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 شمیم فروتن

داستان
فاطمــه راشــدی مدیــر یکــی از مرکــز آموزشــی 
اســت. او می گویــد: مــن روزانــه ده هــا مــورد از 
نگاه هــای غیــر عــادی را می بینــم کــه حــاال خیلــی 
برایــم عــادی شــده در حالــی کــه در گذشــته بیش تــر 

ــرد. ــم می ک ــی ام را فراه ــباب ناراحت اس
ــی اســت  مســتوره علــی نیــز یکــی از آموزگاران
ــت.  ــده اس ــا آزاردهن ــه نگاه ه ــن گون ــش ای ــه برای ک
او می گویــد: در بازارهــای شــهر بی هیــچ دلیلــی 
ــل  ــندگان را تحم ــی باش ــنگین و پرمعن ــای س نگاه ه
می کنــد کــه گاهــی عامــان، حتــا متوســل بــه دیگــر 

ــوند. ــب می ش ــای نامناس رفتاره
یــا   گافمــن می گویــد: بی توجهــی مدنــی 
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــدرن ص ــه ی م ــه در جامع مودبان
ــد  ــوه می دهن ــه جل ــود را بی توج ــن خ ــرای ای ــراد ب اف
کــه حــوزه خصوصــی دیگــران حفــظ شــود، زیــرا در 
ایــن جامعه هــا ورود بــه حــوزه ی خصوصــی دیگــران 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــاری ب ــی ناهنج نوع
ــا تأســف در جامعــه ی شــرقی و در حــال  امــا ب
گــذار، هنــوز حــوزه ی خصوصــی ناشــناخته اســت و 
بــه عــزت و حیثیــت مــردم بــه گونــه ی ویــژه، زنــان هر 

ــد. روز مــورد دســتبرد قــرار می گیرن

 عادله آذین

گزارش

ــواده ای  ــچ خان ــر در هی ــد دخت ــه تول ــد ک ــارز دهن تب
ننگیــن شــمرده نشــود.

ماندگی هــای  عقــب  از  یکــی  حقیقــت  در 
ــکیل  ــان تش ــن زن ــده گرفت ــن نادی ــتان را همی افغانس
زنــان  آســیب پذیری های  همیــن  زیــرا  می دهــد؛ 
اســت کــه ســبب آســیب پذیری جامعــه شــده اســت. 
ــرای  ــی ب ــش مهم ــد نق ــان می توانن ــای زن فعالیت ه
ــی و  ــای سیاس ــان در عرصه ه ــارکت آن ــش مش افزای

ــان در هــر  اجتماعــی ایفــا کننــد و زن
گوشــه و کنــار افغانســتان، بــرای 

تحلیل
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مسکا نیازی؛
 گرداننده ی برنامه های اجتماعی تلویزیون ملی

ــه ای  ــن همــه در حــد چنــد جمل ــد؛ ظاهــرن ای می آی
اســت کــه بــا اصــل موضــوع کاملــن در تناقــص قــرار 
ــن  ــاالری در ذه ــگ مردس ــه فرهن ــغ ک ــا دری دارد و ب

ــا امــروز باقــی مانــده اســت. ــان از گذشــته ت زن
زنــان در جامعــه ی ســنتی مــا  فقــط توانســته اند 
کــه نقــش یــک مــادر، خواهــر و یــک همســر خــوب 
را ایفــا کننــد. اگــر اندیشــه های مردســاالری و 
دیدگاه هــای منفــی در بــاره ی زنــان ادامــه پیــدا کننــد، 
ــان  ــور زن ــدن حض ــگ ش ــث کمرن ــد باع ــن رون ای
در گفت وگوهــا و تصمیم گیری هــا شــده، باعــث 

کابــل شهری ســت پرازدحــام و پــر از تحول هــای 
ــزرگ اجتماعــی. همــه روزه در فضــای  کوچــک و ب
شــهری از بامــداد تــا پایــان روز کنش گــران اجتماعــی 
در کنــار تعامل هــای فــراوان دیگــر بــا هــم نگاه هایــی 
ــهرهایی  ــا در ش ــن نگاه ه ــد. ای ــدل می کنن را رد و ب
کــه دچــار تأخــر فرهنگــی اســت، گاهــی نامناســب و 

ــوند.  ــده می ش ــت کنن اذی
هنــگام عبــور از جاده هــای شــهر متوجــه 
می شــویم  کــه چشــم های کنجــکاو زیــادی بــه 
ــرف  ــن ح ــرن ای ــده اند . ظاه ــه ش ــا دوخت ــمت م س
خیلــی بی اهمیــت بــه نظــر می رســد، امــا ایــن 
چشــم ها گاهــی آن قــدر مــا را آزار می دهنــد کــه 
ممکــن اســت در طــول روز از تکــرار آن تبدیــل به یک 

ــویم. ــی ش ــرد عصب ف
گافمــِن جامعه شــناس در ایــن مــورد می گویــد: 
مــا روزانــه بارهــا در پیاده روهــا و ســرک ها اقــدام بــه 
گونــه ی بی توجهــی می کنیــم. ایــن بی اعتنایی هــا 
گاهــی بــه این معنــا نیســت کــه مــا می خواهیــم  فــرد 
مقابــل را نادیــده بگیریــم، بلکــه بــه ایــن می اندیشــیم 
کــه احســاس آســایش و راحتی کنــد و خیالــش برهم 

نخورد. 
ــه  ــه بارهــا ب ــاد حــرف گافمــن مــا روزان ــر بنی ب
بی توجهــی یــا بی اعتنایــی خــودکار دســت می زنیــم. 
ــم   ــا ره روان را می بینی ــا در پیاده روه ــه باره ــا روزان م
ــا را  ــم آنه ــی ه ــد و گاه ــا می آین ــه روی م ــه از رو ب ک

ــد. ــد ش ــتان خواه ــا در افغانس ــن چالش ه عمده تری
زند گــی  مــا  کــه  مردســاالر  جامعــه ی  در 
ــی  ــز زنان ــی غم انگی ــاهد زند گ ــر ش ــم بیش ت می کنی
ــک  ــا اش ــدوه آنه ــرای درد و ان ــط ب ــه فق ــتیم ک هس
می ریزیــم، در حالیکــه زنــان نبایــد بــرای زنــان قربانی 
شــده ی ســر زمیــن شــان اشــک بریزنــد؛ بلکــه بــرای 
ــان  ــر ش ــت گیر یکدیگ ــتابند و دس ــان بش همدیگرش
ــه تابوهــای فرهنگــی پوســیده ی گذشــته  باشــند و ب
ــق شــان طــوری  ــی مطل ــا توانای ــد و ب ــا بزنن پشــت پ
ــوری  ــان را ط ــم خودش ــای مه ــتند و ارزش ه بی ایس

می شناســیم. امــا تــا بــه هم نزدیــک  می شــویم 
از متاقــی شــدن چشــم ها بــه هــم خــودداری 
می کنیــم. یــا یکــی از دوســتان مــا در هنــگام راه 
رفتــن ســرگرم خــوردن چیــزی و یــا صحبــت کــردن 
در تلیفــون اســت؛ مــا خــود مــان را نادیــده می گیریــم 
ــه  ــن گون ــد. ای ــی کن ــان راحت ــا احس ــت م ــا دوس ت
ــه  ــا مودبان ــی ی بی توجهــی را گافمــن بی توجهــی مدن

