
کووید-۱۹ 
را جدی بگیریم

پس  چین  ووهان  شهر  در  بار  اولین  برای 

دچار  مشخصی  علت  بدون  مردم  ازینکه 

سینه پهلو شدند و واکسن ها و درمان های 

کرونا  از  جدیدی  نوع  نبودند  موثر  موجود 

تعداد  عبور  با  شد.  شناسایی  ویروس 

قربانیان ویروس  کرونا از مرز ۱۰۰۰ نفر، 

بیامری  برای  بهداشت  جهانی  سازمان 

ناشی از آن نام رسمی انتخاب کرده است 

در  کرونا  ویروس  به  اشاره  که   ۱۹ کووید 

سال ۲۰۱۹ دارد. بعد از آن در ووهان چین 

متامی حمل و نقل های عمومی به داخل و 

خارج از ووهان به حالت تعلیق درآمد. 

واکنش سازمان بهداشتی جهانی

برای  تالش  از  جهانی  بهداشت  سازمان 

مدیریت و همکاری کشورهای مصاب به آن 

سپاسگزاری کرده و رییس سازمان تدروس 

ادهانوم از مهار این اپیدمی ابراز اطمینان 

کرده و از عموم خواسته است آرامش خود 

را حفظ کنند. 

کووید ۱۹ در افغانستان

کنون  تا  افغانستان  عامه  صحت  وزارت 

خرب ابتالی نزدیک به ۴۰ تن را به صورت 

رسمی تایید کرده و بیشرتین رقم مبتالیان 

به ویروس کرونا در والیت هرات ثبت شده 

تایید کرده  وزارت صحت عامه  نیز  و  است 

این  به  ابتال  دلیل  به  نفر  یک  که  است 

است.  درگذشته  بلخ  والیت  در  ویروس 

این در حالیست که شهروندان افغانستان 

محلی که نظام پزشکی رسوسامان یافته ای 

از  روز  بیست  دست کم  گذشت  با  و  ندارد 

مرگ  تایید  و  ابتال  مورد  نخستین  کشف 

یک مرد ۴۰ ساله در بلخ تا چند روز پیش 

بیامر حتا در  افراد  قرنطین  برای  شفاخانه 

اپیدمی  این  کشف  محل  نخستین  هرات، 

مختلف  شهرهای  در  بود.  نشده  ایجاد 

خطرناک  به  باورمندی  هنوز  افغانستان 

بودن این ویروس وجود ندارد و یا اگر وجود 

دارد تنها به کاربران فعال فسبوک و تویرت، 

محدود  دانشگاه  اساتید  و  روزنامه نگاران 

تا  شده است. کسبه کاران و تاکسی رانان 

اکنون به خطر این ویروس پوزخند می زنند 

و بعضی آنها باور دارند که مسلامنان به این 

ویروس دچار منی شوند. 

پیش گیری از ابتال به ویروس کووید-۱۹

آنها  در  کرونا  ویروس  که  کشورهای  در 

شیوع پیدا کرده از مردم خواسته شده تا از 

متاس های فزیکی و غیررضوری با دیگران 

خودداری کنند و از سفرها و تجمعات که 

خطر پخش این ویروس را بیش تر می کند 

بار  چندین  با  روز  جریان  در  و  بپرهیزند 

شسنت دستان خود را در امان نگه دارند.

»حکومت مذهبی
 بزرگترین تهدید برای حیات 

اجتماعی زنان افغانستان«
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مینا رضایی موسس و بنیان گذار کافه سمپل در گفت وگو 

پیوسنت  از  نگرانی هایش  مورد  در  نیم رخ  خربنگار  با 

راه اندازی  او  نظر  از  می گوید.  صلح   پروسه  در  طالبان 

کافه جایی که بیشرت جوانان در آن رفت  وآمد می کنند، با 

هزینه ی شخصی برای یک زن در یک جامعه ی مردساالر 

و به شدت سنتی، کار ساده ی نیست اما در رشایطی که 

از یک سو سنت های افراطی حاکم و از سوی دیگر ناامنی 

و آمدن دوباره طالبان  تهدیدهای جدی را متوجه ما زنان 

کرده است سختی هایش را مضاعف کرده است.

فعالیت های  به  نسبت  جامعه  ذهنیت  تغییر  از  مینا 

اخیر  سال های  این  در  او  باور  به  است.  خوشبین  زنان 

دوستانه،  بازدیدهای  و  دید  برای  می دهند  ترجیح  مردم 

بـاد تنـد تنـد به وزیـدن رشوع کـرده بـود، بـاران بی اختیـار هنگامه 

جـا  به همـه  پاییـزی  بـرِگ  پاهـای  خـِش  خـش  صـدای  می کـرد. 

پیچیـده بـود. پرنـدگان از این سـو بـه آن سـو می پریدنـد و بـه پـرواز 

آمـده بودند. صدای شـیون زِن زجر کشـیده ای به گوشـم می رسـید 

کـه چنـگ انداختـه بود بـه بالـش و بی اختیـار چمپامتـه زده بود به 

گوشـه ای از تخـت خـواِب بهـم ریخته و درهـم رفتـه اش. لباس های 

تـا رفتـه، لـوازم پاشـیده و غـذای نیمـه خـورده و رسد شـده اش یـک  

تیـره ای  بـود حلقـه ی  و  طـرف دیگرصـورت اش کبـود شـده  طـرف 

لحظـه ای بعـد از آغـوش ام دور شـد و هـر دو دسـت هایم را گرفـت و 

بوسـید و بـه چشـم های اشـک آلودم خیـره شـد و بـا قـاه قـاه بلندی 

خندیـد و مـن بـا عجلـه دسـت هایم را رهـا کـردم و مـات و مبهـوت 

روی زانوهـای قـات شـده ام خشـک ام زد. هنـوز منی دانسـتم بـرای 

چـه و چـرا این گونـه اشـک آلود و پـر از درد می خندد ولی او سـکوت 

می کـرد و بـا صـورت پهن و اسـتخوانی و چشـم های درشـت و بینی 

کوچـک اش با وحشـتی کـه در چهـره اش بود می خندیـد. بغض اش 

بـود، اشـک هایش فـوران می کـرد و لب هـای  کـوه بزرگـی گشـته 

کویـر شـده اش از درد فریـاد می کشـید و بـا تکـرار می گفـت: ایـن 

خنده هـا خنـده ی درد انـد، خنـده ای زخم هـای گـود رفتـه در تـن و 

بدنم انـد کـه زمـان و تقدیـر برایم رقـم زده و مرا با متـام قدرت ام خم 

کرده اسـت. دوبـاره بغضـم ترکیـد و بغلش کردم، به راسـتی اگر برای 

دردهای مـان نخندیـم چـه خواهیـم شـد؟ به کجـا خواهیـم رفت؟ و 

چه قـدر زجـر دیگـر خواهیم کشـید؟

رویا طاها

گزارش

خوشی شان  مناسبت های  از  تجلیل  و  رسمی  دیدارهای 

در کافه بیایند از نظر او اینجا )کافه سمپل( یک فضای 

عمومی و باز است و حساسیت های زیاد ایجاد منی کند و 

از فضای کاری اش راضی است اما آن چه او را نگران کرده 

صلح با طالبان است. او می گوید حتی در هفته کاهش 

خشونت از سوی طالبان ما شاهد چندین حمله از سوی 

از  و خوشبینی  امیدواری  بودیم. خانم رضایی هیچ  آنان 

پیوسنت گروه طالبان در پروسه صلح ندارد و فکر می کند 

ذهنیت آنان هیچ تغییر در مورد فعالیت های زنان و حضور 

باور  این  به  زنان در عرصه های مختلف نکرده است مینا 

که  نداشته  زیاد  تاثیر  زنانه  دادخواهی های  که  است 

ذهنیت طالبان نسبت به زنان...

دوِر چشـمش جـا افتـاده بـود، موهـای ژولیـده اش بـا اشـک و خون 

به هـم پیچیـده بودنـد و گلویـش از بغـض در هـم فـرده می شـد. 

اشـک هایش بی امـان می ریخـت. هـراس و نشـانه های لـت و کـوب  

بـه تـن اش خانه کـرده بود و جـای چوب و چامق های سـنگین روی 

دسـت و پاهایـش بـه روشـنی آفتـاب دیـده می شـد.

دسـتم را کـه بـه رسش بـردم بـا فریـاد بلنـد از جایـش پرت شـد و با 

تکـرار گفـت: »بـس اسـت به لحاظ خدا بس اسـت!« و مـن با هامن 

گلـوی بغـض کـرده و اشـک های کـه از چشـامنم جـاری بـود بغلش 

کـردم و فریـاد کشـیدم مـن ام مـن، نـرتس! بـه آغـوش گرفتـم اش و 

هـردو فریـاد کشـیدیم و اشـک ریختیـم. او بـرای دردهایـش و مـن 

بـرای زخم هـای کـه جلـد لطیـف و ظریـف اش را گـود رفتـه بودنـد. 

نگرانی های زنان
 از صلح با طالبان

هدا خموش

خاطره

صفحه 2

صفحه 3

نشانه های ویروس کرونا 
و مراحل پیش گیری از آن

سکینه نایمنرقیه رنجبرمینا رضایی

قهرمان خط مقدم مبارزه با کرونا ویروس

عکس: خربگزاری مهر
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مریم شاهی از زنان روزنامه نگار در افغانستان به مدت یک ونیم 

دهه در شامری از رسانه های داخلی و بین املللی فعالیت کرده 

است. وی که خود فرزند تبعیض و محرومیت در جامعه میزبان 

)ایران( بوده به مدت نه سال در ایران به فعالیت های رسانه ای 

پرداخته است. او هم چنین رسانه »افغانستان امروز« که ویژه ی 

اداره  کرده  و  پایه گذاری  را  بوده  ایران  در  افغانستان  مهاجران 

با  را  مهاجران  و سوم  دو  نسل  از  مخاطبانی  نریه  این  است. 

جامعه افغانستان امروز آشنا کرده است. مریم از شش سال به 

عنوان  به  یک سال  به مدت  و  است  بازگشته  کابل  به  این سو 

رسدبیر و گزارشگر در شامری از نریات و یک شبکه تلویزیونی 

خصوصی کار کرده و از چهار سال به این سو در یورونیوز فارسی 

مشغول به کار رسانه ای است.

