
فاجعه ی دانشگاه کابل؛
 آخرین پیام که هرگز خوانده نشد!
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ــن فلــم قدیمــی  عشــق، مردهــا ره قــول اســت و چندی
دیگــر رنــگ هنــر می باریــد. جنــب و جوشــی در داخــل 
اداره بــود کــه فعالیــت و کار مســؤوالن فعلــی افغــان فلــم 
را بــه نمایــش می گذاشــت. افغــان فلــم کــه طــی دو دهــه 
ــه تبدیــل شــده بــود،  ــه یــک نهــاد کامــل مردان اخیــر ب
اکنــون شــاهد حضــور بانــوان اســت و ضمــن رییــس، 
ــز  ــن اداره نی ــلکی ای ــای مس ــم در بخش ه ــار خان چه

شــاغ اســتند.
ــا  ــدم ت ــر مان ــاختمان منتظ ــز س ــی در دهلی دقایق
رییــس افغــان فلــم از جلســه فــارغ شــود و ســاعت قرار 

ــید. دو  ــرا رس ــم ف ــا ه ــه م مصاحب
ــی  ــا صحــرا گفت وگوی ــل ب ســال قب

تحلیل
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رنا مقتدر؛ شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه

ســازگار نیســت. مهاجمــان تروریســت، دانشــگاه، 
دانشــجو و فاجعــه ی کشــتار دانشــجویان!

ســوگمندانه ایــن اتفاقی بــود که افتاد. دانشــجویان 
پســر و دختــر، فجیعانــه از ســوی هراس افگنان بــه رگبار 
ــدند.  ــته ش ــت بس ــل و جنای ــونت و جه ــم و خش خش
گلوله هــای کــور جهــل کــه بــر رهــروان دانایــی و دانــش 
شــلیک شــدند! هــر گلولــه حکایــت از یــک فاجعــه ی 
بــزرگ داشــت. فاجعــه ی کشــتار جوانــان کــه بــه جــرم 
ــاک  ــت دردن ــدند. سرنوش ــته  ش ــش کش ــن دان آموخت

انســان افغانســتانی!

ــی  ــرا کریم ــه صح ــی ک ــش زمان ــال پی ــم س ــک و نی ی
بــه کرســی ریاســت افغــان فلــم نشســت در تنهــا 
نهــاد ســینمایی دولتــی افغانســتان، شــکیالت منظمــی 
وجــود نداشــت. افغــان فلــم مخروبــه ای بــود کــه هنــوز 
زخم هــای جنــگ داخلــی و گلوله باری هــای طالبــان را 
بــه تــن داشــت و ایــن نهــاد هیچ گونــه فعالیــت تولیــدی 
نداشــت. تــا دو ســال پیــش بیــم آن می رفــت که آرشــیف  
افغــان فلــم نیــز در انبارهــا، خــاک خــورده نابــود شــود. 
فقــط چنــد مــاه قبــل از آمــدن صحــرا بــود کــه آرشــیف 
افغــان فلــم در یــک ماجــرای پــر جنجــال سیاســی بــه 
آرشــیف ارگ ریاســت جمهــوری انتقــال یافــت. اکنــون 
ــای  ــت؛ فلم ه ــدن اس ــروز ش ــال ب ــیف در ح ــن آرش ای
ــه،  ــکاری فرانس ــه هم ــم ب ــان فل ــاخت افغ ــی س قدیم
روســیه و شــماری از دیگر کشــورهای همکار افغانستان 
دیجیتــال می شــود. افغــان  فلــم بــا آنکــه در حــال بــروز 
شــدن اســت، امــا ریاســت ایــن نهــاد هیــچ  دخالتــی در 

ــدارد. ــی ن ــای قدیم ــازی فلم ه ــد دیجیتال س رون
رســیدن صحــرا کریمــی بــه کرســی ریاســت افغان 
فلــم نیــز بــه عنــوان یــک رویــداد نــو در افغانســتان تلقی 
می شــد. یــک و نیــم ســال اســت کــه هنــوز هــم شــک 
و تردیدهــا نســبت بــه توانایــی یــک زن در پیشــبرد تنهــا 
ــا  ــود دارد. ام ــتان وج ــی افغانس ــینمایی دولت اداره ی س
از زمانــی کــه صحــرا در افغــان فلــم آمــده، تاهنــوز ایــن 
نهــاد در متــن خبرهــای فرهنگی-هنــری کشــور قــرار 
ــرا دارد  دارد. صحــرا از اســلواکی در عرصــه ســینما دکت
ــته درس  ــن رش ــی در ای ــورت تخصص ــه ص ــال ب و ده س

خوانــده اســت.

به قول شاملو:
»روزگار غریبی است نازنین
آنکه بر در می کوبد شباهنگام

به کشتن چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد«

بــا گذشــت هــر ســاعت عمــق فاجعــه ژرفــای 
ــداد  ــن روی ــان ای ــر قربانی ــت. تصاوی ــر می گرف بیش ت
هراس افگنانــه در شــبکه های اجتماعــی و رســانه ها 
ــت.  ــان اس ــرون از بی ــه بی ــای فاجع ــد. ژرف ــش ش پخ

ــه  ــدت چ ــن م ــرا در ای ــم صح ــه بدانی ــرای این ک ب
کار کــرده، بــه ســراغ افغــان فلــم رفتــم. او در ســاختمان 
ــی در  ــاحه امنیت ــک س ــه در ی ــد ک ــه ای کار می کن کهن
ــی  ــد محافظت ــای بلن ــان دیواره ــل می ــهر کاب ــب ش قل
ســفارت خانه های خارجــی جــا گرفتــه اســت. از 
چندیــن محــل بررســی امنیتــی گذشــتم و دروازه ی 
ــاختمان  ــوی دو س ــه س ــه راه را ب ــودم ک ــه ای را گش کهن

می گشــود. قدیمــی  مرمت شــده ی 

ــه  ــرا ک ــه ی اج ــده ی صحن ــی ش ــوی نقاش از تابل
بــر دیــوار ســینمای افغــان فلــم توســط گــروه هنرســاالر 
کشــیده شــده، از نوارهــای فلمــی کــه دور دروازه ی 
ــود، از  ــرده ب ــی ک ــیه   چین ــاختمان را حاش ــی س قدیم
پوســترهای فلــم روزگاران، بابا، اختر مســخره، حماســه 

دختــری کــه تــالش داشــت حتــا از پنجــره ی منــزل دوم 
ســاختمان خــودش را در فضــای مــرگ و زندگــی رهــا 
ــا مگــر شــانس یــارش باشــد، امــا نیــم قــد بــه  کنــد ت
ــود و پیکــر بیجــان و بی گناهــش  ــه بســته شــده ب گلول
روی پنجــره داد از درد مظلومیــت مــی زد. بانــوی دیگری 
ــه از  ــف ک ــرخ رنگ صن ــرش س ــتش روی ف ــار دس کن
خــون مظلومیــت و کشــتار دانشــجویان همــوار گشــته 
ــای  ــه تصویره ــود. همین گون ــده ب ــر ش ــود، زمین گی ب
ــک را در  ــه اش ــر ک ــجویان دیگ ــت ناک از دانش وحش
ــرد. روِز  ــره می ک ــو گ چشــم خشــک و بغــض را در گل

ــود. ــر ب ــوار و تحمل ناپذی دش
امــا درد بــزرگ انتظــار مرگبــار خانواده هــای 

ــرای  ــان ب ــد ش ــدان دلبن ــه فرزن ــود ک ب
ــه  ــگاه رفت ــه دانش ــش ب ــری دان فراگی
بودنــد تــا فــردای خــود و کشــور شــان 

تصمیــم داشــتم بــه نمایشــگاه کتــاب افغانســتان-ایران 
ــروم.  ــود در دانشــگاه کابــل برگــزار شــود، ب کــه قــرار ب
تــازه از خانــه بیــرون شــده بــودم و در فیس بکــی خوانــدم 
کــه در دانشــگاه کابل تیراندازی شــده اســت. ایســتادم و 
اندکــی صبــر کــردم. بــا گذشــت چنــد دقیقــه  خبرهــای 
ــه  در  ــداد هراس افگنان ــوع روی ــده ای از وق ــران کنن نگ
دانشــگاه نشــر شــد. خبــر حملــه ی گــروه از مهاجمــان 
کــه وارد دانشــگاه شــده  بودند و شــماری از دانشــجویان 
ــرد  ــا خ ــد. ب ــر ش ــا نش ــه ج ــد، هم ــروگان گرفته ان را گ
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زنان در دوره قاعدگی
 نیاز به رخصتی دارنـد!

مرســوم اســت کــه بیش تــر آن توســط زنــان تهیــه می شــود.
ــد،  ــی می کنن ــدی زندگ ــت دایکن ــه در والی ــان ک  زن
ــا  ــان ب ــد. آن ــوش نکرده ان ــان را فرام ــتی ش ــع دس صنای
اســتفاده از نــخ، کاله بافــی، دســتمال دوزی، پــرده دوزی، 
ــه در دوره ی  ــان ک ــد. زن ــی می کنن ــک دوزی و گراف خام
ســیاه طالبــان و جنگ هــای داخلــی افغانســتان، از درس 
و تحصیــل بازمانده انــد. اکنــون فقــط می توانــد از طریــق 
زراعــت و صنایــع دســتی درآمــد خانــواده را تأمیــن کننــد. 
زنانــی کــه بــه زمین هــای زراعتــی کمتــر دسترســی دارند با 
اســتفاده از صنایــع دســتی شــان امــرار معیشــت می کننــد. 

امــا بــا مــروج شــدن لباس هــای مــدرن و عصــری صنایــع 
ــان رونــق خــود را از دســت داده اســت. دســتی آن

ــت و در  ــال اس ــن س ــوی که ــینی بان ــر حس بی نظی
ــروش  ــرای ف ــک دکان ب ــی ی ــهر نیل ش
صنایــع دســتی دارد کــه در گذشــته های 

صنایــع دســتی از دیــر زمانــی در میــان زنــان مــروج بــوده 
اســت. در گذشــته های دور و جوامــع ســنتی کــه انســان ها 
هیچ گونــه دسترســی بــه لــوازم اولیــه ی مــورد نیــاز زندگــی 
نداشــتند، زنــان مجبــور بودنــد از امکانات دســت داشــته ی 

ــواده اســتفاده  ــاز خان ــوازم مــورد نی ــه ی  ل ــرای تهی شــان ب
کننــد. بــا گذشــت زمــان رفتــه رفتــه ایــن صنایع گســترش 
یافتــه اســت تــا جایــی کــه هــر قبیلــه یــا طایفــه ای بــا نــوع 
ــا  ــد. ت ــناخت بوده ان ــل ش ــروف و قاب ــان مع ــش ش پوش
اکنــون نیــز پوشــش های ســنتی در اکثــر جوامع افغانســتان 

نبود بازار و روند رو به شکست
 صنـایع دستـی زنـان دایکنـدی

بیســت ســال پســین فرصــت اســتثنایی و ویــژه بــرای زنــان 
ــان را  ــت و جایگاه ش ــف هوی ــای مختل ــا در عرصه ه ــود ت ب
تثبیــت کننــد. زیــرا تاریــخ زن در افغانســتان، تاریــخ درد و 
رنــج بی پایــان اســت. تاریــخ کــه روایــت کننــده ی جایــگاه 
فرودســت و انــکار هویــت نیمــی از پیکــر جامعــه اســت. 
ــال  ــتثنایی 20 س ــت اس ــا فرص ــی ب ــرم نامه ی تاریخ ــن ش ای
پســین، قابــل تغییــر بــود. امــا آیــا زنــان در جایــگاه اســتند 
کــه بایــد می بودنــد؟ آیــا زنــان در ایــن 20 ســال پســین ایــن 
تغییــر را آورده انــد؟ آیــا سرنوشــت زنــان و موضوعــات زنانــه 
ــده  ــا ش ــه ی م ــل در جامع ــل تأم ــان قاب ــه گفتم ــل ب تبدی

اســت؟
ــت.  ــه آن پرداخ ــد ب ــاط بای ــا احتی ــه ب ــت ک پرسش های س
اینکــه زنــان در 20 ســال پســین حضــور چشــم گیری 
نســبت به قبــل در اجتمــاع پیــدا کردنــد انکارناپذیر اســت. 
دختــران زیــادی وارد مکتب هــا و دانشــگاه ها شــدند، 
ــد و  ــه، ورزش کار، هنرمن ــت گر، تجارت پیش ــوان سیاس بان
نقش آفریــن در عرصه هــای مختلــف عــرض انــدام کردنــد، 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــان در جامع ــت زن ــر وضعی ــر تغیی بیانگ
نــگاه بدبینانــه نســبت بــه زن و انــکار هویــت زنــان وجــود 
دارد. ایــن تغییــر و تحــول را نمی شــود نادیــده گرفــت. 
ــای  ــه فرصت ه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ام
کــه وجــود داشــت، سرنوشــت زنــان تغییــر چنــدان نکــرده 