می گویــد. 
ــاران باریــده بــود   همیــن چنــد روز پیــش کــه ب
ــرک های خامــه  و ِگل آلــود کابــل بــه شــدت   و س
ــه قصــد  ــه ب وضــع نامناســبی داشــت، صبــح  از خان
ــرده  ــف ک ــم را کثی ــدم و راه بوت های ــرون ش ــر بی دفت
ــم و از دکان داری  ــویمش. رفت ــود بش ــاز ب ــه نی ــود ک ب
کــه گاه گاهــی از دکانــش ســودا می گرفتــم، مقــداری 
آب خواســتم. دکان دار آب داد و مــن شــروع کــردم 
ــی  ــویم... وقت ــش بش ــار دکان ــم را کن ــه بوت های ک
ــه  ــه ب ــر ک ــدم دکان دار دیگ ــه ش ــدم، متوج ــام ش تم
همســایگی اش بــود خــود را در جایــی قــرار داده بــود 
ــم  ــردن بوت های ــرگرم پاک ک ــه س ــی ک ــد من ــا بتوان ت
اســتم  را خوب تــر  ببینــد. ظاهــرن بی توجــه بــودم ولــی 
بــه عنوان یــک رخــداد اجتماعــی کــه دارای ریشــه ی 
ــن تنهــا  ــا ای ــق اســت باعــث رنجشــم شــد. ام عمی
تحربــه ی مــن نیســت. بیش تــر خانم هــای شــهری از 
ــوده را  ــای آل ــز نگاه ه ــد و رم ــج می برن ــده رن ــن پدی ای

ــد. ــخیص می دهن ــی زود تش خیل

ــان  ــوق زن ــاره ی حق ــی در ب ــان کنون ــد در جه هرچن
بســیار ســخن ها گفتــه شــده و کتاب هــا نوشــته شــده 
اســت؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در جهــان متمدن 
ــی  ــای مختلف ــه گونه ه ــان ب ــوق زن ــز حق ــی نی کنون
ــان را  ــوق زن ــی حق ــی چگونگ ــود. وقت ــال می ش پام
در جامعــه ی افغانســتان از گذشــته تــا امــروز مختصر 
مــورد بررســی قــرار بدهیــم، دیــده می شــود کــه اگــر 
ــان  ــه می ــخن ب ــان س ــوق زن ــاوی حق ــروز از تس ام

برایموثریتبرنامههاوپروژههای
زنانبایدنهادهایحامیزنانمنسجمشوند

تیــزی در گلویــش بگــذارد، دار و نــدارش را ببــرد، 
ــیخ  ــش س ــو در تن ــد، م ــن کن ــش زمی ــدش را نع جس
ــناک  ــام گاهی هراس ــا در دل ش ــری تنه ــود. دخت می ش
ســه راهی  از  کابــل،  کوچه هــای  وحشــت ناک  و 

کوچــه ای می گــذرد.
ــی را  ــی نب ــر کربای ــاس، پس ــته عب ــن شب گذش همی
دزدان کوچــه نفلــه اش کــرده بودنــد و صدهــای دیگــر را 
ــی  ــر گاه و بی گاه ــان ه ــه ی ش ــای محل در پس کوچه ه
زخــم می زدنــد، وســایل همراه شــان را می بردنــد و اگــر 

ــکم  ــکافتن ش ــا ش ــد، ب ــی می کردن ــی و نافرمان بدماش
و پهلــو و ســینه و ســر صدایــش را 

در انتهــای کوچــه   خاکــی، نــور خیــره ای می درخشــد. 
شــبیه روشــنایی ســیگاری. شــبیه روشــنایی خاکستری 
ــی.  ــن  همراه ــه ی تلف ــگ  صفح ــور کمرن ــبیه ن ــا ش ی
تیر گــی  هــوا قــدرت تشــخیص شــی و چهــره ای را از او 

گرفتــه اســت. کوچــه وهم نــاک و تیــره و تــار می نمایــد. 
ــادا  ــری کــه می گــذرد، از تــرس این کــه مب ــار عاب هــر ب

شبی غم انگیزی که شبنم نخندید!

قربان دانش

بیــش از دو مــاه می شــود کــه هیأت هــای 
مذاکره کننــده ی جمهوری اســامی افغانســتان 
و طالبــان بــر ســر تعییــن کارشــیوه )طرزالعمل( 
و  بحــث  صلــح،  گفت وگوهــای  آجنــدای 
تبــادل نظــر می کننــد. جنجــال بــر ســر مبنــای 
گفت وگوهــا تــا اکنــون بــه درازا کشــیده اســت. 
بــه تازگــی منابــع از قطــر می گوینــد کــه میــان 
طرف هــای مذاکره کننــده تفاهــم بــه میــان آمــده 
اســت و دو طــرف بــرای دســت یافتــن بــه یــک 
ــه  ــی رود ک ــار م ــده اند و انتظ ــق ش ــق موف تواف
ایــن هفتــه  کارشــیوه ی تعییــن آجنــدا و شــروع 

مذاکــرات نهایــی شــود.
زیــرا زلمــی خلیــل زاد فرســتاده ی ویــژه ی 
وزارت امــور خارجــه  امریــکا بــرای صلــح 
افغانســتان، علی رغــم نارضایتــی حکومــت 
ــان امضــا  ــا طالب ــه ای را ب افغانســتان، توافق نام
کــرد کــه بــر اســاس آن بــه تعــداد 5 هــزار زندانی 
طالــب رهــا شــد. مطابــق ایــن توافق نامــه 
طالبــان رهــا شــده بایــد زیــر نظــر می بودنــد و 
ــگ و  ــتند و جن ــر نمی گش ــگ ب ــف جن در ص
خشــونت کاهــش پیــدا می کــرد. امــا برعکــس 
حکومــت از اشــتراک گســترده ی رهــا شــدگان 
ــا  ــر داد و جنگ ه ــرد خب ــف نب ــه ص ــان ب طالب
ــت. ــه اس ــش یافت ــونت  ها افزای ــدید و خش تش
تردیــد و  امریــکا  انتخابــات  برگــزاری 
ــت  ــده ی دول ــای گفت وگوکنن ــار هیأت ه انتظ
افغانســتان و طالبــان را در پی داشــت. حکومت 
ــا روی کار آمــدن  ــود کــه ب افغانســتان منتظــر ب
جوبایــدن، ممکــن سیاســت و رویکــرد امریــکا 
ــاور  ــد. ب ــر کن ــتان تغیی ــح افغانس ــال صل در قب
ــق  ــه تواف ــت ک ــن اس ــتان ای ــت افغانس حکوم
امریــکا بــه ســود طالبــان تمــام شــده اســت و با 
ــد.  ــر می کن ــت تغیی ــدن وضعی ــروزی جوبای پی
ــکا در  ــت امری ــه سیاس ــود ک ــوم می ش ــا معل ام
ــی  ــر چندان ــتان تغیی ــح افغانس ــه صل ــه ب رابط
ــد روز  ــل زاد از چن ــی  خلی ــت و زلم ــرده اس نک
ــده  ــاالی دو طــرف مذاکره کنن ــن طــرف ب ــه ای ب
فشــار وارد کرده اســت تــا بــه نتیجــه ای برســند.
ظاهرن فشــارهای اخیر نتیجه داده اســت. 
ــپ  ــت ترام ــروزی دونال ــر پی ــه منتظ ــان ک طالب
ــا روی  ــد و از پیــروزی جوبایــدن نگــران، ب بودن
کار آمــدن جوبایــدن تیــر امیــد شــان بــه ســنگ 
خــورده اســت و از سرکشــی پیشــین مانده انــد. 
بــر اســاس گفته هــای منابــع در قطــر، طالبــان 
هیچ گونــه انعطافــی در گفت وگوهــا از خــود 

آن  دلیــل  و  نمی دادنــد  نشــان 

نهایی شدن کارشیوه ی مذاکرات 
صلح و نگرانی زنان

نگاه های رمزآلود عابران جاده ها

صفحه 2



هــر نوعیتــی کــه خــودش می خواهــد باشــد؛ اگــر زنــی 
می خواهــد کار کنــد نبایــد کســی مانــع کارش شــود و 
ــد،  ــه کار کن ــرون از خان ــدارد در بی ــی دوســت ن اگــر زن