تابوی هویت زنانه

اگر طالبان بیاید و حکومت مذهبی تشکیل دهد، به نظر من این 

بزرگ ترین تهدید برای حیات اجتامعی زنان است. در حکومت 

تابو محسوب می شود و در  از رفتارهای زنانه،  مذهبی بسیاری 

یک کالم هویت زنانه برای آن ها، تابو است. 

کودکی و نوجوانی دخرتانی مثل من در حکومت مذهبی سپری 

یازده  دخرتی  که  باشد  عجیب  شام  برای  شاید  است.  شده 

ساله ای که هنوز حتی نشانه های بلوغ ندارد، مدیر مکتب پاچه 

شلوارش را بلند کند تا ببیند در داخل کفش ورزشی اش جوراب 

انضباطی،  مسئولین  عقیده  به  که  چرا  کلفت  یا  پوشیده  نازک 

پوشیدن جوراب نازک باعث تحریک مردان می شود که مجبور 

تیره  اغلب  لباس های مدرسه/مکتب که  و  زیر رخت  در  هستی 

هستند، چادر سیاهی را روی بدنت تحمل کنی. این ها حقایقی 

است که ما در حکومت مذهبی تجربه کرده ایم. 

روزهایم  آن  آرزوهای  به  و  روزها  آن  به  وقتها  گاهی  هم  هنوز 

فکر می کنم، یکی از آرزوهای زندگی در کودکی ام این بود  که 

می توانستم بدون چادر و با موهای رها در دشت و تپه ِبدوم، جیغ 

مرا مسبب  اینکه هیچ گاه  بدون  بلند بخندم،  با صدای  و  بزنم 

گناهان در جامعه مردساالر ندانند. به آن آروزها که فکر میکنم 

غمگین می شوم و به این نتیجه می رسم که من هیچ گاه کودکی 

نکرده ام. روزگار دخرتانی چون من، مانند انسانی بود که پاهای 

ساملی برای حرکت کردن و قدم زدن داشت ولی چون همه این 

کار )قدم زدن( را یک عیب بزرگ و اشتباه نابخشودنی محسوب 

می کردند منی توانست قدمی بردارد و همیشه قدم زدن، برایش 

یک رویای دست نیافتنی بود. 

به باور من زندگی تنها با تولد آغاز منی شود، بلکه رشوع زندگی 

پیدا می کنی. من  به جامعه  و درک نسبت  فهم  زمانی ست که 

پیش از وارد شدن به جامعه نگاه متفاوتی به جنسیت داشتم، 

فکر می کردم زن ها از مردها برتر هستند. زن ها زیبایی، ظرافت، 

توانایی و قدرت بیشرت نسبت به مردها دارند. در خانواده خودم 

نیز تبعیض بین دخرت و پرس وجود داشت؛ ولی در آن حد نبود 

که من احساس کنم که از یک مرد کم تر هستم. وقتی که وارد 

کارهای اجتامعی و رسانه ای شدم، همه چیز خالف تصورم بود، 

فهمیدم اگر تو زیبا، قوی، باهوش، صاحب علم و صاحب کتاب 

باشی، زیاد مهم نیست اینکه بیشرت بدانی و بخوانی، شاید که 

مطیع  چقدر  تو  که  هست  این  مهم  شود.  متام  هم  رضرت  به 

باشی و تنها وظیفه ات را خانه داری و تربیت اوالد بدانی و خود 

را صاحب هیچ حق دیگری ندانی.

معادلهها را تغییر دهیم 

من  باشیم.  تغییر  پیشگام  زنان،  ما  باید  تغییر  آوردن  برای 

صحبت  دوستانم  با  وقتی  پیش  سال  چند  از  دارم  خاطره ای 

باید  توامنند هستی  تو دخرت  گفت:  دوستان  از  یکی  می کردم 

جامعه  این  در  اما  کنی،  پیدا  جامعه  این  در  را  خود  جایگاه 

قاعده  همین  با  بخواهی  اگر  ا ست،  مردساالری  قاعده  قاعده، 

کار و زندگی کنی، باید به قواعد عمل کنی. در این جامعه اگر 

بخواهی پیرفت کنی باید برای نیاز به پیرفت به نیاز دیگری 

پاسخ دهی. اگر کسی که صاحب قدرت است، از تو درخواست 

جنسی کند، تو باید به دید یک نیاز نگاه کنی و نیاز او را برآورده 

کنی تا او هم نیاز تو برای پیرفت را برآورده کند. در این جامعه 

بحث دادوستد است، فکری کردم و در جواب گفتم که درست 

است، تو از روی دلسوزی این سخن را به من می گویی اما من 

۱۵ سال کار رسانه ای کرده ام، رنج کشیده ام، زحمت کشیده ام، 

اذیت شده ام تا زنی شوم که با فکر و اندیشه ام حرفی برای گفنت 

در این جامعه  داشته باشم. اگر می خواستم وارد این دادوستد 

و در نهایت روسپی گری شوم، پس باید روی همین کار رسمایه 

گذاری می کردم. حاال بعد از این همه رنج و زحمت بخواهم تن 

به این کار بدهم باید به کل شخصیت و ان چیزی که هستم، 

پشت کنم و چنین کاری غیرممکن است.

به نظر من یکی از بزرگ ترین مشکالتی که زنان شاغل در جامعه 

افغانستان با آن روبه رو هستند، وجود مردانی در رده های باالی 

شغلی است که در عوض دادن شغل، چوکی یا حتی منره یا حل 

یک مشکل اداری، تن زن را مطالبه می کنند. در حالیکه زنان، 

نگاه  خانه های شان  پستوهای  در  را  خواهران شان  و  دخرتان 

می دارند. این تناقضی است که جامعه مردساالر ما با آن مواجه 

است و زنان را هم با دوگانگی های رفتاری مواجه می کند. در این 

بین زنانی هستند که به این خواسته ها تن می دهند و قضاوت 

درباره این زنان کار مشکلی است. به طور مثال من تن به چنین 

خواسته هایی منی دهم ولو این که تن ندادن باعث شود هامن 

منی توانم  ولی  بگذارند  راهم  جلوی  بیشرتی  سنگ های  آدم ها 

آن زنی را محکوم کنم و برچسب روسپی گری بزنم که تن داده، 

اجتامعی  تجربه های  و  نیستم  زن  آن  جای  به  این که  به خاطر 

ام.  نگذرانده  را  است  گذرانده  رس  پشت  او  که  زندگی  نحوه  و 

هر  به  اگر  که  آموخته  من  به  زندگی  تجربه  می گویم  خودم  به 

خواسته ای تن بدهی در مدت کوتاهی روحت و شخصیتت نابود 

به  خواهد شد ولی ممکن است تجربه های زندگی زنی که تن 

خواسته های نامروع می دهد، متفاوت از تجربه های من باشد 

تو ازدواج کند. چه کار می خواهی انجام بدهی، برو رس زندگی 

خود، برو رساغ آینده ی خود. من گفتم: اگر به خاطر اشتغال به 

کار رسانه، هیچ مردی  نخواهد با من زندگی کند، من هم ازدواج 

نخواهم کرد با چنین مردی، من کاری را انجام می دهم که از 

نظر خودم درست باشد.

هامن وقت در یک دوره ی آموزشی آنالین در آکادگی زیگزاگ 

می خواستند،  سال   ۲۵ زیر  کارآموزهای  که  شدم  قبول   BBC

با  دوره   یک  باشند  داشته  رسانه ای  کار  سوابق  که  کسانی 

سال  در  را  خربنگاری  آموزش های  سال  یک  و  کردم  کار  آن ها 

۱۳۸۷ در آن جا فرا گرفتم، هم زمان با تحصیل در دانشگاه در 

BBC را هم  رشته علوم اجتامعی گرایش پژوهشگری، اکادمی 

گذراندم، این دوره برای پیش رفت حرفه ایام خیلی تأثیرگذار بود 

و بعد از تجربه در تلویزیون ایران، در BBC تجربه خوبی بود. کار 

خربنگاری برای زنان آن هم در جهان سوم، واقعا دشوار است. 

اراده خاصی می خواهد، نرتسی و ریسک پذیری.

می کردم  احساس  که  افغانستانی  مهاجران  برای  نریه  یک 

برای شان  که  دارد،  جایی  رسانه  یک  به  نیاز  مهاجر  جامعه ی 

و  بدبختی  ویرانی،  جنگزده،  نگاه  که  چیزی  و  ببخشد  هویت 

خشونت و در یک کالم سیاه منایی هویتی را از ذهن مردم کمی 

هامن  به  دهد،  نشان  را  زندگی  مثبت  جنبه های  و  کند  پاک 

خاطر هفته نامه را با بچه های دانشگاهی راه  انداختیم که بیشرت 

تأکید روی موفقیت های مردم افغانستان بود. در حالی که برای 

ما مهم نبود، این مردم حتام در افغانستان باشند.

از مهاجران نریه  در منطقه  که ما زندگی می کردیم، بسیاری 

با پول مردم پیش  با آن آشنا بودند. نریه  ما را می خواندند و 

ایران  در  سال  دو  تا  امروز«  »افغانستان  نام  به  نریه  می رفت. 

افغانستان  از  خوب  تصویر  یک  ارائه  ما  روی کرد  کرد.  فعالیت 

جهت دهی  می توانیم  خوب  تصویر  با  که  داشتیم  باور  زیرا  بود 

مقیم  افغانستانی های  برای  می کردیم  از طرفی کوشش  کنیم. 

ایران تفهیم کنیم که اگر در جامعه ایران شهروند منی شوند و 

حق هیچ کاری را ندارند، نباید احساس بی هویتی کنند، نریه 

می خواست نسل جوان را با هویت  خودشان آشنا کند.