ــت. اس
اکثریــت مطلــق زنــان در روســتاها و مناطــق اطــراف زندگی 
می کننــد. آنــان حتــا از حقــوق و آزادی هــای ابتدایــی یــک 
ــت  ــرد اس ــا م ــر ب ــوق و آزادی براب ــه دارای حق ــان ک انس
ــتاها و  ــم در روس ــر حاک ــوز تفک ــتند. هن ــوردار نیس برخ
جامعــه ی روســتایی افغانســتان و همان تفکر ســنتی اســت 
کــه بــر انــکار حضــور و نقــش زنــان و حتــا هویــت زنــان 
تأکیــد می کنــد. تفکــر کــه زنــان را جنــس دوم می شــمارد و 
آنــان را در جایــگاه فرودســت قــرار می دهــد. ایــن یعنــی در 
ایــن بیســت ســال هیــچ اقــدام سرنوشت ســازی بــرای تغییر 

وضعیــت آنــان نشــده اســت.
حتــا زنــان کــه در عرصه هــای مختلــف فعــال اســتند اقــرار 
ــادی را از  ــای زی ــال فرصت ه ــن 20 س ــه در ای ــد ک می کنن
دســت داده انــد و هنــوز بــر همیــن شــیوه روان اســتند. آنچه 
کــه حتــا خودشــان نیــز رضایــت ندارنــد و بایــد تغییــر کند. 
ــه آن  ــد ب ــود بای ــوان خ ــه بان ــت ک ــه؟ پرسشی س ــا چگون ام
ــوان در حکومــت، در پارلمــان،  ــد بان ــد. هرچن پاســخ دهن
ــی  ــا در دســتگاه قضای در صفــوف نیروهــای امنیتــی و حت
حضــور دارنــد. امــا نقــش تعییــن کننــده در تحــوالت کالن 
کشــور ندارنــد. بحــث صلــح کــه یــک موضــوع داغ و مهــم 
بــرای کشــور اســت، مثــال خــوب بــر ایــن ادعاســت. نقش 
تعییــن کننــده ی زنــان در بحــث صلــح چیســت؟ در دیگــر 
مباحــث و تحــوالت کالن کشــور نیــز نقــش و جایــگاه زنان 

ــت. ــه اس همین گون
آیــا وقــت آن نرســیده اســت که زنــان تلنگر بــه خــود بزنند و 
راهــی، روشــی یــا مســیری تــازه ی را در پیش گیرنــد. برنامه 
و جریــان تــازه ی راه اندازنــد و فکــر دقیــق و عمیق تــری بــر 
ــه  ــا توجــه ب ــان بکننــد. ادامــه ی ایــن وضــع ب وضعیــت زن
ــه از آن فرصت هــای خــوب  ــه دیگــر ن تحــوالت پســین ک
ــات و  ــه از امکان ــت و ن ــری اس ــته خب ــال گذش ــد س چن
حمایت هــای گســترده و بی دریــغ جامعــه ی جهانــی، 

شــرایط را بــه بــرای زنــان دشــوارتر خواهــد کــرد.

بازنگری رویکرد
 20 سال  کارکرد زنان

اگــر زنــان خواســتار داشــتن رخصتــی در دوره پریــود هســتند بایــد ابتدا 
ایــن موضــوع از ســوی یــک نهــاد رســمی مثلــن وزارت امــور زنــان بــه 
مــا مطــرح شــود تــا وزارت کار و امــور اجتماعــی ایــن موضــوع را شــامل 
آجنــدا بســازد. پــس از مطــرح شــدن ایــن موضــوع بــه صــورت رســمی، 
می تــوان ابعــاد حقوقــی و اقتصــادی آن را پیگیــری کــرد و در صــورت 
ــن  ــا الیحــه چنی ــون و ی ــاده ی قان ــک م ــاذ ی ــا انف ــوان ب ضــرورت می ت

رخصتــی بــا مــزد و امتیــاز بــرای زنــان در نظــر گرفــت.

تقالی صحرا در افغان فلم؛ 
وقتی فرهنگ و هنر اولویت نیست

ملک مبارز

لطیفه سادات موسوی

گزارش

ګزارش

حسین احمدی



اداره هــای کاری آســان تر و یــک امــر ممکــن اســت.«
مــاده 113 و 114 قانــون کار نیــز بــه شــرایط ایمــن 
صحــی در اداره کار پرداختــه اســت، امــا هیــچ توجهــی 
بــه مســایل خــاص زنــان نکــرده اســت. ایــن در حالــی 
ــود  ــای کار از نب ــان در اداره ه ــیاری از زن ــه بس ــت ک اس
تســهیالت بهداشــتی شــکایت دارنــد و برخی از زنــان در 

روزهایــی کــه پریــود 
ــل  ــه مح ــد ب ــد  نمی توانن ــوار دارن ــادت ماه ــا ع ی
کار حاضــر شــوند و بســیاری اوقــات غیرحاضر و کســر 

ــوند.  ــاش می ش مع
امــا دانــش پزشــکی بــرای ســالمتی زنــان توصیــه 
ــن  ــد و ای ــتراحت کنن ــی اس ــه دوره قاعدگ ــد ک می کن
اســتراحت حداقــل ســه روز باشــد. داکتــر عطیــه 
ــادی، متخصــص نســایی والدی موظــف در  شــریف ن
شــفاخانه بین المللــی کیــور در گفت وگــو بــا هفته نامــه 
نیــم رخ گفــت: »افــراد مختلــف در زمان پریــود تجربیات 

مختلفــی دارند. ممکن اســت قاعدگــی در نــزد برخی از 
بانــوان بســیار راحــت و بــا درد کمتری باشــد بــه گونه ای 
کــه بتواننــد بــه کار روزمــره شــان رســیدگی کننــد، امــا 
ــخت تر و  ــوان س ــی از بان ــزد بعض ــت در ن ــن اس ممک
ــون کلــی  ــوان یــک قان شــدیدتر باشــد. بنابرایــن نمی ت
بــرای همــه خانم هــا ارایــه کــرد، ولــی اگــر قــرار باشــد 
رخصتــی ویــژه ای بــرای زنــان در نظــر گرفتــه شــود باید 
ــا احــکام پزشــکی و در نظرگرفتــن وضعیــت  مطابــق ب
ــد. چــون هــر زن در دوره  ــان اختصــاص یاب صحــی زن

پریــود بــه اســتراحت نیــاز دارد.«
ــرای  ــژه ب ــی وی ــک رخصت ــن ی ــا در نظــر گرفت ام
زنــان نیازمنــد تعدیــل قانــون کار اســت. غــالم مصطفــا 
هارونــی، رییــس عمومــی تقنیــن و بهبــود شــرایط کار 
وزارت کار و امــور اجتماعــی در گفت وگــو بــا هفته نامــه 
ــال 1389  ــون کار از س ــل قان ــه تعدی ــت ک ــم رخ گف نی
خورشــیدی آغــاز شــده بــود و ایــن رونــد تاهنــوز نهایــی 
ــن  ــون کار ای ــل قان ــد تعدی ــا در رون ــت. ام ــده اس نش

مشــکل زنــان در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
ــوع  ــن موض ــوز ای ــت: »تاهن ــی گف ــای هارون آق
ــا  ــرای م ــه صــورت رســمی  ب ــچ نهــادی ب از ســوی هی
مطــرح نشــده اســت، امــا گاه گاهــی بــه صــورت غیــر 
رســمی  در زمــان تعدیــل قانــون کار و جلســات وزارت 
یــادآوری شــده اســت؛ البتــه از ســوی افــراد و یــا نهادها 
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همــه مکلفیــت داریــم تــا بــا ایجــاد یــک گفتمان بــه این 
موضــوع رســیدگی کنیــم. مــا منحیــث مســؤول اداره ی 
ــک  ــر ی ــه اگ ــم ک ــور کار درک می کنی ــده ام ــم کنن تنظی
زن در حالــت عــادت ماهــوار بــه اداره آمــده نمی توانــد، 
عــذرش یــک عــذر صحــی و شــرعی اســت، نباید حق 

شــان نادیــده گرفتــه شــود.«
ــی  ــور اجتماع ــت و وزارت کار و ام ــا سرپرس ام
افــزود کــه بایــد ایــن مســأله از مجــرای قانونــی بررســی 
شــود. جهــت بررســی رخصتی هایــی کــه یــک کارمنــد 
در افغانســتان حــق دارد، بــه ســراغ قانــون کار رفتیــم. 
قانــون کار افغانســتان در 16 قــوس 1387 خورشــیدی 
ــور  ــون کار کش ــارم قان ــل چه ــت. فص ــده اس ــذ ش ناف
ــا مــزد کارمنــدان و  بــه تنظیــم وقفــه و رخصتی هــای ب

ــه اســت. ــان اداره هــا و مراکــز کار پرداخت کارکن
و  وقفــه  کار،  قانــون  نهــم  و  ســی  مــاده 

رخصتی هــای بامــزد بــرای کارمنــدان در اداره هــای کار 
کشــور را بــه ســه بخــش تقســیم نمــوده اســت: وقفــه 
روزانــه کــه هــر روز جهــت ادای نمــاز و صــرف طعــام 
ــی   ــای عموم ــت؛ رخصتی ه ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ملــی مذهبــی کــه تمامــی  اداره هــای کار کشــور رخصت 
می باشــند و رخصتی هــای ســاالنه کــه بــرای هــر 
کارمنــد تحــت شــرایط خاصــی اختصــاص داده شــده 
ــد  ــرد می توان ــر ف ــه ه ــاالنه ک ــای س ــت. رخصتی ه اس
از آن مســتفید شــود، شــامل رخصتی هــای تفریحــی، 

ــت. ــی اس ــروری و مریض ض
مــاده چهــل و دوم؛ »رخصتی هــای ســاالنه: 
رخصتی هــای ســاالنه )تفریحــی، مریضی و ضــروری( 
شــامل رخصتی هــای عمومــی  نبــوده، بــه اســاس 
ضــرورت و درخواســت یــا اطالع کارکــن از طــرف اداره، 

ــد.« ــرا می باش ــل اج قاب
بنــد اول مــاده چهــل و ششــم قانــون کار بــرای هر 
فــرد در اداره هــای کاری کشــور ســاالنه 20 روز رخصتــی 
تفریحــی بــا مــزد در نظــر گرفته اســت. ماده پنجــاو یکم 
قانــون کار می گویــد هــر کارکــن در هــر ســال مســتحق 
ــوق و  ــایر حق ــزد و س ــا م ــروری ب ــی ض ده روز رخصت
ــرای هــر  ــز ب ــاده پنجــا و دوم نی ــازات می باشــد. م امتی
کارکــن ســاالنه 20 روز رخصتــی بــا مــزد و ســایر حقوق 

و امتیــازات بــه خاطــر مریضــی در نظــر گرفتــه اســت.