نبایــد کســی در خانــه بــر او فشــار بیــاورد.
    در گفتمان هایــی کــه تاهنــوز در مــورد زنــان 
بــه راه افتــاده، جنــگ را بــه عنــوان تهدیــد و صلــح 
را عامــل نگرانــی جــدی زنــان می داننــد. بــه نظــر 
شــما آیــا صلحــی در کار خواهــد بــود کــه مــا نگران 

جایــگاه زنــان در نظــام پــس از صلــح باشــیم؟
ــان  ــه، زن ــکل گرفت ــح ش ــان صل ــه گفتم ــی ک از زمان
افغانســتان ثابــت کردنــد کــه از ارزش هــای شــان 
ــه عقــب  ــا وضاحــت گفتنــد کــه ب دفــاع می کننــد و ب
زنــان  بــه همیــن اســاس، موضــع  برنمی گردنــد. 
ــأت  ــی و هی ــه جهان ــت، جامع ــرای دول ــتان ب افغانس
ــم  ــر می کن ــن فک ــت. م ــخص اس ــده مش ــره کنن مذاک
صلــح یــک پروســه دوامــدار اســت نــه یــک موضــوع 
هوایــی. بنابرایــن مــا بایــد هرازگاهــی صلــح را بررســی 
کنیــم. حتــا توافــق صلــح چیــزی نیســت کــه یکبــار در 

ــد. ــر باش ــل تغیی ــد، غیرقاب ــته ش ــی نوش جای
ــخص  ــوز مش ــه هن ــح ک ــس از صل ــام پ     نظ
نیســت، امــا در حکومــت فعلــی بــا وجــود آدرس ها 
و نهادهــای متعــدد بــرای زنــان، امــا وضعیــت زنان 
ــتند؛  ــار داش ــان انتظ ــه خودش ــت ک ــزی نیس چی
یعنــی کارهــای بیش تــری بایــد می شــد. آیــا 
ــدم  ــاختاری و ع ــم س ــه تراک ــت ک ــرورت نیس ض
انســجام میــان ایــن نهادهــا بایــد بازنگــری شــود و 
ــور  ــا وزارت ام ــی ب ــا در هماهنگ ــه فعالیت ه هم
ــه  ــرد؟ البتــه کــه وزارت هــم ب ــان صــورت بگی زن

سیستم ســازی منظمی نیــاز خواهــد داشــت!
موضوعــی را کــه شــما گفتیــد مــن فکــر می کنــم یــک 
ــد  ــت نبای ــا در حکوم ــت. م ــم اس ــیار مه ــأله بس مس
ســاختارهای مــوازی داشــته باشــیم. مــا برای مســتفید 
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مشــکلی وجــود داشــته باشــد، وزارت بــه عنــوان یــک 
نهــاد حمایتــی از زنــان حمایــت کنــد. بــه همیــن خاطر 
ــرای  ــه خدمــات درســت ب ــرای ارای ــرم ب از نیازهــای مب
ــک اداره  ــان ی ــور زن ــه وزارت ام ــود ک ــن ب ــان همی زن

ــد. ــی باش اجرای
ــزد  ــت و نام ــث سرپرس ــوز منحی ــما تاهن     ش
وزیــر کار می کنیــد، امــا بــرای ادامــه رهبــری 
ــد؟ ــا آمده ای ــدام برنامه ه ــا ک ــان ب ــور زن وزارت ام

ــان  ــرای زن ــی ب ــم از کار و دادخواه ــاس تجربه های براس
ــک  ــت ی ــم دارم. در نخس ــت را در برنامه های ــه اولوی س
ــا  ــت ت ــاز اس ــان نی ــای زن ــه برنامه ه ــن هم ــجام بی انس
ــه ای را در  ــه برنام ــاد چ ــدام نه ــه ک ــود ک ــخص ش مش
کجــا بــرای زنــان اجــرا می کنــد؟ مســأله دوم رســیدگی 
بــه بانوانــی اســت کــه تاهنــوز بــرای شــان خدمــات ارایه 

ــداوم از  ــی م نشــده اســت. ســوم هــم نظــارت و ارزیاب
ــا در پروســه انکشــاف  ــان اســت ت ــژه زن برنامه هــای وی
ملــی منحیــث یک ناظــر و عضــو فعال ســهیم باشــیم.

ــان  بعضــی از مســایلی اســت کــه وزارت امــور زن
منحیــث یــک نهــاد پالیســی ســاز بــرای زنــان، هنــوز 
کاری نکــرده و حتــا هماهنگــی صــورت نگرفته اســت. 
بــه طــور نمونــه دو گزارشــی کــه در هفته هــای گذشــته 
هفته نامــه ی نیــم رخ کار کــرده موضــوع هویــت زنــان در 
اســناد دولتــی بــه ویــژه معــارف کشــور و رخصتــی یــا 
ــا  ــی در اداره ه ــان در دوره ی قاعدگ ــکات زن درک مش
ــارف و وزارت کار  ــا وزارت مع ــت. ام ــز کار اس و مراک
و امــور اجتماعــی در مــورد هــردو موضــوع گفتنــد کــه 
ــن  ــن روی ای ــا اصل ــن نهاده ــا ای ــان ب ــور زن وزارت ام
مســایل هماهنگــی نکــرده کــه ســخنگوی وزارت امــور 
زنــان نیز تصدیــق کــرد. در اداره ی پاســپورت و اداره ثبت 
احــوال نفــوس هیــچ زنــی نمی توانــد بــرای فرزندانــش 
پاســپورت و تذکــره بگیــرد در حالــی کــه این کار را پســر 
ــور  ــرا وزارت ام ــد. چ ــام ده ــد انج ــرد می توان کاکای ف

زنــان روی ایــن مســایل هنــوز هیــچ کاری نکــرده؟
ــه ی بســیار  ــه نکت ــم کــه شــما ب مــن فکــر می کن
ــر از انســجام برنامه هــای  خوبــی اشــاره کردیــد. پیش ت
زنــان ســخن گفتــم کــه هــدف از انســجام همیــن بــود؛ 
ــی وزارت  ــی، وقت ــی مل ــای اساس ــر کار و برنامه ه در ه
امــور زنــان شــامل باشــد بــا اســتفاده از ایده هــا، 
نظریه هــای ابتــکاری فعــاالن و مدافعــان حقــوق 

صلــح بیایــد، بعــد کشــت تریــاک و دیگــر مخــدرات 
منــع شــود، بیمــاران اعتیــاد نیــز بهبــود یابنــد و جامعه 

نیــز ســالم بمانــد.«
والیــت دایکنــدی بــا درنظرداشــت امنیت نســبی 
ــر شــده  ــر متأث از ناامنی هــای موجــود درکشــور بیش ت
ــاد  ــن ناامنی هــا، آمــار اعتی ــرا در ســایه ی ای اســت. زی
جوانــان بــه مــواد مخــدر، فقــر، گرســنگی، بیــکاری، 
تلفــات نیروهــای دولتــی و ملکــی و نقض حقــوق زنان 
و کــودکان در عرصه هــای آمــوزش و پــرورش افزایــش 

ــت. یافته اس
ســال گذشــته در نتیجــه ی درگیری بیــن نیروهای 
دولتــی و گــروه مخالــف طالبــان در دایکنــدی، دســت 
کــم 59 تــن از نیروهــای امنیتــی جــان باختــه و بیــش 
از 130 تــن دیگــر زخــم برداشــته اند. اکنــون اشــتراک 
کننــدکان دایکنــدی در گفتمــان والیتــی کــه از ســوی 
خانــه فرهنگ آســیا بــه همکاری ســازمان ملــل متحد 
ــم  ــل متحــد درخت ــه نقــش مل برگــزار شــده اســت، ب
ــد و  ــد می کنن جنــگ و درگیری هــای افغانســتان تأکی
از جامعــه ی جهانــی می خواهنــد کــه ختــم جنــگ را 

در اولویــت کارخــود قــرار دهــد.