دغدغه های یک خربنگار زن

من بعد از این که سند لیسانس  را در سال ۱۳۹۲ گرفتم، برای 

در  نسل  چندین  ما  خانواده ی  آمدم.  افغانستان  به  بار  اولین 

مهاجرت گذرانده بودند و یک سال قبل از آمدنم به افغانستان، 

برای سفر قریب الوقوع ام  را  تا خانواده ام  را داشتم  این تصمیم 

با  استدالل  و  صرب  با  اما  نبود  آسانی  کار  کنم،  آماده  کابل  به 

دوست  را  افغانستان  کنم.  عملی  را  تصمیمم  توانستم  خانواده 

داشتم، یکی از دغدغه هایم این بود که از حرفه ام برای رشد کار 

رسانه در وطن ام استفاده کنم تا خدمتی برای وطنی که ندیده 

روزنامه  رسدبیری  از  را  کارم  ترتیب  این  به  باشم.  کرده  بودم، 

کمپاین انتخاباتی عبدالقیوم کرزی رشوع کردم، گاهی تا یک 

صبح، ده و دوازده شب کار می کردم اصال گذر زمان برایم مهم 

از چاشت  تا ساعت 4 بعد  نبود. آن وقت طبق قانون کار، زنان 

کار می کردند و قانون اجازه منی داد که مدت بیش تری در محل 

کار باشند. راستش آن وقت به این حرف ها اهمیت منی دادم، 

زیرا به این فکر بودم که فردا از روزنامه چه موضوعات پرمخاطب 

و خوب بیرون بدهیم.

هیچ ترسی نداشتم که تا ناوقت  شب با همکاران مرد در دفرت 

ناخوشایندی  اتفاقی  هیچ  نداشتم.  ناامنی  احساس  کنم،  کار 

آزاد  ایران،  در  که  بود  این  امنیت  حس  این  دلیل  نیفتاد.  هم 

بزرگ شده بودم، اما رفته رفته بیشرت با فضای حاکم در جامعه 

راه  رس  بر  هیچ گاه  خانواده ام  چند  هر  شدم.  آشنا  افغانستان 

ناامنی،  زنان،  علیه  خشونت ها  ولی  نکرد،  ایجاد  مانع  من 

در  بیشرتی  احتیاط  شد،  باعث  اجتامعی  بداخالقی های 

ارتباطات اجتامعی و کاری داشته باشم.

روزنامه  در  ریاست جمهوری  انتخابات  پایان  از  بعد  آن سال  در 

جامعه باز همکاری کردم. یکی از گزارش هایم مطرح کردن تابوی 

بکارت بود که نخستین بار در افغانستان این موضوع را در یک 

به خاطر  رسدبیر  شد،  نر  گزارش  وقتی  کردم.  منتر  رسانه 

نر  را  گزارش  خودم  نام  به  که  خواست  امنیت ام  از  نگرانی 

نکنم. اما استدالل من این بود که موضوع این گزارش دغدغه  

خودم نیز است، انگیزه نوشنت این گزارش بر می گردد به چند 

سال پیش که در رسانه های ایران خرب کشته شدن دخرت خانم 

معلمی در شب عروسیش منتر شد که در فردای شب عروسی 

بر  دخرت  این  که  کردند  اعالم  و  بردند  عدلی  طب  به  را  جنازه 

اساس یک تصور کشته شده است و وی رابطه جنسی پیش از 

ازدواج نداشته است. از شنیدن این خرب بسیار متاثر و متاسف 

بودم، از این که یک دخرت چرا باید با چنین معیارهایی سنجش 

شود. پس اگر بخواهیم دیگر هیچ دخرتی به خاطر یک تصور یا 

گامن سوء در شب عروسیش کشته نشود. منی توانستم در پشت 

گزارش ام پنهان شوم. می خواستم که این مباحث مطرح شود، 

گفت وگو ایجاد کند، نقد و نظر راه بیفتد. هامن گونه هم شد. 

باز«  به پرمخاطب ترین گزارش در سایت »جامعه ی  این گزارش 

تبدیل شد. آن وقت در کابل کمرت کسی بود که چنین گزارشی 

پرده  ازمایش  سال،   ۵ گذشت  از  بعد  امروز  و  باشد  نخوانده  را 

بکارت به طور قانونی ممنوع شده است ولی منی توان گفت که 

هستند  نگون بختی  دخرتان  هم  هنوز  شده.  برداشته  تابو  این 

که در جایی از این شهر یا والیت و قریه، بی صدا و در سکوت 

به خاطر یک گامن کشته می شوند و صدای شان به هیچ جایی 

منی رسد. در واقع من هرگاه از روی دغدغه نوشتهام، گزارش ام 

هم  دیگری  خاطره  است.  گرفته  قرار  مخاطبانم  استقبال  مورد 

دارم از این ماجرا، چند سال پیش با یکی از دخرتان از خیابانی 

در پل رسخ می گذشتیم. نوع پوشش ما مثل همه زن های جامعه 

بودیم  پوشیده  لباس  کابلی  زندگی  عرف  با  مطابق  یعنی  بود، 

خطاب  را  ما  زشتی  الفاظ  با  موتر  داخل  از  مردی  ناگهانی  که 

پیرزنی  که  بودم  نشسته  تونسی  موتر  داخل  دیگر  روز  کرد. 

ما  جوان های  شدید  باعث  امده  ایران  از  دخرتهای  شام  گفت 

اولین  این  کردم  فکر  خودم  با  دخرتهای....  شام  شود.  معتاد 

باری نبود که با چنین رفتارهایی برخورد داشتم و چرا بسیاری 

نگریسته  داوری ها  پیش  از  عینکی  با  امده  ایران  از  از دخرتان 

می شوند و همین سوال ها ایده تهیه یک گزارش برای یورونیوز 

شد و گزارشی با این سوال تهیه کردم که «دخرتان از ایران آمده 

چگونه در جامعه افغانستان زندگی می کنند؟» که این گزارش 

شد.  ها  این سال  طول  در  پرخواننده  گزارش های  از  یکی  هم 

قدرت  و  حرفه ای  توانایی  کنار  در  است  کرده  ثابت  من  تجربه 

نویسندگی، این دغدغه های اجتامعی خربنگار است که به قلم 

خربنگار جان می دهد و گزارشهایش را خواندنی می کند. 

شبکه  یک  در  را  تلویزیونی  خرب  رسدبیری  مسؤولیت  نخستین 

خصوصی آغاز کردم. در ایران بسیار کم اتفاق می افتد که یک 

زن رسدبیر خرب شود و در طول سال هایی که در ایران مشغول به 

کار رسانه بود، این موضوع مرا اذیت می کرد. نگران بودم که مبادا 

در افغانستان هم این وضعیت حاکم باشد. چون منی خواستم 

پایین  پست های  در  همیشه  جنسیت شان  دلیل  به  زنان  که 

باور  کسی  هیچ  رفتم  تلویزیون  به  وقتی  باشند.  کار  مرصوف 

منی کرد دوام بیاورم. چون خرب و مدیریت خرب کار مردانه تلقی 

کردم.  ثابت  را  این  و  می توانم  که  داشتم  باور  من  اما  می شد. 

همه ی خربنگاران مردان بودند، هر چند رسدبیری دشواری های 

خود را داشت، اما در نهایت برای یکسال مسئولیت رسدبیری را 

برعهده گرفتم و برخی تغییرات در کار رسانه ای را به وجود آوردم. 

مسأله ی  دارد  وجود  همیشه  جامعه  این  در  که  دیگری  مشکل 

فهم و دانایی  است. آدم های تحصیل یافته بودند، اما سواد و فهم 

متفاوت نداشتند. وقت کسی از سطح فهم شان باال حرف می زد، 

برعکس بی سواد شمرده می شد. من بارها در رسانه های داخلی 

رسانه های  در  که  زمانی  و  شدم  متهم  نفهمی  و  بی سوادی  به 

چون  داشتم؛  بیشرتی  آرامش  احساس  می نوشتم  بین املللی 

که  چیزی  داشتیم؛  کاری  مشرتک  ادبیات  مدیر،  و  رسدبیر  با 

بسیار  پراکندهگویی  ندارد.  وجود  داخلی  رسانه های  برخی  در 

که  بگویم  باید  کنم  جمعبندی  را  حرفهایم  بخواهم  اگر  کردم 

در جامعه  فعال  زنان  ما  اگر  که  داده  یاد  من  به  اجتامعی  کار 

افغانستان، بخواهیم رشایط به نفع ما تغییر کند، باید تغییر را از 

خودمان آغاز کنیم. نباید همیشه انتظار تغییر را از مردان داشته 

اینکه خودمان کار کنیم. یک مرد جای زنی مثل  باشیم بدون 

من نیست و منیداند که ساختار مردساالر جامعه تا چه اندازه ما 

را تحت فشار قرار میدهد. همیشه این مثل که میگویند »خواهی 

نشوی رسوا همرنگ جامعت باش« کاربرد ندارد. گاهی همرنگی 

اخالقیات،  سقوط  میکشاند.  سقوط  ورطه  به  را  ما  جامعت  با 

سقوط یک زندگی بهرت. 

هر چند که تن دادن به خواسته های نامروع باعث می شود که 

زنانی مانند من به انزوا کشانده شوند. 

از  و  من  از  ظاهر  در  می شناسم،  را  مردانی  که  هامن طور   

زنانی  با  در خفا  اما  فعالیت هایم ستایش می کنند،  و  عمل کرد 

در  گرهی  اگر  و  می دهند  تن  خواست های شان  به  که  هستند 

کارم به وجود بیاید، هامن آدم ها حارض نباشند، از اختیارات شان 

را  نیازشان  برابر  در  نیاز  معادله  اینکه  به خاطر  کنند؛  استفاده 

رعایت نکردهام. 

باشیم،  به خودمان  انسانی  نگاه  اگر خواهان  ما  این ها  با همه 

و  دهیم  تغییر  را  معادله  بتوانیم  تا  کنیم  مبارزه  و  مقابله  باید 

نیست،  امکان پذیر  قربانی  و  بها  دادن  بدون  مبارزه ای  هیچ 

رفتاری من  استانداردهای  انزوا کشیده می شوم چون  به  امروز 

چنین اجازه ای منی دهد پس بها داده ام، مثل من بسیاری از 

زنان مقاومت و مبارزه می کنند، از این مشکل حرف می زنند و 

می نویسند. در نهایت فردا برای دخرتان نسل بعدی فضا بازتر و 

انسانی تر خواهد شد. 