ــی رحــم  ــواره داخل ــاه طــی چرخــه قاعدگــی دی هــر م
زن ضخیــم می شــود تــا محیــط را بــرای بــارداری 
ــدن  ــارداری رخ نمی دهــد، ب آمــاده ســازد. امــا وقتــی ب
ــون  ــا خ ــراه ب ــم را هم ــه ضخی ــن الی ــی ای ــی قاعدگ ط
ــادت  ــک ع ــه در ی ــی ک ــزان خون ــد. می ــارج می کن خ
 ماهانــه  از دســت مــی رود، معمولــن بیــن 4 تا 12 قاشــق 
چای خــوری اســت. چرخــه قاعدگــی بــه طــور معمول 
ــا  ــی خانم ه ــرای بعض ــی ب ــد. ول ــول می کش 28 روز ط
ــدی 35 روز  ــه بلن ــا ب ــی 21 روز ی ــه کوتاه ــد ب می توان
باشــد. یــک عــادت  ماهانــه  طبیعــی معمولن بیــن 2 تا 7 
روز طــول می کشــد. در نــزد اکثــر دختــران اولیــن پریــود 
ــدود  ــان در ح ــد  و زن ــالگی رخ می ده ــدود 12 س در ح
45-55 ســالگی بــه یائســگی می رســند و دیگــر پریــود 

را تجربــه نخواهنــد کرد.)بیتوتــه(
چه عواملی باعث پریود می شود؟

ــاق  ــدن اتف ــای ب ــر در هورمون ه ــل تغیی ــه دلی ــود ب پری
شــیمیایی  پیام رســان های  هورمون هــا  می  افتــد. 
ــتروژن و  ــه اس ــای زنان ــا هورمون ه ــتند. تخمدان ه هس
ــث  ــا باع ــن هورمون ه ــد. ای ــترون را آزاد می کنن پروژس
می شــوند کــه پوشــش رحــم ایجاد شــود. آســتر ســاخته 
شــده بــرای اتصــال یــک تخــم بــارور آمــاده و شــروع بــه 
توســعه می کنــد. اگــر تخــم بــارور نشــده وجــود داشــته 
باشــد، آســتر می شــکند و خونریــزی می کنــد. ســپس 

ــد. ــد اتفــاق می افت ــن رون ــاره همی دوب
 درد ناشی از پریود

ســردرد، ضعــف و بی حالــی در دوران قاعدگــی از 
عالیــم فراگیــر اســت کــه هــر زنــی ممکــن تجربــه کند. 
ــار  ــد روز اول دچ ــوص در چن ــان بخص ــیاری از زن بس
درد شــکم می شــوند. پریــود یــا قاعدگــی یــک رویــداد 
طبیعــی و جزیــی از خــواص بیولوژیــک بدن زنان اســت 
کــه زنــان بالــغ در هــر مــاه تجربــه می کننــد. امــا درد و 
عالیــم آن و تأثیــری کــه بــر بــدن زنــان می گــذارد باعــث 
ایجــاد اختــالل در کار و وضعیــت فزیکــی و روانی شــان 
می شــود. از همیــن رو، شــماری از بانــوان در گفت وگــو 
ــا  ــه در اداره ه ــی ک ــد: زنان ــم رخ گفته ان ــه نی ــا هفته نام ب
کار می کننــد بایــد در دوره پریــود رخصتــی قانونــی و بــا 
مــزد داشــته باشــند؛ چــون خــود زنــان در شــکل گیری 
ایــن رویــداد هیــچ نقشــی ندارنــد و یــک رونــد طبیعــی 
و فیزیولوژیــک اســت و پزشــکان )داکتــران( هــم توصیه 
می کننــد کــه زنــان در زمــان پریــود، نیــاز بــه اســتراحت 
دارنــد، اگــر امتیــاز و ســهولتی بــرای شــان نباشــد و آنان 
ــن در  ــوند طبع ــر ش ــای کار حاض ــه اداره ه ــورن ب مجب

کیفیــت کار شــان هــم صدمــه می رســد.
ــد در  ــاز دارن ــان نی ــد: »زن ــن می گوی ــه آذی عادل
ــتند، از اداره  ــوار هس ــادت ماه ــار ع ــه دچ ــی ک روزهای
ــل  ــه دلی ــل: ب ــد دلی ــه چن ــند. ب ــص باش کاری مرخ
ــدن  ــت ش ــدم رعای ــد، ع ــه دارن ــی ک درد و ناراحتی های
ــه  ــا و ب ــی در اداره ه ــات صح ــدم امکان ــت، ع بهداش
دلیــل عــدم توانایــی جهــت رســیدگی درســت بــه کار.« 
ــا و  ــتان از صالحیت ه ــور کار در افغانس ــم ام ــا تنظی ام
ــت.  ــی اس ــور اجتماع ــؤولیت های وزارت کار و ام مس
در ایــن مــورد بــه ســراغ قانــون کار و وزارت کار و امــور 

اجتماعــی رفتیــم.
بشــیراحمد تهینــج، سرپرســت وزارت کار و امــور 
ــت:  ــم رخ گف ــه نی ــا هفته نام ــو ب ــی در گفت وگ اجتماع
»پریــود در نــزد زنــان یــک رویــداد طبیعــی اســت کــه 
بایــد بــه بحــث مشــکالت آن پرداختــه شــود. ما و شــما 

تنهــا رخصتــی ویــژه زنــان کــه در قانــون کار آمــده 
اســت، رخصتــی والدی اســت. در مــاده پنجــا و چهارم 
قانــون کار آمــده اســت: »رخصتــی والدی: کارکــن زن 
ــد  ــزد می باش ــا م ــی والدی ب ــتحق 90 روز رخصت مس
کــه یــک ثلــث آن قبــل از والدت و دو ثلــث آن بعــد از 
والدت قابــل اجــرا اســت.« امــا پریــود یــک مشــکل 
حــاد ویــژه زنان اســت کــه ضــرورت اســت در ایــن دوره 
زنــان بــه جــای حاضــر شــدن بــه کار، در محیــط آرام  تــر 

و مناســب تری اســتراحت کننــد.
ســهیال نظــر، یکــی از زنانــی اســت کــه ســال ها 
ــت. او در  ــرده اس ــای اداری کار ک ــل در بخش ه در کاب
ایــن مــدت شــرایط مشــقت باری را تجربــه کرده اســت. 
بــه نظــر او »شــاید تخصیــص رخصتی  ویــژه بــرای زنان 
در افغانســتان منحیــث یــک پدیــده نــو شــناخته شــود، 
ــا زمانبــر باشــد؛ امــا ایجــاد  امــکان نداشــته باشــد و ی
ــان در  ــژه زن ــتی وی ــر بهداش ــط بهت ــهیالت و محی تس

شــویم و ایــن بــرای مــن دردنــاک بــود کــه 
ــاس  ــی و براس ــناخت واقع ــدون ش ــا ب آنه
احساســات تصمیــم می گرفتنــد، هرگــز 
کســی را تشــویق نکــردم کــه آرزویــش 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــون: م ــد، چ ــر ده را تغیی
شــناختی کــه از آنهــا دارم، ایمــان دارم کــه 

ــد داد. ــر خواهن ــتم را تغیی ــن سیس ای
ــد،  ــن مطالعــه کردی ــن مت آنچــه در ای
ــام  ــامل تم ــه ش ــت ک ــی اس ــی تلخ حقایق
مکاتــب نمی شــود و چــه بســیارند مکاتبــی 
ــوان  کــه در آن عــزت و کرامــت انســانی بان
بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه شــده اســت 
و در آن بانــوان بــا آســایش فکــری و امنیــت 
ــرای  ــش ب ــت خوی ــه کار و فعالی ــغلی ب ش
تربیــت نســل فــردای کشــور عزیزمــان در 
ــق  ــان آرزوی توفی ــرای آن ــن ب ــند و م تالش
ــی  ــه برخ ــدوارم ک ــربلندی دارم و امی و س
اداری کــه در برخــی  نامالیمت هــای  از 
ــر  ــا تدابی ــت، ب ــه اس ــب رواج یافت از مکات
اندیشــمندانه مســؤوالن محتــرم نظــام 

ــود. ــل ش ــل و فص ــور ح ــارف کش مع

ــمن  ــی رس ــده ول ــرح ش ــمی  مط ــر رس ــورت غی ــه ص ب
مکتــوب نشــده اســت.«

ــوان  ــه عن ــان ب ــور زن ــت وزارت ام ــار می رف انتظ
ــان و  ــه زن ــوط ب ــه امــور مرب نهــاد مســؤول رســیدگی ب
ــان  ــکل زن ــن مش ــه ای ــان ب ــه زن ــاز در عرص پالیسی س
توجــه کــرده باشــد. امــا رویــا دادرس، ســخنگوی 
ــم رخ  ــه نی ــا هفته نام ــو ب ــان در گفت وگ ــور زن وزارت ام
ــان  ــی در وزارت امــور زن ــن گفتمان ــوز چنی گفــت: تاهن
وجــود نــدارد کــه زنــان در دوره پریــود رخصتــی داشــته 
باشــند. بــه گفتــه او، ایــن وزارت تاهنــوز فقــط تــالش و 
دادخواهــی کــرده کــه رخصتــی والدی بــرای زنــان را  از 

ســه مــاه بــه شــش مــاه تبدیــل کنــد.
امــور  و  کار  وزارت  تقنیــن  عمومــی  رییــس 
اجتماعــی گفــت: ایــن یــک بحــث حقوقــی و نیازمنــد 
بررســی های بیش تــر اســت. ولــی اگــر زنــان خواســتار 
داشــتن رخصتــی در دوره پریــود هســتند بایــد ابتــدا ایــن 
ــن وزارت  ــمی مثل ــاد رس ــک نه ــوی ی ــوع از س موض
ــا وزارت کار و امــور  ــه مــا مطــرح شــود ت ــان ب امــور زن
اجتماعــی ایــن موضــوع را شــامل آجنــدا بســازد. پــس 
ــمی،  ــورت رس ــه ص ــوع ب ــن موض ــدن ای ــرح ش از مط
می تــوان ابعــاد حقوقــی و اقتصــادی آن را پیگیــری کــرد 
و در صــورت ضــرورت می تــوان بــا انفــاذ یــک مــاده ی 
ــا مــزد و امتیــاز  ــا الیحــه چنیــن رخصتــی ب قانــون و ی
بــرای زنــان در نظــر گرفــت. ولــی اگــر چنیــن رخصتــی 
ــه  ــا توجــه ب ــه شــود، ب ــان در نظــر گرفت ــرای زن ــژه ب وی
حضــور روزافــزود زنــان در اداره هــا و مراکز کار، ســاالنه 
میلیون هــا ســاعت کاری کشــور خالــی خواهــد مانــد و 
ایــن امــر ممکــن مشــکلی ســد راه اســتخدام زنــان نیــز 

ایجــاد کنــد.
گیســو یــاری، کمیشــنر بورد شــکایات کمیســیون 
مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی می گوید: 
تاهنــوز حتــا مدافعــان حقــوق زن در افغانســتان کم تــر 
جــرأت می کننــد از پریــود ســخن بگوینــد و آشــکارا از 
ایــن رویــداد طبیعــی و خاصیــت فیزیولوژیــک بــدن زن 

ــث کنند. بح
ــکار آن از ســوی خــود  ــود و ان ــداری پری ننــگ پن
ــن  ــه روی ای ــت ک ــده اس ــث ش ــا باع ــان در اداره ه زن
موضــوع هیــچ بحثی صــورت نگیــرد و داشــتن رخصتی 
ــک  ــی ی ــان در دوره قاعدگ ــرای زن ــاز ب ــزد و امتی ــا م ب
پدیــده خیلــی جدیــد و ناممکــن جلــوه کنــد. چــون تــا 
اکنــون فقــط دو ســه کشــور اروپایــی بــه خاطــر پریــود 
ــود  ــا پری ــد. ام ــر گرفته ان ــی در نظ ــان رخصت ــرای زن ب
ــد آن را  ــود و نبای ــا آن زاده می ش ــه زن ب ــت ک چیزی س

انــکار کــرد و نادیــده بگیریــم.
اصالحــات اداری یکــی از اداره هــای مســتقل 
کلیــدی دولــت افغانســتان اســت کــه مســؤولیت 
ــو  ــده دارد. گیس ــه عه ــی را ب ــدان دولت ــتخدام کارمن اس
یــاری بــه عنــوان عضــو ایــن اداره می گویــد: مهــم ایــن 
اســت کــه یــک گفتمــان قــوی بــرای مطــرح کــردن این 
بحــث ایجــاد شــود و بــرای ایــن مشــکل زنــان راه  حــل 
قانونــی پیــدا شــود. راه حــل قانونــی می توانــد در نظــر 
ــان  ــی باشــد؛ چــون در هــر صــورت زن ــن رخصت گرفت
قــادر بــه کار کــردن درســت نیســتند، حتــا اگــر در محل 
ــی  ــای روان ــم درد و ناراحتی ه ــوند بازه ــر ش کار حاض
ناشــی از پریــود روی کیفیــت کار زنــان تأثیــر می گــذارد.
بــه گفتــه او، تعدیــل قانــون کار و در نظــر گرفتــن 
ــی  ــن طرح ــه چنی ــی ک ــر طریق ــا از ه ــأله و ی ــن مس ای
ــی و  گاهی ده ــد آ ــم نیازمن ــق آن بازه ــود تطبی ــه ش ارای

ــت. ــی اس دادخواه
خانــم یــاری گفــت بــه عنــوان یــک زن تجربه های 
تلخــی از کار کــردن در دوره پریــود دارم، بــه همین خاطر 
ــب  ــطح مکات ــوع در س ــن موض ــم ای ــنهاد می کنی پیش
ــای کار  ــود، در اداره ه ــی ش گاهی ده ــران آ ــرای دخت ب
تســهیالت بهداشــتی ایجــاد شــود و بــه لحــاظ قانونــی 

نیــز ایــن مشــکل زنــان در نظــر گرفتــه شــود.

ادامه از صفحه4

زنان در دوره قاعدگی نیاز به رخصتی دارند!