و زنــان زمینــه ی اســتفاده از شــرایط را فراهــم می کنــد و 
مــا امــروزه شــاهد مشــارکت نســبی ملــی زنان هســتیم، 
نبایــد بــه ایــن رونــد کــه فقــط جنبــه ی تشــریفاتی دارد 

خوشــبین باشــیم.
ــکیل  ــاع را تش ــر اجتم ــی از پیک ــه نیم ــان ک  زن
ــن  ــدی در تعیی ــی و کلی ــش اساس ــد نق ــد، بای می دهن
سرنوشــت سیاســی کشــور داشــته باشــند. زنــان 
ــتگی ای را  ــیتی، شایس ــاوت جنس ــدون تف ــد ب می توانن
کــه مســتحق آن هســتند بــه دســت بیاورنــد. راه کارهای 
ــان  ــرای ش ــه ب ــه همیش ــا آنک ــان ب ــازی زن توان مندس

محــدود بــوده؛ بــا آن همــه محدودیت هــا اکثریــت زنــان 
توانســته اند نقــش فعــال و موثــری در عرصه هــای 
را  مختلفــی  چالش هــای  و  کــرده  ایفــا  مختلــف 
ــجاع  ــان ش ــود زن ــه ی خ ــا در جامع ــد. م ــه کنن تجرب
و قدرت منــدی داریــم کــه درد و انــدوه را در رگ و 
خون شــان احســاس می کننــد و بــا مســؤولیت، تعهــد 
می تواننــد درد اجتماع را درد مشــترک خودشــان دانســته 
و در مشــارکت های ملــی نقــش ارزنــده را ایفــا کــرده و 
ــد. ــود بپردازن ــردم خ ــه و م ــکات جامع ــل مش ــه ح ب

زنــان افغانســتان می تواننــد دســت بــه دســت هــم 
داده و بــه دور از تزلــزل و دوگانگــی فکــری و اجتماعــی، 
تنهــا بــه زن بودن خــود به حیث جنس دوم پشــت پــا زده 
و بــا مجزاســازی هویــت آشــکار خــود، تمــام عرصه هــا 
را بــرای خــود شــان فراهــم کرده، و مســؤولیت ســنگین 
شــان را خــود بــه دوش بکشــند و بــا هویــت مشــخص 
در جامعــه ی افغانســتانی در مشــارکت ملــی و سیاســی 

جایــگاه و اعتمادشــان را چندیــن برابــر کنند.
زنــان بــه عنــوان نیــروی بالقــوه در آینــده ی 
ــگاه ویژهــا ی را برخــوردار  ــک جامعــه جای سیاســی ی
می باشــند. هــر قــدر میــزان مشــارکت زنــان و حضــور 
ــدازه پروســه های  ــه همــان ان ــر باشــند، ب ــان پررنگ ت آن
ــال و  ــتان فع ــه ی افغانس ــی جامع ــی و اجتماع سیاس

ــد. ــد ش ــترده خواه گس

ــم صافــی! در نخســتین هفته هــای ورود      خان
ــدن  ــل ش ــث تبدی ــان بح ــور زن ــما در وزارت ام ش
ــه  ــان از یــک نهــاد پالیسی ســاز ب وزارت امــور زن
یــک نهــاد اجرایــی مطــرح شــد، ایــن طــرح بــه کجا 

رســید؟
تشــکر از شــما و هفته نامــه ی نیــم رخ کــه بــرای حمایت 
از زنــان کار می کنیــد. بلــی، زمانــی کــه کارم را منحیــث 
ــی از  ــردم، یک ــاز ک ــان آغ ــور زن ــت وزارت ام سرپرس
طرح هــای مــا جهــت تغییــر وضعیــت زنــان ایــن بــود 
ــی  ــه اجرای ــازی ب ــان از پالیسی س ــور زن ــه وزارت ام ک
ــان  ــان همچن ــور زن ــه وزارت ام ــه ک ــود. البت ــل ش تبدی
پالیســی های حکومــت در امــور زنــان را طــرح خواهــد 
کــرد، امــا صاحیــت اجــرا و تطبیــق برنامه هــا و 

ــت. ــد داش ــز خواه ــا را نی پروژه ه
ــورت  ــه ص ــاال ب ــان ح ــور زن ــا وزارت ام     آی
ــه  ــی را ب ــاد اجرای ــک نه ــای ی ــی صالحیت ه عمل

ــت؟ ــت آورده اس دس
ــی را  ــوع ارزیاب ــا دو ن ــته م ــاه گذش ــه م ــدت س در م
ــی  ــری در تمام ــی سراس ــک ارزیاب ــم. ی ــه راه انداختی ب
 والیت هــای کشــور صــورت گرفــت کــه ســه پرســش 
ــان  ــود: ســه اولویــت وزارت امــور زن اساســی مطــرح ب
کدام هاســت تــا وزارت امــور زنــان پــس از اجرایی شــدن 
آنهــا را انجــام دهــد؟ بررســی دوم مــا در ســطح دولــت 
بــود: چهــار پرســش از وزارت خانه هــا مطــرح شــد کــه 
بــه چــه تعــداد زنــان در هــر وزارت خانــه حضــور دارنــد؟ 
ــافی  ــه ی انکش ــزان بودج ــه می ــه چ ــه ب ــر وزارت خان ه
ــه  ــی ک ــاس برنامه های ــاص داده؟ اس ــان اختص ــرای زن ب
هــر وزارت بــرای زنــان پــان کــرده چیســت؟ و چهــارم 
اینکــه وزارت خانه هــا بــرای تســهیل امکانــات و بهبــود 
وضعیــت زند گــی زنــان کــدام ابتــکار را بــه خــرج داده؟ 
ــا را  ــن گزارش ه ــاد ای ــته 35 نه ــاه گذش ــه م ــی س ط
ــن  ــوز ای ــر هن ــدود 25 اداره دیگ ــانده و ح ــا رس ــه م ب
ــن  ــه ی ای ــد. نتیج ــال نکرده ان ــا ارس ــه م ــات را ب اطاع
ارزیابی هــا هنــوز کامــل نشــده، هــر وقــت کامــل شــد 
مــا از طریــق رســانه ها بــا مــردم شــریک خواهیــم کــرد.
اگــر وزارت امــور زنــان یــک نهــاد اجرایــی باشــد 
چــه تغییــری در عمل کــرد آن بــه وجــود خواهــد آمــد؟
اگــر وزارت امــور زنــان یــک نهــاد اجرایــی باشــد 
شــاید مــا از طریــق وزارت امــور زنــان بــرای زنان کشــور 

ــر رســیدگی کنیم. زیادت
    یعنــی وزارت امــور زنــان بــه صــورت عملــی 
صالحیــت طــرح و تطبیــق برنامه هــا و پروژه هــا در 

خصــوص زنــان را خواهــد داشــت؟
بلــی، در بعضی جاهــا که ضرورت باشــد. چــون وزارت 
امــور زنــان منحیــث یک نهــادی کــه ایجادش بــه خاطر 
تســهیل و فراهــم آوری خدمــات مؤثــر برای زنان اســت، 

ایــن کار را خواهــد کرد.
ــه  ــی ب ــه مدن ــما از جامع ــی، ش ــم صاف     خان
ــد، بررســی شــما  ــان آمدی ــری وزارت امــور زن رهب
از کارکــرد وزارت امــور زنــان در زمانــی کــه یــک 

