده ــای نمادی رفتاره
ــان  ــا دردی را درم ــه تنه ــا ن ــن رفتاره ــت. ای اس
ــه  ــادی را گرفت ــای زی ــل فرصت ه ــد، ب نمی کن
ــت  ــه می توانس ــی ک ــای واقع ــت. فرصت ه اس
منجــر بــه تغییــر بینادین شــود. زنــان افغانســتان 
انتظــار  در شــرایط حســاس قــرار دارنــد. 
مــی رود از خــواب گــران بیــدار شــوند، بشــورند 
و در برابــر مســیر کــج و معــوج کــه جریــان دارد 
ــون  ــای کن ــه فرصت ه ــد ک ــتند. نگذارن بی ایس

ــردا مبــدل شــود. ــه حســرت ف هــم ب

برداشت  تجمالتی 
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