وزارت  می رفــت  انتظــار 
عنــوان  بــه  زنــان  امــور 
رســیدگی  مســؤول  نهــاد 
ــان  ــه زن ــوط ب ــور مرب ــه ام ب
عرصــه  در  پالیسی ســاز  و 
ــان  ــن مشــکل زن ــه ای ــان ب زن
توجــه کــرده باشــد. امــا رویــا 
وزارت  ســخنگوی  دادرس، 
گفت وگــو  در  زنــان  امــور 
ــت:  ــم رخ گف ــه نی ــا هفته نام ب
تاهنــوز چنیــن گفتمانــی در 
وزارت امــور زنــان وجــود 
دوره  در  زنــان  کــه  نــدارد 
داشــته  رخصتــی  پریــود 

باشــند.

حــال کــه ایــن حــوادث ]شــکار، اهلــی کــردن حیوانات 
و...[ اتفــاق می افتــاد، زن بــه بزرگ تریــن اکتشــافات راه 
ــا آن  ــاد و ُســر حاصل خیــزی زمیــن را پیــدا کــرد. ت افت
هنــگام کار زن تنهــا ایــن بــود کــه چــون مــرد، بــه شــکار 
ــن پیرامــون چــادر را  ــگال خــود زمی ــا چن می رفــت و ب
ــه چنــگ  ــل خــوردن ب ــا مگــر چیــزی قاب ــد ت می کاوی

آورد.« )تاریــخ تمــدن، ج.اول، ص12(
ــادآوری ایــن کشــف  ــا ی نویســندگان دیگــر نیــز ب
بــزرگ )کشــاورزی( بــه دیگــر نقش هــای زنــان  و تأثیــر 
آنهــا در تغییــر و تحــول جوامــع پرداختــه و می نویســند: 
»بــه تدریــج زنــان متوجــه جوانــه زدن و دوره ی بــاز تولید 
غــالت مي گردنــد. ایــن کشــف ســبب افزایــش توانایــي 
زنــان در کاربــرد فنــون جدیــد مي شــود... بعدهــا 
ــد...«  ــراع مي کنن ــي را اخت ــي و بافندگ ــان نخریس زن
ــه زن  ــي ک ــان، ص25( »دوران ــی زن ــش اجتماع )جنب
مقــام ســروي بر اجتمــاع را داشــته بســیار طوالنــي بوده 
اســت. ایــن دوران را کــه قســمت اعظــم آن مربــوط بــه 
اعصــار ماقبــل تاریــخ بــوده تــا پنــج هــزار ســال، بلکــه 
بیش تــر مي رســد و در تاریــخ جامعه شناســي بــه دوره ی 

مادرشــاهي معــروف اســت کــه از اواســط عصــر حجــر 
تــا عصــر مفــرغ و آغــاز عصــر آهــن ادامــه مي یابــد.« 

ــکار، ص11( )راز آش
ــود  ــه اي وج ــچ لحظ ــور هی ــا گ ــواره ت »... از گه
نداشــته کــه مــرد تابــع زنــي نبــوده و تحــت تأثیــر قــدرت 
ــش  ــدار خوی ــت اقت ــه برک ــه زن ب ــي ک ــد، قدرت او نباش
ــه  ــا ک ــت. از آنج ــت آورده اس ــه دس ــواده... ب در خان
ــادر و  ــي چ ــکونت یعن ــل س ــي مح ــك اصل ــان مال زن
ــورت  ــته اند در ص ــتند، مي توانس ــم آن اس ــه ضمای کلی
عــدم تفاهــم همسرشــان را بیــرون براننــد...« )جنبــش 

ــان، ص23( ــی زن اجتماع
زنــان در مصــر کهــن موقعیــت بزرگــی داشــته اند: 
ــان بیــن زن و مــرد  ــد کــه خدای ــان معتقــد بودن »مصری
ــرد در تمــام شــئون  ــن رو زن و م ــازي ننهــاده، از ای امتی
اجتماعــي مقامــي برابــر داشــتند و گاه زن را برتــر 
مي دانســتند. فراعنــه مصــر اغلــب دختــران خــود را بــه 
ــد.« )راز آشــکار، ص13( ولیعهــدي انتخــاب مي کردن
نقــش برجســته زنــان در جوامــع قدیــم غیــر قابــل 
ــای  ــان ]آیروکواه ــه ایش ــت: »... در جامع ــکار اس ان

)بومیــان( آمریــکای شــمالی[ اصالــت بــا نســب 
گروهــی  از  مرکــب  خانواده هــای  بــود...  مــادری 
ــا هــم  ــا ب ــر خاله ه ــا و دخت ــر عمه ه ــا دخت خواهــران ی
در ســاختمان هایی زندگــی می کردنــد کــه بنــام »خانــه 
ــار  ــب اختی ــس و صاح ــد... ریی ــده می ش دراز« خوان
هــر »خانــه دراز« بانــوی بــزرگ خانــواده مرکــب، 
ــه  ــو ک ــن بان ــود. ای ــان ب ــن ترین زن آن دودم ــی مس یعن
ــه  ــود ک ــی ب ــروه زنهای ــزرگ گ ــا مادرب ــادر ی ــواًل م معم
ــرد  ــای منف ــی از خانواده ه ــت یک ــان ریاس ــر کدامش ه
ــر همــه آنهــا فرمانروایــی می کــرد.  را بعهــده داشــتند ب
یــک تــا ســه عــدد از ایــن خانواده هــای مرکــب تشــکیل 
دودمانــی را مــی داد و یــک یــا چنــد دودمــان طایفــه ای 
ــر اصالــت شــجره ی مــادری  ــزرگ را کــه اساســش ب ب
ــه وجــود مــی آورد.« )ســیر تمــدن، ص557(. ــود، ب ب
در جوامــع ابتدایــی حــق نســب نیــز بــا مــادر بــوده 
اســت: »تردیــد نیســت کــه در میــان بســیاری از قبایــل 
عصــر »نوســنگی« و حتــا اقــوام عصــر »مفــرغ« 
حــوزه ی مدیترانــه نســب از مــادر برده می شــد و اســاس 
خانــواده بــر اصالــت مــادر بــود. در نتیجــه ایــن وضــع 

زنــان دارای مقــام اجتماعــی شــامخی بودنــد تــا آنجا که 
حتــا بــر زندگــی مذهبــی و آییــن و تشــریفات مربــوط به 
آن نیــز حکومــت می کردنــد و دلیــل صحــت ایــن نظریه 
آن اســت کــه در میــان تصاویــر و نقوشــی کــه از دوره ی 
مــا قبــل تاریــخ حــوزه ی مدیترانــه بدســت آمــده، تمثال 
زنــان کاهــن فــراوان اســت، در حالــی کــه تصویــر مــرد 
کاهــن بســیار بنــدرت دیــده می شــود.« )ســیر تمــدن، 

ص233(.
ــت  ــن جه ــوده و از ای ــط ب ــان مرتب ــا خدای ــان ب زن
نیــز موقعیــت داشــته اند: »]در ژاپــن[ اعتقــاد عمومــی 
بــر ایــن بــود کــه رییــس قبیلــه خــواه مــرد یــا زن عقبــه 
مســتقیم خــدای قبیلــه بــود کــه در هــر نســل از فرزنــد 
ارشــد مذکــر یــا مونــث خانــواده رییــس بدنیــا می آمــد. 
بدیــن ترتیــب اگــر فرزنــد ارشــد خانــواده رییــس قبیلــه 
دختــری بــود، پــس از پــدرش بــه مقــام فرمانروایی قبیله 
ــم در  ــه می بینی ــت ک ــت اس ــن عل ــه همی ــید. ب می رس
اوایــل دوران تاریخی کشــور ژاپــن عــده ای از امپراطوران 
ــدن،  ــیر تم ــتند.« )س ــی نشس ــت فرمانروای ــه تخ زن ب

ص531(
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را بــا قلــم و قــدم دانــش  و بینــش رقــم بزننــد. آنهــای کــه 
ــتند  ــه نمی دانس ــجویان ک ــتند. دانش ــز برنگش ــر هرگ دیگ
چــه سرنوشــتی در کمیــن شــان اســت و هیــوالی جهــل 
ــن  ــد؟ در ای ــه می کنن ــان چ ــا آن ــرن ب ــن زادگان ق و اهریم
میــان پیــام پــدری بــود کــه پــس از بارهــا تمــاس و عــدم 
ــود: »جــان  دریافــت پاســخ از ســوی فرزنــدش نوشــته ب
پــدر کجاســتی؟« آخریــن پیــام کــه هرگــز از ســوی 
ــش  ــب آدم را آت ــه قل ــام ک ــد. پی ــده نش ــدش خوان فرزن
می زنــد و بیانگــر لحظه هــای دشــوار انتظــار اســت. وای 
از آن لحظــه کــه پــدران و مــادران دانشــجویان از کشــته و 

ــنیدند! ــان ش ــدان ش ــدن فرزن ــی ش زخم
ــای  ــا خانواده ه ــم دردی ب ــرای ه ــا ب ــت ام حکوم
ــه دانشــجویان کــه در آن روز دســته  ــرام ب ــان و احت قربانی
جمعــی بــه رگبــار بســته شــدند، فــردای آن روز را ماتم ملی 
اعــالن کــرد. ماتــم ملــی! آنهــم در افغانســتان، جغرافیــای 
ــه  ــای ک ــه، جغرافی ــازمان یافت ــای س ــم و جنایت ه جرای
ــای  ــت. جغرافی ــاهد اس ــانیت را ش ــرگ انس ــر روز م ه
کــه زنجیــره ی کشــتار درازتــر و گلیــم ســوگ بــا گذشــت 
ــندگانش  ــه باش ــای ک ــود. جغرافی ــر می ش ــر روز پهن ت ه
ــر  ــد و ه ــرو رفته  ان ــور ف ــل تص ــر قاب ــع غی در کام فجای
ــل تحمــل  ــر قاب ــداد جــان کاه و غی ــک روی روز شــاهد ی
هســتند. امــا مســؤوالن نظــام خمــی بــه ابــرو نمی آورنــد. 
کســی اســتعفا نــداد، مســؤولی برکنــار نشــد و ایــن رویداد 
مثــل همــه ی رویدادهــای وحشــت ناک دیگــر فرامــوش 

خواهــد شــد!!!
ــانه ی  ــای رس ــر اعالمیه ه ــا نش ــام ب ــؤوالن نظ مس
ایــن رویــداد را محکــوم کردنــد. مشــاور شــورای امنیــت 
ــا جمعــی  ــداد رفــت و ب ــه محــل روی ملــی شــام آن روز ب

ــاک  ــت دردن ــان و سرنوش ــدوه بی پای ــهروندان ان ــرای ش ب
ــه  ــد! اینک ــخ مانده ان ــه بی پاس ــادی ک ــش های زی و پرس
چگونــه یــک گــروه تروریســت بــا ایــن همــه جنگ افــزار 
ــا  ــل و ســپس وارد دانشــگاه می شــوند؟ آی وارد شــهر کاب
ــد،  ــده بودن ــگاه ش ــل از آن روز وارد دانش ــان قب مهاجم
اگــر چنیــن بــود توســط چــه کســانی؟ نهادهــای کشــفی 
ــری  ــا جلوگی ــن رویداده ــوع ای ــرا از وق ــتخباراتی چ و اس
نمی تواننــد؟ چــرا دانشــگاه؟ کشــتار دانشــجویان بــه 
چــه جرمــی؟ ایــن جنایــت از ســوی چــه کســانی انجــام 

ــی؟ ــه هدف ــه چ ــود ب می ش
امــا دو روز بعــد آقــای صالــح در گــزارش 6 و نیمش 
نوشــت کــه از مــا انتظــار معجــزه نداشــته باشــید. آقــای 
صالــح چــه کســی از شــما انتظــار معجــزه دارد؟ معجــزه 

بــرای گرامی داشــت از قربانیــان ایــن حادثــه شــمع 
افروخــت. واقعــن نمی دانــم، شــمع افروختــن چــه 
بایــد  امنیتــی  مســؤوالن  می کنــد.  درمــان  را  دردی 
شــمع بیفروزنــد!؟ تنهــا امراللــه صالــح معــاون ریاســت 
ــداد یــک ناکامــی  ــن روی جمهــوری گفــت کــه وقــوع ای
اســتخباراتی بــود. آره ناکامــی اســتخباراتی بــود. آنهــم در 

ــح. ــای صال ــانه ی آق ــش رس اوج َک
آقــای صالــح از ســه هفتــه بــه ایــن ســو، مســؤولیت 
رســیدگی بــه مشــکالت امنیتــی کابــل را عهــده دار شــده 
ــا جلســه های شــش و نیــم او آَشــنا اســتید. در  اســت. ب
ــاختن  ــت و صفرس ــر وضعی ــر از تغیی ــه ها خب ــن جلس ای
جرایــم بــود. امــا یــک بــاره جنایــت رخ می دهــد کــه برای 
مســؤوالن امنیتــی ننــگ بــزرگ و شــرم عظیــم اســت. اما 