ــت؟ ــوده، چیس ــاز ب ــاد پالیسی س نه
زنــان  امــور  وزارت  کــه  زمانــی  در  شــک  بــدون 
ــروز  ــا ام ــرده، ام ــی را ک ــز کارهای ــوده نی ــاز ب پالیسی س
یــک سیســتم قــوی نهادینــه نــدارد کــه اگــر فــردا یــک 

ــا افزایــش ناامنــی و  ــرد کــه ب ــی صــورت می گی درحال
فقــر در ایــن والیــت، آمــار اعتیــاد خانواده هــا  بــه مــواد 
مخــدر بخصــوص زنــان در دایکنــدی نیز افزایــش یافته 

ــت. اس
محمــد حکیــم حیــدری مســؤول کمــپ تــداوی 
معتادیــن در دایکنــدی بــا نگرانــی از افزایــش معتــادان 
بــه مــواد مخــدر می گویــد: در ســایه ی جنــگ و ناامنی 
پدیــده ی خانمانســوز اعتیــاد نیــز کتلــه ی بزرگ تــری را 
بــه خــود شــکل داده اســت و نبــات تریــاک در مناطــق 
ــت و  ــم کش ــوز ه ــان هن ــرل طالب ــت کنت ــن و تح ناام
ــر  ــه بدبختــی اکث ــز مای ــن نی برداشــت می شــود کــه ای
خانواده هــا در کشــور شــده اســت و بــرای نجــات آنــان 
ــن  ــم ای ــد و درخت ــری کاهــش یاب ــد جنــگ و درگی بای
جنــگ جامعــه ی جهانــی باید نقش خــود را ایفــا کند. 
»مــن هــم از ملــل متحــد می خواهــم کــه ختــم جنــگ 
و ناامنــی را در اولویــت کار خــود قــرار بدهــد، زیــرا در 
زیــر ســایه ی همیــن جنــگ و ناامنــی کشــت تریــاک 
ــواد مخــدر در کشــور  ــد م ــه اســت و تولی ــن نرفت از بی
ــت.  ــرده اس ــرو ب ــاد ف ــان را در کام اعتی ــر جوان بیش ت
بــرای از بیــن بــردن مــواد مخــدر نیاز اســت کــه اول باید 

برقــرای صلــح و حــل منازعه هــا در ســطح ملــی 
ــه ها  ــن پروس ــان در ای ــمولیت زن ــد و ش ــارکت کنن مش
ســبب می شــود کــه دســت آوردهای آنهــا نادیــده گرفتــه 
نشــوند. اگــر بــرای زنــان افغانســتان کــه همــواره حقوق 
شــان پامــال شــده اســت، زمینــه ی توانمندســازی فراهم 
شــود، آنهــا بــا مقاومــت خستگی ناپذیرشــان می تواننــد 
ــا گام هــای بلنــدی در عرصه هــای تصمیم گیری هــای  ب
سیاســی کنــار هــم و کنــار مــردان بی ایســتند. در عصــر 
کنونــی کــه آقــای اشــرف غنــی دیده گاهــای را در مــورد 
زنــان مطــرح می کنــد و بــه قــول خــودش بــرای مــردان 

ــردازد و مــورد پیگــرد قــرار  ــن مســایل می پ ــه ای ــان ب زن
می دهــد. بحــث مصؤنیــت حقوقــی بــرای زنــان یکــی 
از مســایلی اســت کــه در نتیجــه ارزیابــی مــا آمده اســت 
ــی  ــناد و لوایح ــام اس ــکام تم ــازی اح ــرای عملی س و ب
ــم.  ــی داری ــا برنامه های ــرده، م ــه وزارت روی آن کار ک ک
در موضوع هایــی مثــل: میــراث، نــکاح، قبالــه و کارت 
تولــد کــه ثبــت هویــت و تثبیــت حقــوق زنــان ضــروری 

ــم. اســت، مــا پــان داری
    کــدام برنامه هــا پــس از آمــدن شــما بــه وزارت 

تــا حــاال تطبیق شــده؟
ــرای  ــته ب ــاه گذش ــد م ــی چن ــا ط ــه م ــکاری ک دو ابت
تقویــت زنــان انجــام دادیــم، یکــی طــرح معاونــت زنــان 
در هــر والیــت بــود. پیــش از ایــن مــا منحیــث فعــاالن 
ــگاه  ــم جای ــرای تحکی ــوق زن ب ــان حق ــی و حامی مدن

ــرای ایــن موضــوع دادخواهــی  ــان در حکومتــداری ب زن
ــم  ــس از آمدن ــه پ ــود ک ــی ب ــت خوب ــم و فرص می کردی
بــه وزارت امــور زنــان ایــن طــرح را بــه کابینــه پیشــکش 
ــان در  ــگاه زن ــت جای ــرای تثبی ــز ب ــه نی ــم. کابین کردی
حکومتــداری محلــی ایــن طــرح را قبــول کــرد کــه در 

آینــده نزدیــک تطبیــق خواهــد شــد.
ــام  ــت ن ــرای ثب ــت؟« ب ــن »#نامم_کجاس کمپای
ــه  ــود ک ــث مهمی ب ــی از مباح ــنامه یک ــادر در شناس م
مــدت ســه ســال توســط فعــاالن حقــوق زن ادامــه یافته 

بــود و مــا در کابینــه از آن حمایــت کردیــم.
    برنامه های تان برای آینده چیست؟

شــش ســکتوری کــه در آینــده مــا روی آن کار خواهیــم 
کــرد: معــارف، صحــت، امنیت، صلــح، اقتصــاد و امور 

ــت.  اجتماعی اس
    ارچنــد شــهروندان افغانســتان بــدون تفکیک 
جنســیت قربانــی ناامنی اســتند، آیــا زنــان بیش از 

دیگــران تــاوان نمی پردازنــد؟
بــدون شــک؛ اگــر در افغانســتان مــردی از بیــن مــی رود 
ــی در  ــنگین زند گ ــار س ــه ب ــت ک ــن زن اس ــم ای بازه
شــرایط فعلــی را بــه تنهایــی متحمــل می شــود. جــدا از 
امنیــت عمومــی، بحــث مصؤنیــت اجتماعــی زنــان نیز 
مهــم اســت. مــا هنــوز نیــاز داریــم به انــدازه ای روی ایــن 
موضــوع کار کنیــم تــا یــک زن در هــر موقعیتــی کــه قرار 
ــه  دارد در جامعــه احســاس راحتــی و امنیــت کنــد و ب

ــوی  ــک آدرس ق ــد ی ــود بای ــای خ ــوندگان برنامه ه ش
ــا  ــر م ــن خاط ــه همی ــیم. ب ــته باش ــتحکم داش و مس
ــور  ــد روی وزارت ام ــده از دو ُبع ــه در آین ــم ک می خواهی
زنــان کار کنیــم. در نخســت اینکه سیســتم کاری وزارت 
ــی  ــان قــوی شــود. دیگــر اینکــه شــورای عال ــور زن ام
ــان منحیــث یکــی از مکانیزم هــای قــوت بخشــیدن  زن
وزارت امــور زنــان ایجــاد شــده اســت. ایــن شــورا یــک 
نهــاد نیســت بلکه یــک شــورای متشــکل از مســؤوالن 
ــجام  ــتای انس ــا در راس ــت ت ــان اس ــور زن ــاالن ام و فع

ــد. ــان کار کنن ــژه زن ــای وی برنامه ه
ــد  ــاد ش ــان ایج ــی زن ــورای عال ــه ش ــی ک زمان
شــکایت ها از تعــدد نهادهــا و تراکــم ســاختاری وجــود 
ــا  ــت کاره ــر کیفی ــا ب ــدد آدرس ه ــه تع ــت و اینک داش