این ماجرا مرا به دوره قبل از رشوع به کار رسانه ای برد. زمانی که 

از مضمون های  دانش آموز دوره دبیرستان/لیسه بودم، در یکی 

دشوار مکتب خوب درخشیدم و نفر اول در منطقه شدم، اما به 

دلیل این که مهاجر بودم، من و خیلی از هم دوره هایم از مکتب 

در  منی خواستم  مکتب،  از  شدن  اخراج  از  پس  شدیم.  اخراج 

خانه مبانم و زانوی غم در بغل بگیرم به پیشنهاد خواهر بزرگم، 

به  را  کار  این  اما  نبودم،  عالقمند  آرایش گری  شغل  به  هرچند 

آرایش گری  به  کوتاهی  مدت  در  و  دادم  ترجیح  خانه نشینی 

جذاب کردن  برای  وقتی  بود.  لذت بخش  واقعا  شدم  عالقمند 

می کنی.  پیدا  فوق العاده ای  حس  دهی،  خرج  به  هرن  دیگران 

شوهرهای شان  که  زنانی  برای  شد  پاتوق  آرایش گاه  متاسفانه 

زنان  حتا  و  می کردند  پیاپی  موقت  ازدواج های  یا  بود،  معتاد 

متام  سنگین  حتا  و  بیگانه  برایم  آن ها  گفتار  و  رفتار  خیابانی 

می شد. من که دخرتی کم سن و سالی بودم، نتوانستم با این 

تربیت  خالف  رفتارشان  و  آن ها  حرف های  بیایم،  کنار  رشایط 

دوره های  در  و  گذاشتم  کنار  را  آرایش گاه  بود.  خانوادگی ام 

آموزش خربنگاری ثبت نام کردم. 

گفتند هیچ مردی با تو ازدواج نخواهد کرد 

خربنگاری را از صدا و سیامی ایران به عنوان خربنگار خارجی 

بود، رشوع  هم سن وسال خودم  که دخرتان  ایرانی  همکاران  با 

از  بعضی  می شد،  گذاشته  تبعیض  ما  میان  خیلی  کردم. 

خربهایی را که من می خواستم بنویسم، مدیر بخش در حضورم 

سخت  برایم  رفتارها  این  تحمیل  می سپرد.  دیگری  خربنگار  به 

بود، تا آن زمان بزرگ ترین مشکلم، تبعیض هویتی و شهروندی 

کار  آن جا  که  نبود، مدت ۳ سال  مطرح  مساله جنسیت  و  بود 

هم  عالقه  و  منی شدم  سیاسی  بحث های  وارد  ایران  در  کردم، 

و  فرهنگی  درمان،  و  بهداشت  عرصه های  در  فقط  نداشتم. 

فعالیتم  تلویزیون  در  می نوشتم  خربی  گزارش های  اجتامعی 

به عنوان خربنگار خارجی محدود میشد، اما هیچ وقت از تالش 

مثل  ایران  روزنامه های  در  دیگر  طریق  از  و  نشدم  دست بردار 

روزنامه ها  این  همه ی  در  و  قدس  و  شهرآرا  خراسان،  روزنامه 

ردپایی از گزارشهای من وجود دارد.

بعد از یک مدت محرومیت تحصیلی در دوره پیش دانشگاهی 

ثبت نام کردم و وارد دانشگاه شدم. هم زمان در یک مجموعه ی 

دیگر رشوع به کار کردم که یک رسانه افغانستانی بود. در مدت 

در جامعه  بار  نخستین  برای  کردم،  کار  آن ها  با  که  یک سالی 

مسأله جنسیت برایم مطرح شد. درست به یاد دارم که همکاران 

مرد به من می گفتند که چرا یک زن در دانشگاه درس بخواند و 

کار خربنگاری کند؟ زن باید در خانه بنشیند، بچه تربیت کند 

و نباید در بیرون از خانه کار کند. یکی از همکارانم که پزشک 

بود، می گفت: تحصیالت و دانشگاه زن را بی جنبه می کند. 

برایم کامال روشن شده بود به خاطر اینکه زن هستم، دانشگاه 

بروم، درس بخوانم، خربنگاری مبانم، نه تنها که مزیتی محسوب 

منیشود بلکه یک عیب بزرگ است در حالیکه اگر یک مرد بودم، 

همه ی این ها برایم مزیت بود، روزهای خیلی سختی بود. درست 

یادم است یکی از همکارانم که مرد مسن و قلم  به دستی بود، 

می خواهی  زمانی  چه  تا  تو  مریم،  خانم  گفت:  من  به  روز  یک 

به شغل خربنگاری ادامه دهی؟ هیچ مردی حارض منی شود با 

فاطمه روشنیان

گفت وگو
»حکومت مذهبی بزرگترین تهدید

 برای حیات اجتماعی زنان افغانستان«
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ایجاد فعالیت های ارزش مند زده و حداقل تالش کرده که 

فضای راحت برای خودشان و دیگر زنان مهیا بسازد تا با 

کامل آرامش و امنیت زندگی کنند و کافه سمپل را نیز 

و گفت وشنودهای دوستانه می داند  دیدارها  برای  مکان 

که به ابتکار یک زن راه اندازی شده است تا زنان دورهم 

رشایط   در  و  کنند  درک  بشنوند  را  همدیگر  شوند  جمع 

رضوری هم دیگر را حامیت کنند. سکینه می گوید من نه 

به عنوان دوست مینا بلکه به عنوان یک زن می  گویم که 

واقعا فضای راحت و صمیمی هست من می توانم  اینجا 

یک ساعت  در  و  کنم   مالقات  دراینجا  را  دوستانم  همه 

باید  زنان  می گوید   سکینه  شوم.  جویا  را  احوال شان 

منسجم شوند و فضای قشنگ و دوستانه که به وجود آورده 

را باید حفظ کنند تا هیچ جریان جنایت کار مانع کار و 

خانه محصور  در چهاردیواری  را  ما  و  نشوند  فعالیت مان 

طالبان  گروه  پیوسنت  از  نیز  نگرانی های  سکینه  نکنند 

دارد و می گوید زنان به معنای واقعی کلمه متحد نیستند 

و درمذاکرات صلح حضور و تاثیرگذاری شان امیدوارکننده 

نیست وی در ادامه این روند را یک فرصت طالیی برای 

می داند  افغانستان  امروز  زنان  نوین  ارزش های  از  دفاع 

و  انسانی  حقوق  از  و  شویم  منسجم  باید  ما  می گوید  و 

نایمن  خانم  باور  به  مناییم.  دفاع  مدرن مان  ارزش های 

اگر قرار باشد پروسه صلح زنان که می خواهند در جامعه 

من  وقتی  نیست.  کند صلح  خانه نشین  را  بیاورند  تغییر 

خانه نشین شوم صلح معنایی ندارد من حارضم به خاطر 

ارزش ها و آزادی های که خودم می خواهم قربانی بدهم. 

سکینه می گوید ما منی خواهیم در ملکیت مردان باشیم 

بلکه می خواهیم همه حقوق مان برابر باشد.

رقیه رنجرب رییس شبکه صلح و آزادی است وی می گوید 

تالش  می آید  میان  به  صلح  مذاکرات  از  صحبت  زمان 

در  خشونت  و  جنگ  اینکه  از  باشم  خوشبین  می کنم 

افغانستان که سال هاست قربانی گرفته پایان یابد و مردم 

بتواند در سایه صلح و آرامش زندگی کند و آرزو می کنم 

میل  با  دیگر  و  گذاشته  زمین  بر  را  خود  سالح  طالبان 

تفنگ با مردم صحبت نکند. 

با  اما  دارد  وجود  صلح  مذاکرات  در  خوشبینی  گرچند 

افغانستان  زنان  که  دارد  وجود  نیز  نگرانی های  هم  آن 

در  طالبان  دوران  در  زنان  گرفت چون  را جدی  آن  باید 

کار  حق  تحصیل،  حق  بود،  زندانی  خانه  چهاردیواری 

رسنوشت  کشیدن  به  محکوم  و  نداشت  انتخاب  حق  و 

نکبت بار بود. خانم رنجرب می گوید وقتی به گذشته سیاه 

حاشیه  به  نگران  می شوم،  نگران  می کنم  فکر  طالبان 

راندن دولت افغانستان در پروسه صلح و مذاکرات پشت 

دروازه های بسته که مناینده آمریکا و مناینده گان طالبان 

ماه هاست بحث می کند اما این گروه را قانع منی تواند و 

از طرف دیگر نگران عدم حضور زنان در مذاکرات صلح و 

رویاروی با طالبان چالش جدی دیگر است که روند صلح 

با طالبان ر به چالش خواهد کشید.

باور خانم رنجرب در سال های حکومت طالبان و پس  به 

از آن زنان زیادی قربانی دادند تا وارد اجتامع شوند و از 

حقوق انسانی خود بهره بگیرند درس بخوانند، کار کنند 

دست آوردهای  این  تا  باشند  داشته  حق  مردان  مثل  و 

نیم بند که در این چند سال به دست آمده را حفظ کنند. 

گفت وگوهای  در  را  زنان  نقش  وی  باشد.  کرده  تغییر 

به  ما  توافق  این  با  می گوید  و  می داند  کم رنگ  صلح 

صلح منی رسیم و آینده نامعلوم و معلق افغانستان باعث 

می شود که ما دورمنایی برای پیش بردن کارمان نداشته 

باشیم و این باعث شکست ما می شود ما منی توانیم برای 

یک  ما  او  نظر  از  کینم.  برنامه ریزی  بعدمان  سال های 

سال بعد در چه وضعیت به رسخواهیم برد را منی دانیم. 

و منتظر گذر  از دست منی دهیم  را  امیدمان  این هم  با 

زمان می باشیم. مینا می گوید اگر روزی قرار باشد طالبان 

دروازه کافه او را ببندد در مقابل آن ها خواهد ایستاد و از 

حق و زحامت چند ساله اش نه تنها او بلکه همه زنان دفاع 

خواهند کرد. طالبان باید بدانند که زنان امروز افغانستان 

به سادگی تسلیم نخواهند  و  زنان ۲۰ سال قبل نیست 

ما  نیست  قبل  سال   ۱۸ زن  امروز  افغانستان  زنان  شد. 