ــه  ــد و هم ــت می زنی ــه داد از مدیری ــما ک ــه؟ ش ــی چ یعن
ــان  ــه اطالعــات اســتخباراتی ت را تشــویق می کنیــد کــه ب
شــک نکنند، همیــن اســت نتیجــه ای اطمینان بخشــیدن 
تــان! بــاز بــه چــه روی می آیــی و می گویــی: از مــا معجــزه 
نخواهیــد؟ هیــچ کســی از شــما معجــزه نخواســته اســت. 
تنهــا خواســت شــهروندان ستم کشــیده و قربانیان شــرایط 
دشــوار کــه شــما حاکــم کردیــد ایــن اســت کــه نهادهــای 
حکومتــی از تصــرف آدم هــای ناکاره و مفســد رها شــوند. 
کرســی ها  تقســیم  و  رابطه ســاالری  خویش خــوری، 
شایسته ســاالری  شــود.  متوقــف  هم پارتی هــا  بــرای 
ــن  ــردد. ای ــج گ ــخ گویی تروی ــخ دهی و پاس ــم و پاس حاک
ــت  ــورای امنی ــاور ش ــت مش ــت؟ وق ــزه اس ــر معج مگ
ملــی یــک کشــور کــه تــا گلــو در جنــگ و ناامنــی غــرق 

اســت، فــردی باشــد کــه الف بــای جنــگ را ندانــد، چــه 
معجــزه ی از شــما بایــد بخواهیــم؟! مشــاور امنیــت ملــی 
افغانســتان کامپیوتــر ســاینس خوانــده اســت! ایــن معجزه 
اســت، آقــای صالــح! آره، معجــزه ایــن اســت کــه چنیــن 
ــر  ــرد. اگ ــرار گی ــی ق ــد در رأس نهادهــای امنیت ــی بای آدم

ــدان! ــی ب نمی دان
ــه  ــه چ ــجویان ب ــتار دانش ــگاه؟ کش ــرا دانش ــا چ ام
ــر  ــاد غی ــک نه ــه ی ــگاه ک ــن دانش ــدف گرفت ــی؟ ه جرم
امنیتــی اســت و کشــتار دانشــجویان چــه پیامــی را 
می رســاند. از نظــر مــن پیــام واضــح دارد و ایــن جنایــت 
ــام از دشــمنی آشــکار  ــد اســت. آره، پی ــادار و هدفمن معن
ــل و  ــه جه ــای ک ــجو دارد. در جغرافی ــش و دانش ــا دان ب
انــکار حاکــم اســت، تحمــل و پذیــرش روشــنایی دانــش 
و دانشــجو دشــوار اســت. پیــام کــه مبــارزه ی درازمــدت 
ــی.  ــش و دانای ــه دان ــکار علی ــرد جهــل و ان ــد. نب می طلب
ــب  ــم. تعج ــماری داده ای ــان بی ش ــرد قربانی ــن نب ــا در ای م
نمی کنیــم. مکتب هــا بــه آتــش کشــیده می شــوند، 
دانشــگاه ها و آموزشــگاه ها هــدف قــرار می گیرنــد. 
ــد و هــر روز خــون  ــل عــام می کنن ــا را قت دانشــجویان م
بیش تــر می ریزنــد و جنایــت فزون تــر می کننــد، آره، 
دژخمیــان زمــان تــاب دیــدن دانــش و دانشــجو و رونــق 
ــدارد.  ــا، آموزشــگاه ها و دانشــگاه ها را ن ــن مکتب ه گرفت
ــش در  ــت پی ــد وق ــه چن ــم ک ــوش نکردی ــا فرام ام
همیــن دانشــگاه بیــرق ننگیــن طالب بلند شــد و شــماری 
از اســتادان و دانشــجویان ایــن دانشــگاه به جــرم همکاری 
ــد  ــا بای ــردم م ــدند. م ــت ش ــب بازداش ــش و طال ــا داع ب
هشــیار باشــند. افراطیــت، تروریــزم و پدیــده ی تــرور بــه 
هیــچ فــرد و گروهــی رحــم نمی کنــد. بایــد در برابــر ایــن 
تبــار ســیه دل و جنایــت کار مقابلــه کرد. تنهــا راه پیــروزی، 
از مســیر دانشــگاه می گــذرد. بــا فراگیــری دانــش و 
تخصــص می شــود بــه افراطیــت و جهــل پایــان بخشــید.

رویا طاها
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فاجعه ی دانشگاه کابل...

دور و جوامــع ســنتی فراگرفتــه بود، وی هشــت ســال پیش 
دوبــاره بــه تولیــد صنایــع دســتی شــروع کــرده تــا از طریــق 
ــم آن،  ــروش ک ــل ف ــه دلی ــا ب ــد، ام ــت کن ــرار معیش آن ام
اکنــون مجبــور شــده اســت در کنــار آن لباس هــای مــدرن 
ــخ  ــی را ن از بیــرون وارد کنــد و بفروشــد. »پنجصــد افغان
خریــدم و بــه بافتــن دســتمال، کاله، پــوش قــران و جــراب 
شــروع کــردم، وقتــی فروختــم 2700 افغانــی شــد و بعــد از 
یــک ســال دکان اجــاره کــردم زنــان دیگــر را هــم بــه صنایع 
ــع  دســتی تشــویق کــردم و هفــت ســال اســت کــه صنای
دســتی خــود و دیگــر زنــان را در دکان بــه فروش می رســانم، 
امــا در ایــن اواخــر دیگــر کســی از تولیــدات صنایــع دســتی 
اســتفاده نمی کنــد و در کنــار آن لباس هــای مــدرن از کابــل 
ــوب  ــا خ ــادی م ــت اقتص ــم. وضعی ــی آورم و می فروش م

شــده اســت و نــان آور خانــواده خــود هســتیم.«

بانــو حســینی می گویــد: مــکان بــرای فــروش 
ــان محــدود اســت و ســاالنه 45 هــزار  ــع دســتی زن صنای
ــدن  ــم ش ــا ک ــا ب ــردازد، ام ــه دکان می پ ــرای کرای ــی ب افغان
ــه ی  ــه ادام ــادر ب ــر ق ــان دیگ ــتی، آن ــع دس ــازار صنای ب
ــت  ــه حمای ــاز ب ــون نی ــود و اکن ــد ب ــان نخواه ــت ش صنع
مســؤوالن حکومتــی دارد کــه بایــد مارکیــت زنانــه وعده ی 
رییــس جمهــور را اعمــار کننــد و یــا زمینــه ی قرضه هــای 
ــال  ــازند. »امس ــم س ــان فراه ــرای آن ــی را ب ــک بانک کوچ
ــود  ــم بســته ب ــا مــدت پنــج مــاه دکان ــد کرون در شــرایط ب
ــوع فعالیتــی نداشــتم، امــا از دکان بســته هــم  کــه هیــچ ن
کرایــه و مالیــه گرفتنــد. اگــر ایــن وضــع ادامــه یابــد دیگــر 
نمی توانــم کارکنــم. اکنــون نیــاز جــدی بــه پــول دارم، امــا 
هیــچ زمینــه ی بــرای قرضه وجــود نــدارد و رییــس جمهور 
هــم کــه وعــده اعمــار یــک مارکیــت زنانــه را داده بــود، تــا 

اکنــون عملــی نکــرده اســت. مســؤوالن حکومتــی هــم از 
ــای  ــل تحفه ه ــد. حداق ــویق نمی کنن ــت و تش ــا حمای م
مهمانــان خارجــی خــود را از مــا بگیرنــد تــا بــرای صنایــع 

مــا در بیــرون کشــور بازاریابــی شــود.«
بی نظیــر حســینی در کنــار صنایــع دســتی بافتنــی و 
ــان روســتا  ــم دســت بافته ی زن خامــک دوزی، نمــد و گلی
را نیــز بــه نمایــش گذاشــته اســت تــا بــه فــروش برســاند.

طاهــره حســینی بانــوی تجارت پیشــه ی دیگر اســت 
کــه ســیزده ســال قبــل بــه تولیــد و تجــارت صنایــع دســتی 
شــروع نمــوده اســت. وی بــا ایجــاد یــک شــورای زنانــه و 
بــه کمــک موسســات خارجی توانســته بــرای زنــان زیادی 
ــان  خیاطــی و گلــدوزی آمــوزش بدهــد و فراورده هــای آن
را بــه فــروش برســاند. او از عــدم توجــه مســؤوالن جهــت 
ــاد  ــدت انتق ــه ش ــان ب ــوالت ش ــی محص ــد و بازاریاب رش

ــرار معیشــت  ــه تنهــا راه ام ــی ک ــد: زنان ــد و می گوی می کن
ــع  ــب و کار صنای ــت کس ــا اف ــتی اند ب ــع دس ــان صنای ش

دســتی بــا تهدیــد فقــر مواجه انــد.
»دولــت بایــد بــرای صنایــع دســتی مــا بــه بازارهــای 
خارجــی تبلیغــات می کــرد. بــا رواج شــدن پوشــش 
ــام  ــدارد و تم ــروش ن ــا ف ــای م ــر فراورده ه ــری دیگ عص
زحمــات مــا به بــاد فنــا رفتــه اســت. تولیــدات مــا در دکان 
ــان  ــد ش ــا عای ــه تنه ــای ک ــت و خانواده ه ــده اس ــار ش انب
صنایــع دســتی بــود بــا فقــر شــدید و گرســنگی دســت و 
ــم و  ــرار داری ــواری ق ــرایط دش ــد. در ش ــرم می کن ــه ن پنج

ــم کــه از ســوی دولــت حمایــت شــویم.« ــاز داری نی
بــا نــو طاهــره نیــز ســاالنه نزدیــک بــه شــصت هــزار 
ــانی  ــه آس ــه ب ــی ک ــد، رقم ــه ی دکان می ده ــی کرای افغان
ــرای  ــب ب ــازار مناس ــود ب ــد. نب ــه کن ــد آن را تهی نمی توان
فــروش، اجــاره زیــاد دکان و نبــود زمینــه ی قرضــه بــرای 
ــان  ــی زن ــای اساس ــتی از چالش ه ــع دس ــترش صنای گس
ــت. ــدی اس ــت دایکن ــر در والی ــه و صنعت گ تجارت پیش

ــور  ــاون ام ــری مع ــه اکب ــو فاطم ــال بان ــن ح ــا ای ب
اجتماعــی و اقتصــادی والیــت دایکنــدی از اعمــار یــک 
مارکیــت زنانــه بــرای رشــد و گســترش محصــوالت 
در  زراعت پیشــه  و  تجارت پیشــه  زنــان  فــراورده ای  و 
ــس  ــای ریی ــی از وعده ه ــد. »یک ــر می ده ــدی خب دایکن
جمهــور بــه زنــان دایکنــدی اعمــار یــک مارکیت زنانــه بود 
کــه خوشــبختانه زمیــن آن خریــداری شــده اســت و ســال 

ــود.« ــم ب ــا شــاهد اعمــار آن خواهی ــده م آین
گفتنــی اســت کــه اکنــون زنــان تجارت پیشــه و 
ــت  ــرار معیش ــدی، در ام ــت دایکن ــه در والی زراعت پیش
ــج و  ــا کشــت، تروی ــد، ام ــر دارن ــا نقــش بیش ت خانواده ه
برداشــت محصــوالت و همچنــان صنعــت آنــان بــه روش 
ــه  ــاز ب ــان نی ــترش کار ش ــرای گس ــه دارد و ب ــنتی ادام س
آمــوزش روش هــای مــدرن زراعــت و تجــارت دارنــد. دیده 
ــه  ــه ب ــن زمین شــود کــه وعده هــای رییــس جمهــور در ای

ــر؟ ــا خی ــیند ی ــل می نش ــی عم کرس
***

نبود بازار و روند رو به شکست...

داشــتم کــه از ضعیف نمایــی نقــش زن در ســینما شــکایت 
ــینما  ــش زن در س ــه ی او نق ــروز دغدغ ــا ام ــت. ام داش
نیســت، بلکــه یــک عالــم کار روی ســرش ریختــه و 
مســؤولیت بــزرگ بازســازی ســینمای کشــور را بــه عهــده 
دارد. از امتــداد دهلیــز کوچکــی عبــور کــردم و او مثــل هــر 
ــروف  ــته مص ــز نشس ــت می ــؤولیت پذیری پش ــس مس ریی
کارش بــود. بــا تمــام جدیتــی کــه دارد ولــی در برخــوردش 
از  این بــار  بــا دیگــران شــخصیت خوش رویــی دارد. 