ــذارد. ــی بگ ــر منف ــن اث ممک
ــچ  ــت. هی ــاد نیس ــک نه ــان ی ــی زن ــواری عال ش
ــی  ــد شــورای عال ــن شــورا همانن ــدارد. ای بودجــه ای ن
اقتصــادی و... یــک ســاختاری برای هماهنگی اســت 
ــه مشــوره  ــان ب ــت برنامه هایــش را در عرصــه زن ــا دول ت
ایــن شــورا منســجم ســازد. همینکــه در مــورد شــورای 
ــه  ــی در جامع ــو و بحث های ــک گفت وگ ــان ی ــی زن عال
بــه ویــژه در بیــن قشــر فرهنگــی و فعــاالن امــور زنــان 
ــن امــر نشــان می دهــد کــه وزارت  صــورت گرفــت، ای
ــت  ــن اداره حمای ــو ای ــان عض ــا زن ــان را تنه ــور زن ام
ــای  ــر کارکرده ــان نظاره گ ــه زن ــه هم ــد، بلک نمی کنن
شــان اســتند و می خواهنــد برنامه هــای زنــان بــر محــور 
یــک آدرس مشــخص صــورت بگیــرد. جمعــی از زنــان 
فعــال کــه منتقــد تشــکیل شــورای عالــی زنــان بودنــد 
در وزارت آمدنــد و مــا الیحــه وظایــف ایــن شــورا را در 
مشــورت بــا آنــان تهیــه کردیــم بازهــم تعــدادی از آنــان 

قانــع نشــدند و مخالفــت تعــدد آدرس بودنــد.
ــان در  ــا وزارت امــور زن     برخــورد حکومــت ب
مقایســه بــا دیگــر وزارت خانه هــا را در زمانــی کــه 
بیــرون از هیــأت رهبــری وزارت بودیــد و حــاال کــه 
در رأس رهبــری ایــن وزارت اســتید چگونه بررســی 

ــد؟ می کنی
در گذشــته مشــکاتی بوده، امــا اکنون که چنــد موضوع 
از جملــه درج نــام مــادر در شناســنامه و طــرح معاونــت 
یــک زن در هــر والیــت را تــا در کابینــه مطــرح کردیــم 
مــورد تأییــد قــرار گرفــت. همچنــان یــک موضــوع مهم 
دیگــر کــه نشــانگر تعهــد حکومــت بــرای رســیدگی بــه 
زنــان و بهبــود وضعیــت آنــان می باشــد قــرار اســت بــه 
زودی همگانــی شــود. اینهــا شــاخص های ملموســی 
اســتند کــه نشــان می دهــد حکومــت چقــدر تعهــد بــه 
وزارت امــور زنــان دارد. پیــش از ایــن همیشــه در آخرین 
ــک  ــوا ی ــت جینی ــه نشس ــدیم ک ــر می ش ــه خب مرحل
کنفرانــس مربــوط بــه افغانســتان اســت و مــا منحیــث 
یــک زن فعــال بایــد نظــر بدهیــم. امــا امــروز منحیــث 
سرپرســت وزارت امــور زنــان بــه بســیار صداقــت 
می خواهــم بگویــم که در نخســتین جلســه پانگــذاری 
نشســت جینیــوا نظــر وزارت امــور زنــان و مشــوره زنــان 

ــد. ــه ش ــا گرفت از والیت ه
ــه تنهــا در افغانســتان  ــان در سراســر کشــور، ن زن
ــار  ــف دچ ــکال مختل ــه اش ــان ب ــطح جه ــه در س بلک
مشــکاتی اســتند کــه نیــاز بــه انســجام فــارغ از قــوم و 

ــد.  ــا دارن ــب و جغرافی مذه
     حکومــت در کنفرانــس جینیــوا بایــد از 
عملی ســازی تعهداتــش بــه جامعــه جهانــی بایــد 
پاســخ دهــد. آیــا در بخــش جنــدر پاســخ درخــوری 

ــت؟ ــد داش خواه
ــه  ــدون شــک. در جلســه ی چنــدی پیــش کــه مــا ب ب
خاطــر شــورای عالــی زنــان داشــتیم و معلوماتــی را بــه 
ــان  دســت آوردیــم، حکومــت افغانســتان در عرصــه زن
نســبت بــه میــزان تعهداتــش بیش تــر کار کــرده اســت.

برای موثریت برنامه ها و پروژه های
 زنان باید نهادهای حامی زنان منسجم شوند

گزارش

حسین احمدی

شواری عالی زنان یک نهاد 
نیست. هیچ بودجه ای ندارد. 
این شورا همانند شورای عالی 
اقتصادی و... یک ساختاری 
برای هماهنگی است تا دولت 
برنامه هایش را در عرصه زنان 
به مشوره این شورا منسجم 
سازد. همینکه در مورد شورای 
عالی زنان یک گفت وگو و 
بحث هایی در جامعه به ویژه 
در بین قشر فرهنگی و فعاالن 
امور زنان صورت گرفت، این 
امر نشان می دهد که وزارت 
امور زنان را تنها زنان عضو 
این اداره حمایت نمی کنند، بلکه 
همه زنان نظاره گر کارکردهای 
شان استند و می خواهند 
برنامه های زنان بر محور یک 
آدرس مشخص صورت بگیرد. 

    گفت وگو با حسینه صافی،
 سرپرست و نامزدوزیر وزارت امور زنان

زنان افغانستان؛ آزادی...سازمان ملل متحد ختم جنگ...



چیــزی از پشــت او را بــه ســویش می کشــاند. بــا 
ــد و ســر  ــگاه نمی کن ــه پشــت ســر ن ــن حــال، امــا ب ای
به زیــر در تاریکــی راه مــی رود کــه آن نشــانه را گــم 
نکنــد. بــا هــرگام تصــور می کنــد، پاهایــش ســنگین تر 
ــوند.  ــد می ش ــن بلن ــختی از زمی ــه س ــت و ب ــده اس ش
ــت  ــه دس ــاس!« ن ــی، الی ــد: »توی ــدا کن ــد ص نمی توان
بــه بیکــش بــرده می توانــد کــه موبایــل  خــود را بــردارد و 
تمــاس بگیــرد. بــه  یکبار گــی دید از چشــمانش مــی  رود 
و ســیاهی مطلــق پــرده می کشــد. دیگــر هیچ چیــزی را 
نمی بینــد. هیــچ چیــزی یــادش نمی آیــد. هیــچ چیــزی 
نمی شــنود. شــبنم بــا ضربــه ای روی زمین افتاده اســت. 
در چنــد قدمــی، آن نــور خیــره کــه دوست داشــت آنــرا 
ــرای  ــر ب ــی درد س ــت و ب ــه  ی راح ــبنم، طعم ــد. ش ببین
ســارقین محلــه می شــود. شــبنم آن قــدر جــان نداشــت 
ــف   ــدام ظری ــتی را در ان ــه مش ــل ضرب ــوان تحم ــه ت ک
دخترانــه اش داشــته باشــد. همان جــا از هوش مــی رود. 
دار و نــدارش را کــه ســارقین می برنــد، شــورش و 
ــرار  ــش از ق ــه دل ــاس ک ــود. الی ــد می ش ــدای بلن ص
شــام گاهی شــور می زنــد، خــودش را 