به  داریم.  را  مدرن مان  و  نوین  ارزش های  از  دفاع  توان 

باور او زنان سهم فعال در پیرفت جامعه داشته اند. زنان 

باید متحد شود و ایستادگی مناید تا کسی آزادی  آن ها 

را سلب نکند و ازموضع قدرت مند وارد گفت و گو شوند تا 

دوباره به گذشته تاریک تحت حاکمیت طالبان برنگردند.

نایمن است و در یک کمپنی خصوصی  نام اش سکینه 

و  هستند  دوست  باهم  مینا  و  سکینه  می کند.  کار 

می شناسند.  این سو  به  سال ها  چندین  از  را  هم دیگر 

آنان را به هم نزدیک  دغدغه ها و رسنوشت مشرتک شان 

در  کوه نوردی  و  کافه نشینی  از  آن ها  رفاقت  است.  کرده 

روزهای رخصتی آغاز شده و باهم برای پیمودن راه دشوار 

تابو ها  علیه  همواره  و  داده  شانه  را  هم دیگر  استقاللیت 

ایستاده گی و سعی کرده که زنان را از ممنوعه های شان 

بیرون بکشد 

سکینه می گوید استقالل مالی اولین مولفه برای آزادی 

می زند  مثال  منونه  زن  عنوان  به  را  مینا  وی  است  زنان 

سکینه می گوید زنان زیاد در افغانستان به خاطر مشکالت 

که داشته در زندگی خصوصی و اجتامعی شان دست به 

نگرانی های زنان از صلح با طالبان

رویا طاها

گزارش

 و این چیزی بود که یاسمین را زجر می داد و کسی او را حتا 

از پدرش بود درک منی کرد.  همرسش که رفتارهایش متاثر 

یاسمین با چندین بار تالش که بتواند درس هایش را ادامه 

از سوی  واکنش ها  با جدی ترین  و  موفق منی شد  اما  بدهد 

سال  یازده  در  می شد.  روبه رو  همرسش  خانواده  و  همرس 

خودش  موافقت  با  را  اولش  فرزند  یاسمین  مشرتک  زندگی 

او  به  متولد شدن کودک شاید همرسش  با  که فکر می کرد 

دینا  به  با  آن  از  پس  که  شد   باردار  شود  دل گرم  زندگی  و 

آوردن فرزند دوم مشکالت او کم نشد که چندبرابر هم شد. 

بی آنکه  و  می نشست  بیدار  صبح  تا  کودک  دو  با  یاسیمن 

همرسش کم ترین توجهی به او و فرزندانش داشته باشد چرخ 

زندگی اش را به پیش می کشید.

او  تا زمانی که  همرس یاسمین خیاط و درآمد اش خوب بود 

بود  آنها  با  کار  مخالف  یاسمین  که  با رشکت های کاله بردار 

یکجا شد و با رسمایه گذاری هنگفت فریب داده شد که در 

نتیجه متامی پول هایش در حدی که حتی پولی برای خرید 

یک تکه نان نداشت ته کشید. یاسمین می گوید: »من حق 

داشنت مبایل، خریدن و پوشیدن یک لباس به سلیقه خودم، 

حق آرایش کردن، حق شنیدن موسیقی و حق دیدن فیلم را 

نداشتم این.. سخت گیری های پدر...

و  داشتند  بسیار  پنهانی  روابط  دخرتانش  که  بود  شوهرم 

بچه های شان هم روابط خالف عرف و سنت با زنان و دخرتان 

نتیجه  این  بودند.«  شده  معتاد  و  می کردند  برقرار  دیگر 

می کرد،  تحمیل  همه  باالی  شوهرم  پدر  که  بود  فشارهای 

فشارهای که همه را مثل یک شیر درنده که در قفس بود و 

به محض بازشدن آن قفل به تکه پاره کردن خودشان و بقیه 

رشوع می کردند. رفته رفته فرزندان یاسمین بزرگ شدند که 

نکرد  بدهد دل رسد  ادامه  از شوق درس هایش که  را  او  این 

متامی  با  او  ساخت.  مستحکم تر  را  او  اراده ای  برعکس  و 

در  و  کانکور شد  امتحان  وارد  یازده سال  از  بعد  مخالفت ها 

که  شد  پذیرفته  سیمنان  دانشگاه  بازرگانی  مدیریت  رشته 

این موفقیت با تهدیدهای جدی همرسش مواجه شد و بعد 

او اجازه  تا به  از بزرگان خانواده اش خواست  از عذر و گریه 

رفنت به دانشگاه را بدهد. قائله اینجا متام نشد ماه رمضان 

و  غذا درست می کرد  افطار  برای  یاسمین  بود  سال ۱۳۹۲ 

می گوید:  او  بخواند.  دانشگاه  می تواند  که  بود  خوشحال 

برداشتم  را  تلفن  است.  خواهرم  دیدم  خورد  زنگ  »تلفن 

خواهرم گفت بیا خرس ات آمده این جا و با پدر جنگ دارد...« 

یاسمین با شنیدن صدای خواهرش خودش را دوان دوان به 

که  جنگ   حال  در  را  اش  شوهر  پدر  و  رساند  پدرش  خانه 

از زبان پدر شوهرش  او  به خانواده اش فحش می داد دید.  

امتحان  رفته  کرده  بد  دخرتت  می گوید  پدرم  »به  می گوید: 

داده، غلط کرده رفته دانشگاه ثبت نام کرده«. 

پدر یاسمین به  این دلیل  که رس و صدای شان را همسایه ها 

و  کرده  آرام  را  دخرتش  شوهر  پدر  می کرد  سعی  نشنود، 

و  فحش ها  این  اما  که  نرود  دانشگاه  بخواهد  دخرتش  از 

و  کرد  قوی تر  بل که  نه  کم  را  یاسمین  اراده  محدودیت ها 

پافشاری  بیشرت  خودش  خواسته  روی  که  شد  مصمم تر 

بی دریغ  و حامیت های  مهربانی ها  از  او  میان  این  در  کند. 

مهربان،  زن  را  او  و  می کند  یاد  نیکی  به  همرسش  مادر 

فهمیده و با شعور که هیچ نقشی در آزار و اذیت او نداشته 

می کند.  توصیف  بوده  او  پناه  و  پشت  همیشه   بل که 

 ۱۳۹۲ سال  رمضان   ۱۹ غروب  در  یاسمین  همرس  پدر 

عروسش را از خانه بیرون کرد و یاسمین با چند دست لباس 

و عقدنامه که به سختی توانست برای خودش بردارد به خانه 

پدرش بازگشت و بعد از یک هفته در آن جا چون منی خواسته 

مادرش او را به برگشنت به خانه همرسش راضی کند تصمیم 

کارش  عواقب  برای  و  ایستاده  پاهای خودش  روی  می گیرد 

ماندن  هفته  یک  از  بعد  یاسمین  بگیرد.  مسوولیت  خودش 

در خانه پدرش توانست یک اتاق را برای خودش اجاره و با 

هم کاری یکی از دوستانش در یک موسسه آموزشی رشوع به 

تدریس کند. یاسمین برای سه ماه حق دیدن بچه هایش را 

نداشت که بعد از سه ماه و با شکایت در دادگاه توانست آن ها 

را ببیند. یاسمین می گوید این همه فراز و فرود سختی های 

خاص خودش را داشت اما  تحمل کردم.  او در این فاصله 

مهریه اش را به اجرا گذاشت تا این که همرسش پشیامن شد 

ببیندشان  تا  می آورد  مادرش  دیدن  به  را  فرزندانش  گاها  و 

و  دروغ  از  یاسمین  اما  شود  منرصف  طالق  تصمیمم  از  و 

مکاری های همرسش آگاه بود و داد گاه به نفع او متام شد. 

او از همرسش خواست تا مهریه اش را بپردازد و چون مهریه  

زیاد بوده و او تقریبا یک مرد ورشکسته شده بود به یاسمین از 

کارهای که کرده بود احساس پشیامنی  می کند و با مهربانی 

یاسمین  گردد.  باز  او  با  زندگی  به  تا  یاسمین می خواهد  از 

به خاطر آن  که هنوز فرزندانش کوچک بودند تصمیم گرفت 

که فرصت دوباره و برای آخرین بار برای همرسش بدهد. با 

توجه به رشط های جدید که برای همرسش گذاشته بود به 

متوجه  مدت  این  در  یاسمین  کردند.  رشوع  دوباره  زندگی 

به  تغییر خاصی در رفتار و عمل کرد همرسش  شد که هیچ 

وجود نیامده است. او دوباره به اذیت کردن اش پرداخت او را 

تحت فشار قرار داد و حتی با خانواده اش قطع رابطه کرد. او 

می گوید: »خانواده ام را به خانه راه منی داد و من را قرنطینه 

سابق  زشت  رفتارهای  هامن  به  دوباره  و  خانه  در  بود  کرده 

که  روحی  فشار  مدت  این  در  می داد«.  ادامه  کامکان  اش 

به یاسمین  وارد شد رفنت خانواده اش به ترکیه بود با رفنت 

آن قدر روی  تنهایی  این  و  تنها شد  از پیش  او بیش تر  آن ها 

او فشار آورد که حتی گاها باعث سو استفاده همرسش از او 

و  را رها می کرد  و بچه ها  او می گوید: »همرسم من  می شد. 

می رفت پیش خانوداه خودش من و بچه هایم تنها در خانه 

از  بیرون شدن  اجازه  و روزهای دیگر  بودیم و حتی در عید 

خانه را نداشتیم.« بعد از یک سال که خانواده  یاسمین راهی 

به  از طرفی دیگر همرسش روی تعهدات اش  و  ترکیه شدند 

زندگی  از  که  او تصمیم گرفت  باقی مناند  فرزندان  اش  و  او 

ازاین که  روانی  فشارهای  کنار  در  چون  برُبد  مشرتک اش 

بگیرد  خودش  به  را  او  رفتار  و  خوی  و  همرسش شود  شبیه 

و خدایش  بپوشد  لباس  بخواند،  عقیده همرسش مناز  به  و 

را با افکار همرسش پرستش کند می ترسید که این ترس او 

را از ادامه دادن زندگی با همرسش منرصف کرد و خواستار 

طالق شد. همرسش با طالق دادن او شدیدا مخالف بود که 

مقصود از این مخالفت رصفا انرصاف یاسمین از حقوق مادی 

بود که هامن مهریه به همراه داشت. وقتی شوهر یاسمین او 

را طالق نداد و با توجه به روند طوالنی و پرهزینه  طالق در 

او تصمیم گرفت از همرسش جدا شود و جان خود و  ایران 

بچه هایش را نجات دهد. 