ــم پرســیدم. ــان فل کارهــای افغ
چرخ تولید یک نهاد منفعل به گردش درآمد

در ابتــدای ســخن صحــرا کریمــی ابــراز خرســندی 
ــم و  ــتم منظ ــک سیس ــم ی ــان فل ــون در افغ ــه اکن ــرد ک ک
تشــکیالت اداری ایجــاد شــده اســت. کار از فردمحــور بــه 
سیســتم محوری تغییــر یافته و سیســتم جدید مالــی، اداری 
و کارهــای تولیــدی افغــان فلــم دیگــر وابســته بــه شــخص 
نیســت، بــل سیســتمی ایجــاد شــده کــه بــدون صحــرا هم 
چــرخ افغــان فلــم بچرخــد. بــه گفته خانــم کریمــی »پیش 
از ایــن چنیــن برنامــه ای نبــود. امــا فعلــن بــا جــذب افــراد 
مســلکی کارهــای تولیــد آغــاز شــده اســت. یعنــی اکنــون 
ــد  ــس از چن ــه پ ــک نهــادی ک ــم؛ ی ــال داری ــک اداره فع ی

ــازد.« ــم می س ــده و فل ــده ش ــاره زن ــه دوب ده
امــا بروکراســی در رونــد اســتخدام کارمنــدان دولتــی 
ــی و  ــت تخنیک ــم از 23 بس ــان فل ــه افغ ــده ک ــث ش باع
ــر را  ــه نف ــط س ــود فق ــپرده ب ــالن س ــه اع ــه ب ــلکی ک مس
اســتخدام کنــد. خــالء کار را بودجــه انکشــافی ُپــر کــرد و 
بــا اســتفاده از بودجــه انکشــافی، کارمنــدان مــورد نیــاز را به 
صــورت بالمقطــع اســتخدام کنــد. تــازه، بودجه انکشــافی 
افغــان فلــم یــک فرصــت اســتثنایی در طــول تاریــخ 
ســینمای افغانســتان ایجــاد کــرد و بــه گفتــه خانــم کریمی 

ــت. ــرده اس ــاز را وارد کار ک ــم س 170 فل
پنــج فلم مســتند افغــان فلم بــه فلــم ســازان بیرونی/

خــارج از تشــکیالت افغــان فلــم، ســپرده شــد و 70 نفــر در 
فلــم بلنــدی مصــروف شــد که قــرار اســت نخســتین تولید 
فلــم بلنــد افغــان فلــم پــس از ســه دهــه ســکوت باشــد. 
فلم هــای کوتــاه نیــز بــه فلــم ســازان جــوان ســپرده شــده که 
یــک رویــداد تــازه و یــک پالیســی حمایتــی از ســینماگران 

جــوان کشــور اســت.
ــه ی  ــم بودج ــان فل ــرای افغ ــت ب ــه حکوم ــا آنک ب
مناســبی در نظــر نگرفتــه کــه بتــوان بــا آن ســینمای 
افغانســتان را زنــده کــرد؛ امــا زمانــی کــه خانــم کریمــی بــه 
افغــان فلــم آمــد در نخســتین تــالش توانســتند ایــن نهــاد 

را شــامل بودجــه انکشــافی بســازند. بــرای نخســتین بــار 
ــم  ــان فل ــافی افغ ــه انکش ــرح بودج ــت از ط ــرا توانس صح
ــه  ــامل بودج ــاد ش ــن نه ــد و ای ــاع کن ــه دف در وزارت مالی
انکشــافی ســال مالــی 1399 شــود. بــه گفتــه او، مشــکل 
جهانــی شــیوع ویــروس کرونا نیــز نتوانســت تأثیر بــدی بر 
افغــان فلم بگــذارد؛ محمود طــرزی، نهضت مشــروطیت، 
ــت  ــتای تح ــی، روس ــه کاه فروش ــات، کوچ ــه خراب منطق
تســلط طالبــان در بغــالن و مســتند کرونــا در افغانســتان از 

تولیــدات امســال افغــان فلــم اســت.
تمرکــز فعلی افغــان فلــم روی تولید فلم هــای تاریخی 
و فرهنگــی اســت و از شــخصیت های فرهنگــی و تاریخــی 
ــم کریمــی می  گویــد: مــا  کشــور نیــز فلــم می ســازد. خان
فعلــن در افغــان فلــم روی موضوعاتــی تمرکــز داریــم کــه 
ــد،  ــذاب نباش ــی ج ــای خصوص ــرای بخش ه ــن ب ممک
امــا جنبــه ملــی دارد و بازتــاب دهنــده ی هویــت فرهنگی-
تاریخــی افغانســتان اســت. داشــتن یک پــالن منظــم برای 
مصــرف درســت بودجــه توانســت ممــد خوبــی بــرای تأیید 
بودجــه انکشــافی افغــان فلــم در ســند بودجــه ســال مالــی 

1400 خورشــیدی باشــد.
پالیسی سینمای افغانستان

ــا  ــیده اند ت ــم کوش ــان فل ــم کاری اش در افغ ــرا و تی صح
پیش نویــس پالیســی ســینمای افغانســتان را آمــاده کــرده 
ــینمای  ــی س ــپارند. پالیس ــه بس ــن کابین ــه قوانی ــه کمیت ب
افغانســتان کــه بــه تاز گــی پیــش نویــس آن آمــاده شــده راه 
دور و درازی را در پیــش دارد تــا صالحیــت نظــارت و کنترل 
فعالیت هــای ســینمایی در کشــور را بــه دســت افغــان فلــم 
بســپارد. ایــن پیش نویــس پــس از بررســی کمیتــه فرهنگی 
معاونــت دوم ریاســت جمهــوری بــه کمیتــه قوانیــن کابینه 
خواهــد رفــت، در صــورت تأییــد، جهت بررســی بــه کابینه 
ــد ریاســت جمهــوری را گرفــت  مــی رود و اگــر مهــر تأیی
بقیــه رونــد تقنینــی کشــور را خواهــد پیمــود؛ یعنــی بایــد 
ــوری  ــت جمه ــط ریاس ــب و توس ــان تصوی ــط پارلم توس
توشــیح و نافــذ شــود. بــه گفتــه خانــم کریمی، این پالیســی 
ــم، همــکاری  ــد فل ــم، تولی بخش هــای نشــر و پخــش فل
ــم، موسســه های فلم ســازی،  ــم، واردات و صــادرات فل فل
فلم هــای داخلــی، فعالیت فلم ســازهای خارجــی در خاک 
افغانســتان، عایــدات فلــم، فلم ســازی مســتقل و فعالیــت 
ــای  ــرد. نهاده ــد ک ــم خواه ــینمایی را تنظی ــای س تاالره
ســینمایی کــه قبلــن ثبــت شــده بــوده اکثریت مطلق شــان 
غیرفعــال شــده، اکنــون فقــط ســه نهــاد هنری-ســینمایی 

جــواز شــان را تمدیــد کــرده و فعالیــت دارنــد.
افغــان فلــم اداره مرجــع نیســت؛ فلمــی ســکیت بورد 
کــه اســکار گرفــت بــه صــورت غیرقانونــی در افغانســتان 

تولیــد شــده اســت
ــردد،  ــم برمی گ ــان فل ــه افغ ــه ب ــوری ک ــی از ام یک
ــت.  ــور اس ــینمایی در کش ــای س ــر فعالیت ه ــارت ب نظ
چــون تا اکنون پالیســی درســتی برای ســینمای افغانســتان 
نبــوده، مشــکالت زیــادی در عرصه ی ســینما وجــود دارد. 
ــا  ــه این ج ــی ک ــد: »در مدت ــم می گوی ــان فل ــس افغ ریی
ــاد  ــا نه ــه تنه ــا آنک ــم ب ــان فل ــه افغ ــه ام ک ــده ام دریافت آم
ســینمایی دولتــی افغانســتان اســت، امــا یــک اداره مرجــع 
نیســت. در واقــع بایــد بــرای فعالیــت نهادهای ســینمایی، 
ســاخت فلــم و نشــر و پخــش فلــم در کشــور از افغــان فلــم 
جــواز گرفتــه شــود، ولــی جــواز شــرکت های ســینمایی از 
ــد  ــا صــرف تأیی ــک جــای دیگــری صــادر می شــود و م ی
ــان  ــم. از ســویی هــم، برخــی از مدیریت هــای افغ می کنی
فلــم در والیت هــا بــا دفتــر مرکــزی افغــان فلــم در کابــل، 
ــورت  ــه ص ــا ب ــن اداره ه ــد. ای ــوازی دارن ــای م فعالیت ه
خودســرانه بــه فلم ســازان خارجــی در والیــت شــان اجــازه 
فعالیــت می دهنــد و بــا کشــورهای همســایه قــرارداد 
ــم  ــواز فل ــدون ج ــا ب ــد و ی ــینمایی می بندن ــکاری س هم

می ســازند.
بــه گفتــه صحــرا کریمــی، »فلم ســازان خارجــی بــا 
ویــزای توریســتی وارد افغانســتان می شــوند و بــدون مجوز 
ــه  ــکیت بورد ک ــاه س ــم کوت ــا فل ــازند. حت ــم می س ــا فل م
امســال جایــزه اســکار را از آن خــود کــرد، بــدون جــواز و به 

صــورت غیرقانونــی تولیــد شــده اســت.«
همکاری های سینمایی

افغــان فلــم بــا نهادهــای هنری-ســینمایی داخلــی و 
ــی را امضــا کــرده کــه  خارجــی یــک ســری تفاهم نامه های
ــن  ــرای ای ــر امــکان فعالیــت بهتــری را ب ــه ی کم ت ــا هزین ب
ــاالر ســینمای  ــم، ت نهــاد فراهــم می کنــد. ســینما آی خان
نمــا رســانه، برخــی از تلویزیون هــای داخلــی، مرکــز منبــع 
معلومــات افغانســتان در دانشــگاه کابــل، دینامیــک ویژن، 
ریاســت تصــدی ملــی بــس و شــماری دیگــر از نهادهایــی 
هســتند کــه از لحــاظ خدماتــی بــا افغــان فلــم همــکاری 

می کننــد.
ــادا یکــی از نهادهــای هنــری- ــم کان ــورد ملــی فل ب
ســینمایی خارجی اســت کــه قرار اســت به زودی براســاس 
ــود.  ــکار ش ــم هم ــان فل ــا افغ ــمی ب ــه رس ــک تفاهم نام ی

پیش نویــس ســند ایــن همــکاری آمــاده اســت تــا در بخش 
تولید مشــترک و آرشــیف بــا افغان فلــم کار کنــد. همکاری 
افغــان فلــم بــا بنیــاد فارابی کــه یک نهــاد هنری-ســینمایی 
ــکاری دو  ــد. هم ــی ش ــث جنجال ــک بح ــت، ی ــران اس ای
نهــاد ســینمایی از دو کشــور مســتقل؛ امــا در افغانســتان به 
گفتــه خانم کریمــی »شــماری از ســینماگران که خصومت 
شــخصی ویــا تنگ نظری داشــتند موضــوع را زود سیاســی 
ســاختند« و شــایعاتی پخش و نشــر شــد و برچســب هایی 
ــد کــه باعــث شــد ایــن ســند  ــه رییــس افغــان فلــم زدن ب
ــه امضــا نرســد. رویکــرد متضــاد بی بی ســی  همــکاری ب
ــد.  ــال ش ــن جنج ــث ای ــران باع ــت ای ــا حکوم ــی ب فارس
گزارشــی در ایــن رســانه نشــر شــد و در آن تحلیــل شــده بود 
کــه اگــر افغــان فلــم بــا یــک نهــاد ســینمایی ایرانــی همکار 
شــود، حکومــت ایــران بــر فعالیــت ســینمایی افغانســتان 
کنتــرل خواهــد داشــت، امــا رییــس افغــان فلــم می گویــد: 
»این برداشــت نادرســت اســت. چــون افغانســتان از لحاظ 
آزادی بیــان و آزادی نشــرات رســانه ها و ســینماها در منطقه 
ــی از ســوی  ــه سانســور محتوای ــر اســت و هیچ گون بی نظی
دولــت اعمــال نمی شــود چــه رســد دولــت دیگــری بتوانــد 
ــای تصاحــب  ــه معن ــد؛ تفاهــم ب ســلیقه اش را اعمــال کن
ــات و  ــوب وزارت اطالع ــم در چارچ ــان فل ــت!« افغ نیس
فرهنــگ کار می کنــد و ســند همــکاری ایــن نهــاد بــا بنیــاد 
فارابــی در چارچــوب معاهــده ی کالن همــکاری فرهنگــی 
ــد  ــا خواه ــه امض ــک ب ــده نزدی ــران در آین ــتان و ای افغانس