ــاند.     ــه می رس ــه درون کوچ ب
چهــره ی نــازک دخترانــه اش روی خاک 
افتــاده بــود. هیــچ کســی جــرات نکــرده 
ــا  ــد کــه آی ــود، نزدیکــش بشــود و ببین ب
ــا  ــت ی ــده اس ــن او مان ــان در ت ــوز ج هن
نفســی نمی زنــد. الیــاس بــا شــتاب ســر 
ــای  ــنا، لباس ه ــره  ای آش ــد. چه می رس
ــن شــده  ــه نعــش زمی آشــنا و جســم ک
اســت. »خدایــی مــن! شــبنمم. محکــم 
ــاس،  ــرد« الی ــش را می گی ــوی دهن جل
نمی توانــد صــدا کنــد: »شــبنم، شــبنمم! 
ــد  ــده؟« نمی توان ــرت آم ــی س ــه بای چ
در میــان انبوهــی تماشــاگران صحنــه، با 
نســبت دیگــر، بــا اســم دیگــر صــدا کند 
و حالــش را بپرســد. نمی توانــد نزدیکش 
بشــود و نــه هــم چهــره ی برخــاک 
ــاک از  ــد و خ ــد کن ــده اش را بلن غلطی
ــد. چــه  ــه ی او بتکان صــورت معصومان
ــه  ــی! چ ــداد تلخ ــه روی ــی! چ مصبیت
ــزی!  ــرایط غم انگی ــه ش ــه ای! چ فاجع
چــه درد عظیــم و زخــم عمیــق کــه تاب 
و تحمــل آن، قامــت جوانــی را شکســته 
ــیند،  ــن می  نش ــه زمی ــاس ب ــت. الی اس
ــوز در  ــیدن را هن ــرات پرس ــزد. ج ــش می خ ــی پی کم
خــود نمی یابــد. فقــط بی صــدا بــه او می نگــرد. انــگار 
شــبنم بــه ســویش لبخنــد می زنــد و دندان هــای صــدف 
گونــه اش از پشــت آن می درخشــد. امــا لبانــش حرکتــی 
نــدارد و نمی خنــدد. آن دم، بــه یــاد اولیــن  قــرار آشــنایی 
ــا  ــد مــی زد، ام ــد کــه شــبنم فقــط »لبخن شــان می      افت
نمی خندیــد« ســعی می کــرد متانــت و شــکوه و ابهــت 
دخترانــه اش را حفــظ کنــد. آن شــب نیــز »شــبنم لبخند 
ــه  ــاوت ک ــی تف ــا اندک ــد« ب ــا نمی خندی ــود، ام زده ب

ــود. ــه ب ــن او رفت ــان از ت ــار، ج این ب

توافق نامــه ی امریــکا بــا طالبــان گفتــه 
ــت  ــری حکوم ــه رهب ــون ک ــود. اکن می ش
ــز  ــان نی ــت، طالب ــرده اس ــر ک ــکا تغیی امری
ــده می شــود کــه اندکــی  نگــران اســتند و دی
از بلندپروزای هــای قبلــی شــان عقــب 

کشــیده اند.
اکنــون کــه دو طرف بر ســر کارشــیوه ی 
ــر  ــر س ــرات ب ــروع مذاک ــدا و ش ــن آجن تعیی
مــوارد اساســی نزدیــک شــده اند و اگــر 
ایــن هفتــه بــه توافــق نهایــی برســند، نگرانی 
زنــان یــک بــار دیگــر در راســتایی حقــوق و 
ــح  ــای صل ــان در گفت وگوه ــای ش آزادی ه
ــا  ــه گفت وگوه ــان ک ــرد. از زم ــاال می گی ب
میــان حکومــت افغانســتان و طالبان شــروع 
ــر  ــراز نظ ــه اب ــان هیچ گون ــت، طالب شده اس
واضــح در رابطــه بــه حقــوق، آزادی و حضور 
زنــان در جامعــه نکرده انــد. برداشــت ها ایــن 
اســت کــه هیــچ تغییــری در تفکــر و رفتــار 
طالبــان نســبت بــه حقــوق و آزادی زنــان بــه 
میــان نیامــده اســت. آنچــه که ســبب نگرانی 
ــان در  ــان می شــود، ســهیم ســاختن طالب زن
قــدرت و محــدود شــدن آزادی هــای نســبی 
ــت.  ــه اس ــان در جامع ــدک زن ــور ان و حض
زنــان در 20 ســال بــه پیشــرفت های هرچنــد 
انــدک، امــا مهــم و بنیــادی دســت یافته اند. 
ــض  ــی و تبعی ــری اجتماع ــم نابراب علی رغ
جنســیتی موجــود، طالبــان بــه عنــوان یــک 
ــه  ــه ی ب ــک و بی گون ــر دموکراتی ــروه غی گ
بــه  انسان شــمول  مشــترک  ارزش هــای 
ــان،  ــای زن ــوق آزادی ه ــژه حق ــه ی وی گون

ــان اســت. نقطــه ی تهدیــد دیگــر بــرای زن
ــد  انتظــار مــی رود کــه حکومــت جدی
ــای  ــوق و آزادی ه ــتای حق ــکا در راس امری
زنــان در گفت وگوهــای صلــح توجــه جــدی 
ــار  ــت ب ــتان سال هاس ــان افغانس ــد. زن کن
ســنگین خشــم و خشــونت جاری از بستری 
را بــه دوش می کشــند کــه در ســاختن و 
شــکل گیری آن نقشــی ندارنــد و امــا قربانیان 
ــتند.  ــاک اس ــدان هولن ــن می ــک ای درجه ی
ــی و  ــم سیاس ــی تصامی ــد قربان ــون نبای اکن
ایدیولوژیــک گروه هــای افراطــی و غیــر 
ــن رویکــرد  ــا ای ــرا ب دموکراتیــک شــوند. زی
هیچ گونــه تحولــی در جامعــه نخواهد شــکل 
ــه،  ــان در جامع ــور زن ــدون حض ــت. ب گرف
هیچ گونــه تحــول و توســعه ی رخ نمی دهــد.
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ــت هایش  ــد. انگش ــی بنویس ــد، چیزهای ــروع می کن ش
ــام آوری  ــیل سرس ــرد، س ــرار می گی ــورد ق ــه روی کیب ک
ــود.  ــار می ش ــش تلنب ــره روی ذهن ــای روزم از رویداد ه
هــر کــدام بــه مغــز اســتخوانش انــگار ســوزنکی می زند، 
تــا اول از آن یــادی کنــد و بنویســد. پاراگــراف اول را کــه 
بــه پایــان می رســاند، نیــروی شــارژ باطــری لپ تاپــش 
هشــدار می دهــد. بــرق کابــل، هماننــد پیام هــای 
ــده  ــد ش ــت و آم ــل در رف ــای کاب ــی تلویزیون ه بازرگان
اســت. خیلــی وقــت  می شــود باطــری لپ تاپــش 
ــرق  ــروی مســتقیم ب ــا نی ــم ب ــد. دای درســت کار نمی کن
ــه ناچــار ســراغ نوشــتن  ــرد. شــب ها ک از آن کار می گی
مــی رود، بــرق یــاری نمی کنــد، کابــل کــه بــه تاریکــی 
فــرو مــی رود و ســیاهی شــب لنگــر می انــدازد، تحمــل 
ایــن وضعیــت طاقت فرســاتر می شــود. آن وقــت اســت 
کــه حلقه چشــمانش تنگ تــر و ســرخی وحشــت ناکی 
ــر  ــه دیگ ــت ک ــی اس ــود. روزهای ــن می ش درون آن په
ســراغ موســیقی نمــی رود. حــال دلش پریشــان اســت. 