با دو  از همرسش تصمیم گرفت که  از جدایی  یاسمین بعد 

فرزندش راهی ترکیه شود و درعین حال که وکیل گرفته بود 

و وکالت تام به وکیل اش برای تعقیب روند قضایی طالق داده 

بود در مرز ترکیه با رشایط بسیار بد مواجه شدند. سختی های 

قاچاق بران،  انسانیت  از  به دور  و  بد  برخورد  قاچاق،  مسیر 

خود  یاسمین  که  بوده  چشم دیدهای  مهاجران  بد  وضعیت 

شاهد آن همه بوده است. او می گوید: »ما گروه های زیادی 

ایران  از خاک  بودیم که قصد عبور  افغانستانی  از مهاجران 

به مقصد ترکیه را داشتیم اما موفق نشدیم و توسط نیروهای 

پولیس و سپاه ایران بازداشت شدیم. با رشایط بسیار ناگوار و 

نامناسب به کمپ مهاجران اورومیه انتقال داده شدیم. کمپ 

بسیار کثیف و غذای غیر بهداشتی، برخورد نیروهای پولیس 

برخورد  افغانستانی ها  با  حیوان  مثل  بود.  بد  بسیار  اورومیه 

می کردند. با بسیاری ها درگیر شدند و ما را راهی افغانستان 

کردند«. یاسمین به محض رسیدنش در هرات فکر می کند 

او و دو کودک اش  متام شده و به آخر دنیا  همه چیز برای 

رسیده است. بی پولی او را واداشت تا از راه زمینی به کابل 

بیاید و تصور منی کرد که مسیر هرات-کابل آنقدر خطرناک 

باشد. در آن مسیر ترس و وحشت حاکم بود. رفتار راننده و 

چشم های حریص مسافران که بدتر از همه.

به  لباس  که در تن داشتند  تنها  با   فرزندش  و دو  یاسمین   

به  اما  روزگار  مشقت  و  سختی ها  متام  با  او  رسیدند.  کابل 

دوستانش،   کودکی اش  متام  که  هرچند  برنگشت  ایران 

و  سختی ها  با  اما  بود  آن جا  در  کس اش  همه  و  زندگی 

ایران  در  زندگی  بوده،  اش  او شاهد  که  ناانسانی  رفتارهای 

برایش پایان یافته بود.

احساس  شد.  زندگی  آخر  او  برای  کابل  می گوید  یاسمین 

می کرد به پایان راه رسیده. احساس می کرد بعد از آن همه 

و  نیست  خربی  آرامش  و  راحتی  از  بی چاره گی  و  سختی 

واقعا هم چنین بود. او می گوید: »من در کابل زیاد سختی 

را متحمل شدم. آن قدر فشار  کشیدم. دشواری های زیادی 

بودم.  بسرتی  شفاخانه   به  وقت ها  اکرث  که  کشیدم  روحی 

آینده ام  بودم. هراس داشتم که  نگران  و  بیامر  اکرث وقت ها 

با کوچک ترین صدای  چه می شود. بچه هایم چه می شوند. 

انفجار و شلیک گلوله دچار شوک عصبی می شدم«. 

اما آفتاب زندگی یاسمین از پس ابرهای تیره بیرون آمد و او 

روی پای خودش ایستاد.  کار پیدا کرد. زحمت زیاد کشید. 

مشکالت  وجود  با  و  کرد  تهیه  خودش  برای  کوچکی  خانه 

ادامه  زندگی اش  به  رشافت مندانه  دارد  هنوز  که  اقتصادی 

داده است. او می گوید دیگر کسی نیست که اهانت اش کند، 

زیر  را  موهایش  رنگ  که  نیست  کسی  دیگر  کند،  تحقیرش 

سوال بربد، دیگر کسی نیست که وجود و زن بودن او را زیر 

سوال بربد. دیگر کسی نیست که او را زن احمق فرض کند 

و این برای او ارزش مند است. یاسمین اکنون برای خودش 

زندگی می کند و این ارزشمندترین لحظه ها برای او است. 

ادامه از صفحه 4
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و  اوایل ضعیفه  این مردان بزرگ می شوند، در 
به واقعیت  اخیر  در  اما  نیست،  ناقص العقل  یا 
آنها  چون  می آیند.  بار  ناقص العقل  و  ضعیفه 
که  می دهند  یاد  دخرت  کودکان  به  کودکی  از 
بلند نخندند، در جاده ها رس به زیر باشند و در 
نگاه  مستقیم  آنها  به  مردان  با  صحبت  هنگام 

نکنند.
به آنها تذکر می دهند که لباس چسپان یا کوتاه 
مغایر با اخالق است. به آنها تأکید می کنند که 
مورد  دیگر  عمومی  اماکن  یا  جاده ها  در  اگر 
کنند.  سکوت  گرفت،  قرار  بدنی  یا  لفظی  آزار 
برای آنها، باکره گی و رسکوب احساس جنسی 
اخالقی محسوب  اصول  ارجمندترین  از جمله 
بازی  پرس  کودکان  با  کودکی  در  می شود. 
نکنند، دوست آنها باید هم جنس باشد، داشنت 
است  حالی  در  این  نیست.  مجاز  پرس  دوست 
که دوست دخرت داشنت برای پرسها در هامن 
با  مغایر  و  ندارد  عرفی  خانواده ها هیچ مشکل 
متایز  و  تفاوت  این  منی شود.  محسوب  اخالق 
قایل شدن ها در خانواده ها به ویژه آنهایی که هم 
دخرت و هم پرس دارند، باعث ایجاد عقده های 
روانی شدید برای دخرتان می شود. بسیاری از 
آنها آرزو دارند که پرس بودند و بسیاری شان هم 
دست به خودکشی می زنند یا دچار آسیب های 
وضعیتی،  چنین  در  می گردند.  روانی  شدید 
مردان کج اندیش آنها هم فکر می کنند که آنها 

ضعیفه و یا ناقص العقل است.
بدون شک، زنانی که در چنین رشایط خفقانی 
جامعه  آن  مردان  به  نسبت  می شوند  بزرگ 
زنان  این  دارند.  و شکسته ای  روحیه ی ضعیف 
در مقابل زنانی که در محیط های سامل و انسانی 
تربیه می شوند و از روحیه و اعتامدبنفس باالیی 
حقارت  و  ضعف  احساس  هم  است  برخوردار 
می کنند. این موضوع، مورد تأیید دانشمندان 

روان شناسی تربیتی نیز است.
جالب اینجاست که مردانی با چنین اندیشه ها، 
فکر می کنند که همه ی زنان مانند زناِن تحت 
سیطره ی آنها هستند. این مردان، زنانی را که 
در محیط های سامل انسانی بزرگ می شوند هم 
به کیش خود می پندارند و به آنها نیز یک دید 

ابزاری، تحقیرآمیز و غیرانسانی دارند.
از طرف دیگر، تفسیرهای نادرست از موضوعات 
دینی و وجود سنت های ناپسند در جامعه، این 
باورهای غلط را تقویت می بخشد و مهر تأییدی 
کج اندیش  مردان  غیرانسانی  رویکردهای  بر 
ضعیفه  »زن  گفت:  می توان  اینجاست  ماست. 

نیست، باورهای غلط ضعیفه می سازد«.

زن ضعیف نیست
ادامه از صفحه 4روایت زندگی زنی...
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نجیب اهلل کریمی

حسین رهیاب بلخی

در نخست می خواهم از خود آغاز کنم. من یک فردی 
شدم.  بزرگ  سنتی-مذهبی  جامعه ی  در  که  هستم 
ضعیفه  دوم،  جنس  به عنوان  زن  آن  در  که  جامعه ای 
و ناقص العقل قرار داشت و مناد نفس، شهوت و مکر 
تلقی می شد. در این جامعه، حتی نام بردن یک زن در 
غیرت  و  بود  یا پرس خجالت آور  برادر  پدر،  نزد همرس، 

این مردان آن را بَرمنی تابید.
فالنی«  »مادر  »سیاه رس«،  زن  یک  برای  نام ها  بهرتین 
نام اصلی یک زن  از  بسیاری ها  بود.  و »دخرت فالنی« 
خرب نداشت. در چنین جامعه ی مردساالرانه که حتی 
نام بردن یک زن در جمع، طعنه و جرم شمرده می شد، 
سخت است که از کرامت انسانی، حقوق زنان و نقش 

آنها در جامعه بنویسیم.
بزرگ  آن  در  من  که  بود  جایی  احوال  وضعیت،  این 
شده ام. جاهای دیگری در افغانستان داشتیم که حتی 
نگاه  یک  و  نبودند  قایل  زنان  به  را  انسان بودن  فعل 
دهه  دو  گذشت  با  تأسف،  با  داشتند.  آنها  به  ابزاری 
افغانستان  از جاهای  بعضی  در  دموکراسی، هنوز هم 

این وضعیت حاکم است.
خشونت هایی که امروزه علیه زنان کشور شاهد هستیم، 
به گونه ای متفاوت تر از گذشته اعامل می شود، اما در 
حقیقت خاستگاه آن هامن باورهای غلط و سنت های 
قبل  برده ایم.  ارث  به  گذشته ها  از  که  است  ناپسندی 
به  اشاره ای  شود،  پرداخته  موضوع  اصل  به  این که  از 
تأثیرات باورهای غلط بر روی افکار انسان ها و چگونگی 