. رسید
مدیریــت تاالرهــای ســینما؛ شــهرداری کار افغــان فلم 

ــد را می کن
افغــان فلــم حــدود 37 تــاالر ســینما داشــت کــه اکثریــت 
مطلــق شــان تخریــب شــده، فقــط دو تــاالر ســینما 
ــت  ــت و مدیری ــت مالکی ــم تح ــا ه ــه آنه ــده ک ــالم مان س
شــهرداری قــرار دارد. خانــم کریمــی می گویــد: بــا وجــود 
ــع  ــوز نتوانســتیم شــهرداری را قان نشســت های مکــرر هن
ــم  ــان فل ــه افغ ــینما ب ــای س ــت تاالره ــه مدیری ــازیم ک بس

ــردد. بازگ
پس این مشکل را کی حل خواهد کرد؟

رییــس افغــان فلــم می گویــد: فعلــن فقــط رییــس جمهور 
می توانــد تاالرهــای ســینمایی افغــان فلــم را از شــهرداری 
ــه  ــتان ب ــینما در افغانس ــد. س ــاد برگردان ــن نه ــود ای ــه خ ب
ــن  ــز ای ــارک را نی ــه کــه ســینما پ ــه حاشــیه رفت ــه ای ب گون
روزهــا قــرار اســت تخریــب کننــد. افغــان فلــم واکنــش 

ــد:  ــی می گوی ــم کریم ــا خان ــت. ام ــان داده اس ــدی نش ج
بــرای بهبــود ایــن وضعیــت بــه حمایــت سیاســی رهبــری 
دولــت نیــاز اســت تا ســینما را بــه عنــوان یــک ابزار مبــارزه 
فرهنگــی جامعــه پنداشــته ایــن نهــاد ســینمایی دولتــی را 

ــازد. ــر بس فعال ت
جشنواره الجورد

الجــورد نخســتین جشــنواره ملــی فلــم افغانســتان اســت؛ 
ــان فلم ســازان  ــت ســالم می ــرای رقاب ــک جشــنواره ای ب ی
ــا دهــم مــاه قــوس  داخلــی. الجــورد قــرار اســت از اول ت
ســال جــاری برگــزار شــود. بــرای ایــن جشــنواره 200 فلــم 
بــه افغــان فلــم رســیده کــه 55 فلــم برتــر بــه رقابــت خواهد 
رفــت. مدیریــت جشــنواره ی الجــورد را نیــز یــک خانــم به 

عهــده دارد.
وقتی فرهنگ و هنر اولویت نیست؛

افغانســتان فعلــن درگیــر جنگ و صلح اســت و بســیاری از 
مســایل مهمــی کــه می توانــد سرنوشــت کشــور را دگرگــون 
ــت،  ــوزش، صح ــا آم ــت؛ حت ــه اس ــیه رفت ــه حاش ــد ب کن
بازســازی و فرهنــگ و هنــر. داکتــر صحرا بدین باور اســت 
کــه »وقتــی اولویــت  چیزهــای دیگــری باشــد، فرهنــگ و 
هنــر نادیــده گرفتــه می شــود. بــرای اینکه اهمیــت فرهنگ 
و ســینما بــه چشــم بیایــد نیــاز بــه تقــالی زیــادی اســت. 
ســینما می توانــد ابــزار مهمــی بــرای مبــارزه فرهنگــی علیه 

مشــکالت جــاری در کشــور باشــد.«
ــا  ــد امــروز افغانســتان ب ــم می گوی رییــس افغــان فل
تهاجــم فرهنگی نیز مواجه اســت کــه مقابله بــا آن از طریق 
بهبــود وضعیــت فرهنــگ و هنــر ممکــن اســت. »بنابراین 
ــری و  ــای فرهنگی-هن ــت از نهاده ــم حمای ــر می کن فک
افغــان فلــم بایــد جزیــی از اولویت هــای حکومــت باشــد. 
دولــت فعلــن در بخــش آمــوزش ســینما نمی توانــد بــا یک 
دانشــکده هنرهــای زیبــا در دانشــگاه کابل، ســینماگرانی را 
تربیــه کنــد کــه تغییــرات جــدی در عرصــه ی ســینما ایجاد 
کننــد. بایــد کالس هــای آموزشــی خصوصــی، کارگاه های 
ســینما، ســیمینارها و برنامه هایــی دایــر شــود کــه نیــروی 
ماهــر در عرصــه ی هنــر و ســینما بــه جامعــه تقدیــم کنــد. 
ــود.  ــال ش ــی فع ــکتور خصوص ــد س ــش بای ــن بخ در ای
اگــر فقــط افغــان فلــم پالیســی بســازد، فلــم تولیــد کنــد و 
آمــوزش بدهــد ولــی ســکتور خصوصــی کمک نکنــد؛ این 
یــک راه یکطرفــه اســت. ســینما را بایــد بــه دیــد سیاســت، 
تجــارت، صنعــت، فرهنــگ و هنــر نگرســت تــا از طریــق 
نــوع نــگاه مــان از دریچــه ســینما بــه مســایل روز، بتوانیــم 

یــک راه بیــرون رفــت بــه وجــود بیاوریــم.«

وقتی فرهنگ و هنر اولویت نیست... ادامه از صفحه1
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 ضیا احسانی

بــه  خدمــت  در  را  زندگــی ام  از  ســال  ســه  مــن 
مکتب هــای خصوصــی ســپری کــردم و در ایــن مــدت، 
افتخــار همــکاری بــا شــاگردان و اســاتیدی را داشــتم که 
ــطح  ــی در س ــردی و اجتماع ــای ف ــاظ توانایی ه از لح
قابــل مالحظــه ای قــرار داشــتند و بــرای من جالــب بود 
انگیــزه و امیــدی کــه آنهــا بــه آینــده شــان داشــتند، مــن 
بــه عنــوان یــک عضــو ناظــر بــر فعالیت هــای آموزشــی 
آنهــا، همــواره بــه دنبــال پیــدا کــردن عاملــی بــودم کــه 
توانســته بــود آنهــا را مجــاب کنــد در جامعــه ای سرشــار 
از ســنت گرایی و گرایشــات مذهبــی دســت و پــا گیــر، 
بــرای داشــتن آینــده ای ایــده آل تــالش مضاعــف و البتــه 
خســتگی ناپذیــری را از خودشــان بــه نمایــش بگذارند. 
ــی  آنهــا همــواره از محدودیت هــا و اســتفاده جویی های
کــه قوانیــن آموزشــی و اداری برآنهــا تحمیــل مــی کــرد 

ــد. ــج می بردن رن
خصوصــی  مکاتــب  بــر  حاکــم  فضــای  در 
افغانســتان، ســتم هایی نابحشــودنی بــر بانوانــی تحمیل 
می شــود کــه بــه عنــوان اســتاد در ایــن چرخــه مشــغول 
ــه کار و فعالیت هــای آموزشــی–اجتماعی هســتند. از  ب
ــا رفتارهــای تحقیرآمیــزی  تعرضــات جنســی گرفتــه ت
کــه گاهــن در فضــای مجــازی هــم منعکــس شــده اند 
ــا نمونه هــای آن را در ســالیان گذشــته بارهــا  و همــه م
نظــاره کرده ایــم. یکــی از بدتریــن اتفاقاتــی کــه مــن در 
ــده ام  ــه رو ش ــا آن روب ــی ام ب ــای آموزش ــان فعالیت ه زم
ایــن بــود کــه اســتادان زن بــا کم تریــن معــاش ممکــن 
یعنــی در حــد دو هــزار افغانــی بــرای یــک مــاه فعالیــت 
ــد و جالــب اینکــه مکلفیت هــای اداری آنهــا،  می کردن
هیــچ تفاوتــی بــا بقیــه اســتادها کــه معــاش ده تــا دوازده 
هــزار افغانــی داشــتند نداشــت. افــرادی کــه اســتخدام 
ــط  ــه فق ــی ک ــت خاص ــی مجبوری ــا نوع ــدند، ب می ش
خودشــان درک می کردنــد، بــه امضــای قراردادشــان تن 
ــه وقــوع می پیوســت کــه  ــی ب ــد و فاجعــه زمان می دادن
آنهــا ایــن شــرط را هــم قبــول می کردنــد تــا پانــزده روز 
یــا یــک مــاه اول را آزمایشــی کار کننــد. در آخــر مــاه از 
ــن و  ــد کــه والدی ــه آنهــا می گفتن ــب ب طــرف اداره مکت
شــاگردان از کار شــما راضــی نیســتند و ایــن یعنــی آنهــا 
ــد  ــم بای ــزاری ه ــاش دو ه ــان مع ــت هم ــدون دریاف ب
ــان  ــناریو همچن ــن س ــد و ای ــرک می کردن ــب را ت مکت
ــداوم  ــف ت ــا بازیگــران مختل ــان ســال تعلیمــی ب ــا پای ت
ــب  ــه مکت ــد و ن ــی می مان ــف خال ــه صن ــت. ن می یاف
پولــی بــرای معــاش می پرداخت، نقشــه هوشــمندانه ای 
بــرای اســتثمار بانــوان و بــه خدمت گرفتــن رایــگان آنها 

می باشــد.
را  جملــه  ایــن  معمولــن  قراردادهــا  بنــد  در 
می نویســند: »غیرحاضــری بیش از ســه روز بــه معنای 
فســخ قــرارداد اســت.« ایــن در حالــی اســت کــه بانوان 
در جریــان یــک مــاه دوران قاعدگــی را کــه یــک پدیــده 
طبیعــی ناخواســته اســت را هــم تجربــه می کننــد و ایــن 
بــرای کارفرمایــان اهمیتــی نــدارد و آنهــا می خواهنــد که 
صنــف شــان بــدون اســتاد نمانــد حــال اینکــه اســتاد به 
جــه قیمــت و کیفیتــی ســر صنــف مــی رود برای کســی 
مهم نیســت، آنچــه اهمیــت دارد رضایت والدینی اســت 
کــه فیــس می دهنــد و مالــکان مکتب هــا چــون بــا ایــن 
ــی  ــان فرق ــرای ش ــد ب ــاش می کنن ــرار مع ــا ام پول ه
نمی کنــد کــه اســتاد در ایــن دوران خــاص طبیعــی چــه 
رنجــی را ســپری و چــه شــرایطی را تحمــل می کننــد. 
زنــان بیش تــر قربانــی چنیــن سیســتمی هســتند و مــن 
در زمــان فعالیتــم در نظــام معارف هرگــز مــردی را ندیدم 
کــه بــا معــاش کمتــر از هفــت هــزار افغانــی در مکتــب 

ــس نمایند. تدری
ــن  ــاگردان م ــه ش ــی ک ــود، از دختران ــن وج ــا ای ب

ــد  ــی می پرســیدم می خواهی ــد وقت بودن
شــان  اکثریــت  شــوید؟  کاره  چــه 
معلــم  می خواهیــم  کــه  می گفتنــد 
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در می یابــد کــه زنــان اولیــه اگــر نقــش برتر 
از مــردان نداشــته اند، ال اقــل زیــر دســت 
مــردان نیــز نبــوده و در تمــام امــور زندگی از 
نقــش برابــر برخــوردار بوده انــد. گذشــته از 
ایــن، چنــان کــه اشــاره شــد زنــان در دوران 
اولیــه کــه دوره ی بســیار طوالنــی نیــز بوده 
ــی دارای  ــور زندگ ــی از ام ــت، در برخ اس

ــد. ــت بوده ان اولوی
در دوره ی شــکارورزي، شــکار تنهــا 
ــوده اســت کــه مــردان آن را انجــام  کاری ب
می دادنــد و تقریبــن تمــام کارهــاي دیگــر 
خانــواده بــه عهــده زنــان بــوده اســت. مــرد 
در طــول ســال اگــر بــه شــکار نمی رفــت، 
ــد  ــت و می خوابی ــتراحت می پرداخ ــه اس ب
ــه،  ــای خان ــام کاره ــر انج ــالوه ب و زن ع
ــد  ــی، تول ــون حاملگ ــایلی چ ــار مس گرفت
کــردن  بــزرگ  و  نگهــداری  بچه هــا، 
فرزنــدان بــود و بــا ایــن وجــود او امــور زندگــی مــرد را 
نیــز می چرخانــد و بــه ایــن صــورت تمــام کارهــا بــه 

ــوده اســت. ــان ب عهــده زن
ــرد  ــه و کارک ــح وظیف ــا توضی ــت ب ــل دوران وی
مــردان کــه دویــدن بــه دنبــال شــکار بــوده اســت، کار 

زنــان را کاشــف یکــی از بزرگ تریــن 
انســان  زندگــی  مهــم  رازهــای 
ــن  ــد: »در عی ــی نویس ــد و م می دان

دیدگاه

صفحه 2
صفحه 2

ــان، ص117(. »...  ــد...« )هم ــر نرفته ان ــان فرات زن
زنــان هنــوز هم در ســیطره نظــام پدرســاالر قــرار دارند 
ــه  ــد... ک ــل مي کنن ــار آن را تحم ــت ب ــج فالک و نتای
هــدف از آن چــون گذشــته محــدود کــردن نقش هــاي 
ویــژه زنــان بــه تولیــد مثــل و کارگــر ذخیــره اســت... 
ــان  ــد زن ــروز، درص ــي ام ــورهاي غرب ــي کش در تمام
بیــکار 52 تــا 75 در صــد کل بیــکاران... اظهار شــده 

ــان، ص138(. ــت...« )هم اس

ــت  ــواری حکای ــای دش ــت. او از روزه ــتاده اس نایس
می کنــد کــه چندیــن عملیــات پــی هــم داشــت و هــر 
ــاره  ــت، دوب ــاه می گرف ــه مرخصــی کوت وقــت هــم ک
ســر از شــفاخانه در مــی آورد. پزشــکان کــه در آغــاز 
ــت از  ــا دس ــد، ام ــخن می گفتن ــدن او س ــج ش از فل
تــالش نبرداشــتند و پــس از عملیات هــای متعهــد و 
درمــان پی گیــر، موفــق شــدند تــا نیلوفــر روی پاهــای 

ــتد ــده اش بی ایس ــا درد دی ــک ام کوچ
امــا  ســخت،  ارچنــد  رخــداد  آن  از  پــس 
او توانســت راه بــرود. آن هــم در جامعــه ای کــه 
ــای  ــه آدم ه ــبت ب ــه نس ــد کم بینان ــهروندانش دی ش
دارای معلولیــت دارنــد و آن هــم کــه یــک زن باشــد. 
امــا نیلوفــر کــم نیــاورد و دســت از تــالش برنداشــت. 