تغییرات آن نسبت به زمان می کنم.
تا چند سال قبل که ذهن ها منجمد بود و زنان از نام و 
نشان مردان شان که به نوع مالِک آنها تلقی می گردید، 
اجازه ی  بدون  زن  یک  برون رفنت  می شد،  شناخته 
بی حیایی  و  شده  پنداشته  جرم  خانه  از  همرسشان 
به حساب می آمد. حضور زن در اجتامع و انظار عامه، 
سازگاری  مردان  فکری  نگرش های  و  روحیه  با  هرگز 

نداشت.
بود.  تابو  یک  مثل  زن،  یک  عکس  یا  و  چهره  دیدن 
دخرتخانم ها،  به ویژه  زنان  عکس  نر  و  پخش 
آنها  مردان  و  آنها  غرور  و  غیرت  پامال کردن  به مثابه ی 
حساب می شد و در بعضی از موارد حتی به قتل شان 
شده،  گسرتده تر  ارتباطات  که  امروز  اما  می انجامید. 
تکنالوژی های  و  کرده  پیدا  ارتقا  عامه  آگاهی  سطح 
مؤثر به وجود آمده، آن نگرش ها کم کم رنگ می بازد و آن 

تابوها به تدریج شکسته می شود.
اقتصاد،  اجتامع،  در  زنان  حضور  امروز،  رشایط  در 
سیاست، ورزش و ... نه تنها که مایه رشم و رسافکندگی 
برای بسیاری از مردان جامعه نیست، بلکه از عامل های 
بسیاری  امروزه،  است.  نیز  آنها  افتخارات  و  رسبلندی 
ابزار و برده ی جنسی  از زن ها نه تنها که به عنوان یک 
برای مردان شان حساب منی شوند، بلکه از خود اراده و 
آزادی مستقلی دارند و آزادانه تصمیم می گیرند و عمل 

می کنند.
از  حاکی  تصور  قابل  غیر  و  چشم گیر  تغییرات  این 
رشایط  تابع  به شدت  انسانی  باورهای  که  است  آن 
و  زنان  اکرثیت  رفتارهای  با  مردانی که  آن  می باشند. 
دخرتان امروز موافق نیستند، در حقیقت با رشایط خود 
را هامهنگ نساخته اند و از قافله ی رشد جامعه بری 

در طول زمان، عقب مانده است.
است.  نبوده  هم  بی هزینه  دگرگونی،  این  و  رشد  این 
زن  بلکه صدها  و  ما دهها  این وضعیت،  به  تا رسیدن 
و دخرتخانم در رسزمین خود قربانی داده ایم؛ اما این 
هم کافی نیست. زنان کشور ما هنوز هم جایگاه اصلی 
رنج  به شدت  جنسیتی  نابرابری  از  و  نیافته اند  را  خود 

می برند.
هنوز هم بعضی از مردان جامعه ی ما در گذشته زندگی 
می کنند. این موضوع، بزرگ ترین چالشی است که فرا 
بعضی  این که  دارد.  وجود  در کشور  زنان  بالندگی  راه 
بودن«  »ناقص العقل  و  بودن«  »ضعیفه  از  اوقات سخن 
بعضی ها  که  است  این  نشانگر  می آید،  به میان  زنان 

هنوز هم هامن باورهای غلط گذشته را در رس دارند.
زنانی که تحت سیطره ی...

زن ضعیف نیست

یاسمین یعقوبی دانش آموخته  مدیریت بازرگانی  در گفت وگو 

سخن  اش  زندگی  تالطم  پر  مسیر  از  نیم رخ  هفته نامه ی  با 

فراهم شده  برایش  بسرتی  ازاین که  می گوید  او  است  گفته 

که  تلخ  رسگذشت  یک  عنوان  به  را  گذشته  او  بر  آن چه  تا 

بنویسد  است  افغانستانی  زنان  اکرث  درد مشرتک  او  باور  به 

خوشحال است. او با توجه به زندگی تلخ اش امیدوار است 

که هیچ مادری کودک آزاری نکند و زنان که هم رسنوشت او 

هستند تسلیم رشایط زندگی اسفبار نشوند و برای رهایی و 

آزادی شان به پا خیزند. 

یاسمین متولد والیت خراسان ایران که تعلیامت ابتدایی اش 

نوجوانی،  دوران  آن   از  پس  و  است  کرده  آغاز  آن جا  در  را 

شهر  در  را  عالی اش  تحصیالت  و  مشرتک  زندگی  جوانی، 

سیمنان ایران سپری کرده است. او می گوید در یک خانواده 

و  سخت گیر  مادر  اما  مهربان  پدر  که  شده  بزرگ  معمولی 

نامهربان داشته است. فرزندان بزرگ خانواده اش همه پرس 

بوده که در این میان یاسمین فرزند پنجم خانواده اش است. 

نیز  مادرش  با  خانه  امور  در  درس هایش  کنار  در  یاسمین 

کمک می کرده است. او می گوید: »مادرم یک زن خانه دار، 

بی سواد و با ذهنیت بسیار محدود بود که دنیایش با دنیای 

مادرم  که  می کردم  احساس  وقت ها  بعضی  داشت.  فرق  ما 

مادر  است«.  دور  ما  از  عمل کردش  و  تفکر  سال  سال های 

یاسمین با سبک منحرص به فردش که نه روزی  فرزندانش 

را در آغوش گرفت و نه حتا برای باری گونه ای کودکانش را 

بوسید نظم خانه را مدیریت می کرد. اما پدر یاسمین برعکس 

مادرش مرد خیلی مهربان بود که فرزندانش را دوست داشت 

بزرگ  دخرت  عنوان  به  یاسمین  می کرد.  حامیت  آن ها  از  و 

خانواده از دخالت های کاکا و خاله هایش در امور زندگی اش 

و این که از یاسمین نوجوان برای پرس اش هر دم خواستگاری  

برای  از من  نوبت  به  »آنها  او می گوید:  رنج می برد.  می کرد 

تحت  و  بودم  نوجوان  می کردند.  خواستگاری  بچه های شان 

فشار قرار می گرفتم. دنیای کودکی و نوجوانی من تیره وتار 

شده بود، خاله هایم بر مادرم فشار می آورد که من را به یکی 

از پرسهای شان عروس کند و مادرم هم مرا تحت فشار قرار 

از  مرا  مادرم  که  رسید  به جای  کنم. حرف  قبول  که  می داد 

این همه در رشایط که حکومت  به مکتب منع کرد«.  رفنت 

طالبان در کابل حاکم بود یکی پس از دیگری روی می داد و 

مادر یاسمین با خربهای که از اخراج مهاجران افغان توسط 

نقش کشاورزی در پیدایش دوره »مادر شاهی«
کشف استعداد باروری زمین، تاثیر گسرتده و غیر قابل انکار 
در ایجاد تغییر و تحول در عرص ابتدایی زندگی بر داشته 
و موجب دگرگونی در زندگی انسان شده است. زیرا زنان با 
و  برتری  برای  ای  وسیله  آن  از  استفاده  و  کشاورزی  کشف 
سلطه بر مردان به دست آورده و دراین دوره رفته رفته قدرت 
و برتری خود را بر مردان به منصه ظهور رساندند. استفاده 
از زمین، کاشنت گیاهان مختلف و تنوع بخشی به آن موجب 
شد که زنان، یکباره موفق شوند عالوه بر تامین نیازهای خود 
و فرزندان شان، منابع غذایی زیادی را ذخیره کرده و کم کم 

به توسعه اقتصادی دست یابند.
»در عین حال که این حوادث ]شکار، اهلی کردن حیوانات 
دست  اکتشافات  بزرگ ترین  به  زنان  می افتاد،  اتفاق  و...[ 
یافت و رِس حاصل خیزی زمین را پیدا کرد. تا آن هنگام کار 
زن تنها این بود که چون مرد، به شکار می رفت و با چنگال 
خود زمین را می کاوید تا مگر چیزی قابل خوردن به چنگ 

آورد.« )تاریخ متدن ج اول، ترجمه احمد آرام ص ۱۲.(
به نظر می رسد در کشف استعداد باروری زمین، رسیدن به 
بر زمین، نه فقط عامل تالش و کوشش  کشاورزی و تسلط 
کم  و  شدن  سخت  مساله  که  آنان  روزانه  جستجوی  و  زنان 
شدن شکار و صید نیز بی تاثیر نبوده و دوره منتهی به کشف 
افراد  کوشش  و  تالش  همه  با  که  است  دوره ای  کشاورزی، 
قدرت  امکانات،  نبودن  علت  به  شکار،  به  دست یابی  برای 
دفاع و نیروی تهاجمی حیوانات، انسان از قدرت مانور بسیار 
کم و محدودی برخوردار بوده و همین عامل مهم مانع بزرگی 
این رشایط  در  است.  به حساب می آمده  راه شکارورزی  در 
که آدمی ناچار به تغییر روش تغذیه برای پر کردن شکم خود 
توسط  که  بود  بزرگی  کشاورزی شاهکار  است، کشف  بوده 
زنان به بریت تقدیم شد و به این صورت یکی از عوامل مهم 
ساكن تر  اردوگاه ها  كه  تدريج  »به  کرد.  پیدا  تحقق  مدنیت 
به جمع آوری  تغذيه  اولويتی در  و صيد كمياب تر،  می شوند 
متوجه جوانه  زنان  می شود،  داده  و كشت  دانه ها  و  ميوه ها 
سبب  كشف  اين  می گردند.  غالت  توليد  باز  دوره  و  زدن 
افزايش توانايی زنان در كاربرد فنون جديد می شود. بعد از 
آن زنان نخريسی و بافندگی را اخرتاع می كنند و با افزايش 
قدرت زنان در اخرتاعات و فعاليت های جديد، اين فرضيه به 

دولت ایران می شنید بیشرت نگران می شد. 

دنیای  در  که  زنی  و  بود  بی سواد  مادرم  می گوید  یاسمین 

متفاوت خودش زندگی می کرد باور داشت آنچه انجام می دهد 

به صالح دخرتش است که این کارش با خشونت، تنبیه بدنی 

و فشار روحی و روانی بر دخرتش همراه بود. یاسمین دخرت 

که  بود  مکتب اش  عمومی  اول  منره  و  شاداب  و  زنده  رس 

فشارهای رفتاری مادر و فضای تنگ خانه او را افرسده و بر 

وضعیت تحصیلی اش سایه افکند. در پی این فشارها معلامن 

مادر  از  و  شدند  او  تحصیلی  وضعیت  نگران  مکتب  مدیر  و 

یاسمین خواست تا با دخرتش همکاری و او را دوست داشته 

یاسمین  تا  کرد  کمک  موقت  داشنت  دوست  این  که  باشد 

توانست امتحان آخری مکتب اش را بهرت سپری کند و پا به 

دوره لیسه، صنف دهم بگذارد که این وضعیت دیری نپایید 

که مادرش او را دوباره تحت فشار قرار داد و به گفته خودش 

اش. ببخشد  و  کند  درک  را  مادرش  نتوانست  وقت   هیچ 

مادرش  تحقیر  و  توهین  شاهد  تکرار  به  می گوید  یاسمین 

بوده، بعد از مدتی که این فشارها به اوج خودش رسید و او از 

لحاظ روحی-روانی خیلی خسته شده بود و مثل یک موجود 

مفلوک و طرد که فقط مکتب می رفته و برمی گشته و به خاطر 

که مادرش نتواند بر او زبان درازی کند متام کارهای خانه را 

انجام می داده و سعی می کرده هیچ بهانه ای دستش ندهد، 

اما مادرش انگار فقط برای ُخرد کردن روح و روان او به وجود 

وجود می آيد كه وضعيت آنها از نظر اجتامعی نيز ترقی كرده 
فرزندان  به  جديد  فنون  انتقال  تنها  نه  دوره  این  در  باشد. 
نخستني  بلكه  است،  زنان  سوی  از  خويشاوندی  انتساب  و 
خدايان نيز مونث هستند...« )جنبش اجتامعی زنان، ترجمه 

هام زنجانی زاده، ص ۲۴(
عامل  و  تعیین کننده  نیز  امروزه  که  هامن گونه  اقتصاد   
برای  نیز  زمان  آن  در  است،  گوناگون  نظام های  در  اساسی 
اولین بار توانست در خدمت منافع افراد قرار گرفته و قدرت 
را برای زنان به ارمغان آورد و به این صورت دوره »مادر شاهی« 
با سیطره مستقیم زنان بر مردان آغاز گشت. اما زنان سعی 
کردند با ناز و نوازش، عشوه گری، مالیمت و... مردانی را که 
طی هزاران سال به شکارگری عادت کرده و طبیعت وحشیانه 
پیدا کرده بودند، به استقرار در خانه ترغیب و تشویق کنند 
و این خود مستلزم گذشت صدها سال بود تا آدمی از لذت 
جنگیدن، کشنت، غلبه کردن و... دست بردارد اما در نهایت 
این زنان بودند که موفق شدند درطی سالیان طوالنی مردان 
را )به گفته ویل دورانت( رام کرده و جزو حیوانات اهلی خود 

قرار دهند:
داشت  به عهده  را  گیاهان  آوردن  گرد  و  داری  خانه  که  »زن 
از  را  مرد  دل پسند،  به شیوه  آرامی  و  مالیمت  با  به تدریج 
این سو و آن سو رفنت برای پیدا کردن شکار منرصف ساخت و 
او را با استقرار در یک مکان، شخم زدن و کشت و کار راضی 

کرد.« )سیر متدن، ترجمه پرویز مرزبان، ص ۸6(

تبعات کشف کشاورزی
مردان  و  زنان  برای  بسیاری  تبعات  دارای  کشاورزی  کشف 
می باشد. مهم ترین تاثیر آن در زندگی مردان ترک شکارورزی، 
آغاز یک جانشینی و در نتیجه پدید آمدن روستاها و شهرها 
و سپس پیدایش خانواده پدر ساالر می باشد و در یک کلمه 
می توان گفت »کشاورزی عامل حرکت انسان به سوی متدن 
به شامر می رود.« اما این کشف برای زنان نیز نتایج زیادی 
در  نتایج  این  از  برخی  به  بخش  این  در  ما  داشت.  پی  در 
زندگی زنان پرداخته و تاثیر آن در زندگی مردان را در جای 
زندگی  در  مادرشاهی«  »دوران  آثار  کرد.  مرور خواهیم  خود 

زنان عبارت است از:
۱- تسلط اقتصادی زن

آمده بوده و در هر چیزی بهانه گیری می کرد 

اثر رضب  به  و  را لت می کرده  او  که گاهی 

و شتم بدن اش سیاه و کبود می شده. این 

چند  از  بعد  تا  می کند  پیدا  ادامه  وضعیت 

یاسیمن  از  دور  همسایه های  از  یکی  ماه 

فضای  دلیل  به  او  و  می کند  خواستگاری 

و  مادر  رفتاری  های   بد  خانه،  خشونت بار 

و  خاله   حد  از  بیش  مزاحمت  و  دخالت 

این  با  و  قبول می کند  زندگی اش،  به  کاکا 

او بعد  پیش رشط که همرسش اجازه بدهد 

دهد. ادامه  درس هایش  به  نیز  ازدواج   از 

خانوادگی   محفل  یک  طی  در  یاسمین 

نامزدی  سال  یک  جریان  در  که  شد  نامزد 

بارها کارشان به طالق و جدایی کشید که 

با پا درمیانی و میانجی گری بزرگان خانواده 

پیوندشان باقی ماند. یاسمین می گوید نامزدش در خانواده 

مردساالر بزرگ شده بود که زن جز ابزار تولید مثل و این که 

انسانی  و  معنوی  ارزش  کند هیچ  پاک کاری  و  بپزد  بشورد، 

دیگر نداشت و نگاه انسانی داشنت به زنان از نظر آن ها یک 

عیب کالن بود. گه گاهی خانواده همرس یاسمین بر پدرش 

انتقاد  می کند  گوش  زنان  حرف  به  و  ندارد  مردانه گی  که 

می کردند. با این همه یاسمین تن به ازدواج می دهد که در 

دو سال اول اختالفات اندک و با گذشت زمان و با بیش تر 

شدن دخالت خواهران ناتنی و پدرشوهرش اش بر مشکالت   

آن ها افزوده شد. خانواده همرسش از پوشش، مناز، آشپزی 

بود.  او می آمد معرتض  به خانه  که  میهامنان  و  رفت و آمد   تا 

زبان   بد  و  رفتار  بد  و  مرد خشن، خشک  یاسمین  پدرشوهر 

اعرتاض  جرات  هیچ کس  و  می ترسیدند  او  از  همه  که  بود 

یاسمین  درگیری ها  این  متام  با  نداشتند.  را  او  حرف  روی 

علیرغم  تصمیم  این  که  می گیرد  درس خواندن  به  تصمیم 

تعهد همرسش به او با مخالفت های جدی خانواده همرسش 

مواجه شد و تنها مورد که هیچ اما و اگر نداشت ادای پنج 

وقت مناز بود که حتا در زمان عادت ماهوار بایستی بر رس 

مناز می ایستاد. 

منوال گذشت، هر  به همین  یازده سال  یاسمین می گوید: 

روز دخالت، توهین و تحقیر...

 تسلط زنان بر زمین و استفاده از باروری آن در زمانی است 
و  شب  قدیمی  سنت  هامن  اساس  بر  هم  هنوز  مردان  که 
از کشاورزی  به دنبال شکار تلف کرده و چیزی  را  روز خود 
اطراف  در  که  تحوالتی  از  هنوز  شاید  طبعا  و  منی دانند 
بر  عالوه  زنان  حال  همین  در  خرباند.  بی  می گذرد،  آن ها 
زمین، حیواناتی را نیز به خدمت گرفته و تالش می کنند که 
)مرد(  حیوان  خطرناک ترین  و  قدرت مندترین  زرنگ ترین، 
)اقتصادی(  توان غذایی  و  آورند  نیز تحت سلطه خود در  را 
این  به  می دهد.  قرار  زنان  اختیار  در  را  امکان  این  جدید، 
اجتامعی،  سیاسی،  تسلط  موجب  برتر  اقتصاد  صورت 
اما  می شود.  مردان  بر  زنان  و…  هرنی  مذهبی،  فرهنگی، 
بهره  برتری  این  از  که  نیستند  موجوداتی  زنان  همه  این  با 
زنان سعی  استفاده کنند.  برده  به عنوان  از مردان  و  گرفته 
می کنند از این موقعیت بیش تر به نفع »خانواده« بهره گرفته 

و به تقویت پایه های آن بپردازند.
»دوراين كه زن مقام رسوی بر اجتامع را داشته بسيار طوالنی 
بوده است. اين دوران را كه قسمت اعظم آن مربوط به اعصار 
ماقبل تاريخ بوده تا پنج هزار سال، بلكه بيشرت می رسد و در 
كه  است  معروف  شاهی  مادر  دوره  به  جامعه شنايس  تاريخ 
ادامه  آهن  عرص  آغاز  و  مفرغ  عرص  تا  حجر  عرص  اواسط  از 

می يابد. )احمد حسینیا، راز آشکار، ص ۱۱(
ایجاد  زنان  اشاره شد که »خانه« در دوره شکارورزی توسط 
شد و مردان در ابتدا به عنوان مهامن وارد این محوطه شده 
و طبعا ادعای مالکیتی نیز نسبت به آن نداشتند، در نتیجه 
زنان به عنوان مالک، از حق تصمیم گیری برخوردار بوده و 
می توانستند از محل زندگی خود به صورت دل خواه استفاده 
به خود  این محل جدید حالت اشرتاکی  بعدها  ولی  کنند. 
گرفته و مردان نیز در خانه حقوق عادالنه ای به دست آوردند.

»... از گهواره تا گور هيچ لحظه اي وجود نداشته كه مرد تابع 
به  زن  كه  قدرتی  نباشد،  او  قدرت  تاثري  تحت  و  نبوده  زنی 
از  آورده است.  اقتدار خويش در خانواده... به دست  بركت 
آن جا كه زنان مالك اصلی محل سكونت يعنی چادر و كليه 
تفاهم  عدم  صورت  در  اند  می توانسته  بوده اند  آن  ضامئم 
زنان، ص  اجتامعی  برانند...« )جنبش  بريون  را  همرسشان 

 )۲۳
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