زنان در قرون وسطی
ــزرگ انســان های گذشــته  ــاور ب تعصــب جنســیتی ب
و انســان امــروزی اســت و آدمــی در طــول تاریــخ بــا 
ــرد.  ــا آن می می ــه و ب ــرورش یافت ــده، پ ــد ش آن متول
ایــن پدیــده چنــان طبیعــی می نمایــد کــه گویــا بنــای 
دنیــا از ابتــدا بــر تفــاوت جنســیتی پایه گــذاری شــده 
اســت، امــا ایــن بــاور پدیــده ای اســت کــه کمــی غیــر 
طبیعــی بــه نظــر می رســد. زیــرا اگــر انســان بــا تاریــخ 
تحــوالت اولیــه و زندگــی انســان بــدوی آشــنا باشــد، 

ــه  ــا امیدواران ــراوان، ام ــا ســختی های ف او توانســت ب
آموزش هــای دوره ی مکتــب را بــه پایــان برســاند 
و وارد دانشــگاه شــود. او اکنــون دانش آموختــه ی 
رشــته ی حقوق اســت و سند کارشناســی دارد. نیلوفر 
از دشــواری های زمــان مکتــب و دانشــگاه می گویــد، 
امــا تأکیــد می کنــد کــه خواســتن توانســتن اســت و 

ــا ممکــن نیســت. ــز ن ــچ چی هی

نیلوفــر اکنــون کارمنــد نهــاد بین المللــی صلیب 
ســرخ اســت و صلیــب ســرخ بــرای نیلوفــر و دیگــر 
ــن  ــکا اســت. ای ــن ســتون ات ــان جنــگ بهتری قربانی
نهــاد بــرای نیلوفــر و دیگــر قربانیــان جنــگ زمینــه ی 
ــرده  ــف فراهــم ک کار و ورزش را در بخش هــای مختل
اســت تــا از لحــاظ روانــی و جســمی احســاس 

ســالمتی کننــد.
خانــم نیلوفــر از ســال ۲۰۱۲ بــه ایــن ســو 
ــو  ــمن عض ــال ۲۰۱۷ رس ــد و در س ــکتبال می کن بس
تیــم ملــی بســکتبال بانــوان افغانســتان شــد و اکنــون 
ــابقه های  ــون در مس ــا اکن ــت. ت ــم اس ــن تی ــان ای کپت
میــان کشــوری و بیــن المللــی زیــادی شــرکت کــرده 
و مقــام آورده اســت. معلولیــت نتوانســته اســت مانــع 
اراده ی نیلوفــر شــود. او بــا اراده ی اســتوار توانســتن را 
تجربــه کــرده اســت و بــرای خــود و کشــورش مــدال 

ــت. ــده اس ــار آفری آورده و افتخ
نیلوفــر یکــی از قربانیــان جنگ اســت و بیش از 
هــر کــس دیگــر می دانــد جنــگ چــه پدیده ای زشــت 
و ویرانگــر اســت. هــاوان چــه پدیــده شومی ســت کــه 
زندگــی را بــه کام آدمــی تخــل می ســازد و حتــا امیــد 
زندگــی را قطــع می کنــد. می گویــد همــه ی قربانیــان 
جنــگ موفــق بــه گــذار پیروزمندانــه از ایــن منجــالب 
کشــنده نشــده اند و در افغانســتان فرصــت بــرای 
آدم هــای غیــر معلــول هــم تنــگ اســت چــه رســد بــه 

معلــوالن و قربانیــان جنــگ.
صلــح  گفت وگوهــای  می خواهــد  نیلوفــر 
نتیجــه ی مطلــوب بدهــد و مــردم کشــورش در آرامش 
بــه ســر ببرنــد و از هــر لحــاظ دارای یــک جامعــه ی 
پویــا باشــد. او بیــش از هــر کــس دیگــر تکــرار جنگ 
ــد و بیــش از هــر کــس دیگــر  را وحشــت ناک می دان
ــه  ــد. او ب ــار را می دان ــس از انفج ــان پ ــک انس درد ی
ــردای کشــوری کــه جنــگ پســوند نامــش اســت  ف
ــده ی  ــن پدی ــح! ای ــت صل ــران اس ــت. نگ ــران اس نگ
نایــاب تا دیرگاهــی پیروزمندانــه زمزمه نشــود و جنگ 
گــودال بزرگ تــری شــود تــا آدم هــای معصــوم فراوانــی 
را ببلعــد و سرنوشــت تیــره و تــاری را بــرای آنهــا کــه 

حتــا خبــر ندارنــد چــه جریــان دارد رقــم بزنــد.
***

7- زنان و بازار کار
گرچــه در ابتــدا مــرد و زن دوشــادوش یگدیگــر بــرای 
ــع در دوره ی  ــا جوام ــیدند، ام ــذا می کوش ــن غ تأمی
مادرشــاهی، شــاهد ســقوط تدریجــی جایگاه مــردان 
ــل  ــان قاب ــرای آن ــت ب ــه نمی توانس ــزی ک ــود، چی ب
تحمــل باشــد و احتمالــن بــه همیــن علــت مــردان بــه 
ــته و  ــکار برداش ــت از ش ــدند دس ــر ش ــختی حاض س

جــای زنــان را در کشــاورزی بگیرنــد. بــا 
کشــف فوایــد کشــاورزی البتــه این مــردان 
بودنــد کــه زنــان را بــه عنوان هــای مختلف 
خانه نشــین کــرده و خــود تمامــی »منابع« 
را بــه دســت گرفتنــد. خانه نشــینی موقت 
و اولیــه زنــان، در طــول ســالیان طوالنــی 
موجــب دوری آنــان از بــازار کار و ســرمایه 
ــت  ــان گرف ــز از زن ــدرت را نی ــته و ق گش
ــودات  ــه موج ــل ب ــن تبدی ــان را عمل و زن
عملــن  کــه  ســاخت  عزلت نشــینی 
وظیفــه ی جــز خدمــت بــه مــردان و تأمین 
ــرای خــود  ــان ب نیازهــا و خواســته های آن
تصــور نکننــد: »...خلع زنــان از بــازار کار 
بــه کارگــران مــرد امنیــت خاطــر می دهــد 
و بــه برکــت قانــون ناپلیــون، بورژواهــا بــه 
طــور مجانــی صاحــب کلفتــی ناتــوان در 
ــی  ــش اجتماع ــوند.« )جنب ــه می ش خان

ــان، ص79( زن
ــان بازهــم  ــراي زن ــازار کار ب در قــرن هجدهــم ب
ــد دشــوارترین  ــور بودن ــان مجب ــر شــد... زن محدودت
کارهــا را بــا کم تریــن دســتمزد بپذیرنــد...« )همــان، 
ص69(. »... در قــرن 13 در پاریــس پانــزده صنــف از 
پیشــه وران زن در برابــر هشــتاد صنــف از مــردان وجود 
داشــت...« )همــان، ص47(. »پــس از جنــگ دوم 
جهانــي، دولت مــردان کشــورهاي توســعه یافته ی 
غــرب، همانند شــرق از دیــدگاه ابــزاري خــود در مورد 

فرزنــد  اســت.  کابــل  زاده ی  و  دارد  نــام  نیلوفــر 
ــل  ــا کام ــک، ام ــاد کوچ ــه نم ــت ک ــواده ای اس خان
یــک خانــواده ی افغانســتانی اســت. خانــواده ای که از 
نظام هــا و حاکمیت هــای پســین عبــور کــرده ولــی از 

جنگ هــای چهــل ســاله داغ بــر دل دارد.
چگونگی زخمی شدن

در اوج تنش هــا و ورود طالبــان بــه کابــل، نیلوفِر 
دو ســاله در یــک صبــح خزانــی از )تهکــوی( خانــه ی 
ــی رود.  ــی م ــزل باالی ــه من ــزد و ب ــر می خی ــان ب ش
ــرادر  ــا ب ــی ب ــد دم ــود و می خواه ــا ب ــرادرش آنج ب
بزرگــش ســپری کنــد کــه ناگهــان هاوانــی در حویلی، 
کنــار پنجــره ی همــان اتــاق اصابــت می کند. بــرادرش 
جــان می دهــد و نیلوفــر از ناحیــه ی پــا آســیب شــدید 
می بینــد. همســایه ها می رســند، نیلوفــر زخمــی 
ــد و در آنجــا  ــه شــفاخانه ی صلیــب ســرخ می برن را ب

ــود. ــتری می ش بس
نیلوفــر می گویــد: در زمــان وقــوع ایــن رویــداد 
غم انگیــز پــدرم در خانــه نبــود. وقــت پــدرم از حادثــه 
ــه ســوی  ــا شــناخته ب ــا ن ــر می شــود، دســت از پ خب
شــفاخانه ی می آیــد کــه مــن در آنجــا بســتری بــودم. 
امــا بخــت از مــا رو گشــتانده بــود، پــدرم در میانــه ی 
را بــه گلوگلــه ی هــاوان دیگــر زخمــی می شــود و غــم  
ــرود  ــا ف ــواده ی م ــر خان ــه ب ــه ی ک ــر فاجع دیگــری ب

ــردد. ــزود می گ ــود، اف ــده ب آم
نیلوفــر پــس از بررســی پزشــکان، امید ایســتادن 
روی پاهایــش را از دســت می دهــد. بــه گفتــه ی 
او؛ پزشــکان گفتــه بودنــد کــه دیگــر تــاوان راه رفتــن 
نــدارد و کاملــن فلــج می شــود. امــا پــس از گذشــت 
ــتد و  ــش می ایس ــاره روی پاهای ــر دوب ــال، نیلوف دو س
نخســتین مرتبــه گام بــر مــی دارد. مــی رود تا زندگــی را 

دریابــد، آنهــم در جغرافیــای بــه نــام افغانســتان!
ــش  ــادگی روی پاهای ــه س ــد ب ــر می گوی نیلوف

سرگذشت انسان بازمانده از یک انفجار

زن در پیکره
 نـظام آمـوزشی

زنـان در مسیر تـاریـخ
حسین رهیاب بلخی

پژوهش

قسمت نزدهم

در دوره ی شــکارورزي، شــکار تنهــا کاری بــوده اســت کــه مــردان آن را انجــام می دادنــد 
و تقريبــن تمــام کارهــاي ديگــر خانــواده بــه عهــده زنــان بــوده اســت. مــرد در طــول ســال 
اگــر بــه شــکار نمی رفــت، بــه اســتراحت می پرداخــت و می خوابیــد و زن عــاوه بــر انجــام 
ــداری و بــزرگ کــردن  ــد بچه هــا، نگه ــار مســايلی چــون حاملگــی، تول ــه، گرفت کارهــای خان
فرزنــدان بــود و بــا ايــن وجــود او امــور زندگــی مــرد را نیــز می چرخانــد و بــه ايــن صــورت 

تمــام کارهــا بــه عهــده زنــان بــوده اســت.

 عادله آذین

گزارش