ــم خیلــی خــوب شــد. شــکر، تمــام  گذشــت کــه مری
ــر  ــرای همس ــی ب ــته. وقت ــه اش برگش ــای رفت حس ه
خــود ایــن خبــر خــوش را دادم، او هــم برایــم خبــر خوبی 
داشــت. خبــری کــه توانســت، تمــام اشــک ریختن ها و 
دردمندی هایــم را فرامــوش کنــم. »مــن، پدر شــده ام!«.
ــم.  ــه کن ــتم چ ــی نمی دانس ــاال، از خوش حال ح
بســیار خــوش بــودم. آخــر، نســل مــن قــرار بــود ادامــه 
پیــدا کنــد و مریــم پســرم را در آغــوش بگیــرد و بــا هــم 

ایــن خوش حالــی کــه دیگــر، در مریــم، هیــچ اثــری از 
بیمــاری نمانده بود، برگشــتیم از مســافرت. از مســافرتی 
کــه در آغــاز، مــا را زجــر داد ولــی، در فرجــام، چیــزی 
باالتــر از توقــع مــا نتیجــه داد. حــاال، تــوران هم آمــده به 
دنیــا. شــبی، تصویرهای کــه از مریــم در بســتر بیمــاری 
ــس  ــان دادم و از اراده ی عک ــش نش ــودم را برای ــه ب گرفت
ــاه گذشــته از  ــوز یک م ــم. هن ــم هــم برایــش گفت گرفتن
برگشــتن مــا. مریــم، هنــوز خــوب اســت. تــوران هــم 
ــاه و  ــه  م ــن ن ــرا در ای ــزرگ می شــود. همســرم، م دارد ب
ــش.  ــاخت. وام دار خوبی های ــام س ــد روز، وام دار تم چن
پســرم خیلــی خــوب  و  از خــودش  نبــودم،  مــن 
مواظبــت کــرد کــه شــاید، تمــام عمــر نتوانــم جبرانــش 
یک ســال.  یازده مــاه.  ســه ماه....  دو مــاه.  کنــم. 
پانزده مــاه... مریــم خــوب اســت. داروهــا تمــام شــده. 
بایــد یک مــاه قبــل می بردیمــش، نتوانســتیم. آخــر، در 
همیــن دوســاِل قبــل، تمــام دارونــدار خــود را فروختــه 
بودیــم و هزینــه ی تــداوی مریــم کــرده بودیــم. هیچ چیــز 
نداریــم. حتــا، طاهــای همســرم. چــون کــه آن  را هــم 
در همیــن جریــان، فروختــه بــودم. تــداوی مریــم حدود 
برداشــت.  هزینــه  و سی و شــش هزار   ســی و ُنه لگ 
ولــی خــوش بــودم کــه مریــم خــوب شــده و پزشــکان 
نافهــم شــفاخانه ی جمهوریــت، دروغگو ثابت شــدند. 
ــه  ــی آورد ک ــه دوام نم ــم یک هفت ــه مری ــد ک ــه بودن گفت
ــه  ــته ک ــت و هفت ماه گذش ــاال بیس ــد. ح ــس بکش نف
ــن  ــه در ای ــت ک ــن در حالی س ــت.  ای ــوب اس ــم خ مری
ــازه در  ــتاند و ت ــور را گذش ــون کانک ــم آزم ــان، مری می
سمســتر ســوم دانش کــده ی اقتصــاد دانــش گاه فاریاب، 

ــودم.  ــم ب ــروف مری ــام، مص ــان تم ــا هیج ــد. ب بخندن
تــداوی تمــام شــد و مریــم خــوب شــد. بیــش از هشــت  
مــاه گذشــته بــود کــه مســافر بودیم. ولــی دل خوشــی ای 
کــه داشــتیم، ایــن بــود کــه مریــم حــاال خــوب اســت. 
پزشــک مریــم، بــرای یک ســال آینــده، دارو داد. گفــت: 
»یک ســال بعــد پــس از تمام شــدن ایــن داروهــا، دوباره 
برگردیــم. کــه اگــر نیــاز بــود، تــداوی را از ســر می گیریم، 
ــا  ــم.« ب ــوی می دهی ــه ی حمای ــود، ادوی ــاز نب ــر نی اگ

ــت. ــو اس دانش ج
از ایــن کــه مریــم خــوب اســت، بی خیــال رفتــن 
بــه هندوســتان شــدیم. دل مریــم را هــم مســافرت، زده 
بــود. امــا ایــن چنــد مــدت اســت کــه ســه باره، مریــم 
ــون،  ــرطان خ ــی س ــت. در مریض ــوب نیس ــش خ حال
ــد کــه  ــات ســفید خــون کــم می کن ــدن انســان کروی ب
خصوصیــت دفــاع از بــدن را دارد و یکــی از دالیــل 
ــاره  ــاال، چندب ــت. ح ــن اس ــم، همی ــزی مری خون ری
ــم کــه از تمامــی  همــان روزهــای ســابق مریضــی مری
ــرار  ــال تک ــت، در ح ــون می ریخ ــش خ ــرای بدن مج
اســت. حــاال حتــا، آن قــدر درمانــده ام کــه یک افغانــی 
نــدارم برایــش یک دانــه ســاجق بخــرم و بگویــم: »بگیــر 
مریمــی! ســاجق ِبَجــو کــه چنــد دقیقــه، درد از یــادت 
ــرای مانــدن یــک  ــرود!« آخــر یک انســان، این قــدر ب ب
عزیــز خــود رنــگ زرد و درمانــده می شــود کــه حاضــر 
بــه دســت درازی می شــود. حتــا دوهفته قبــل، خواســتم 
گــرده ام را بفروشــم. وقتــی بــا یکــی از مســؤوالن 
اســت،  هــرات  در  کــه  لقمان حکیــم  شــفاخانه ی 
هم صحبــت شــدم، از قیمتــی کــه گــرده ی یــک انســان 
را می  خرنــد، خبــر شــدم و بــا خــود گفتــم کــه بــا ایــن 
مقــدار پــول، فقــط می شــود کــه تــا هندوســتان رســید. 
هزینه هــای دیگــر چــه؟ منصــرف شــدم. و حــاال مــن 
ــه  ــاداری ک ــاک ن ــس دردن ــوار و ح ــای دش این روز ه
ــو نشســته ام و  ــم، دوزان ــم صــرف کن ــداوی مری ــرای ت ب
ســخت غمگینــم کــه دروغ گــو شــدم نــزد مریــم کــه بــا 
نشــان دادن تصویرهایــش، برایــش گفتــه بودم: تــو دیگر 
خــوب شــده ای. موهایــت نمی ریــزد، بــزرگ می شــوی 

ــردازم. ــکرانه می پ ــت، ش ــس زدن های ــرای نف و ب

کوچه هــای  وســط  و  جوی چه هــا  در  و  خامــوش 
کثیــف رهای شــان می  کردنــد. می ترســید، حق داشــت 
بترســد، کــم  نبوده انــد، شــمار آنهایــی کــه شــب هنگام از 
خانــه بیــرون زده بودنــد و هیچ وقــت ســالم و یــا هیــچ بر 
نگشــته بودنــد. شــبنم، این هــا را می دانســت و درعمــق 
ــرون  ــه بی ــا ب ــتیاق پ ــیاری و اش ــا هوش ــراس ب ــن ه ای
ــد، در  ــه برآم ــه از خان ــر ک ــار عص ــود. یک ب ــته ب گذاش
ــره  ای او  ــتن پنج ــبیه شکس ــدای ش ــی ص ــاط حول حی
ترســانده بــود. غــروب گاه شــاخه ای درختی شکســت و 
پشــت ســرش بــه شــدت روی ســینه ی زمیــن فروآمــد. 
صــدای فروریختن شــاخه ای درخت، شــبنم را ترســاند، 
بلنــد پردیــد. دلــش لرزیــد. لحظــه ی نبض قلبــش نزد. 
ــار فکــر کــرد  عــرق ســردی وجــودش را پوشــاند. یکب
ــه  ــد ک ــار می ش ــن دومین ب ــت داد. ای ــزی را از دس چی
احســاس می کــرد، دلــش لرزیــده و اتفاقــی بــدی در راه 
اســت. صــدای شکســتن و فروریختــن چیــزی همــواره 

ــت. ــوس وار بوده اس ــش کاب برای
ــه  ــا. این ــا! زود بی ــره. ه ــادت ن ــبزی ی ــادر س ــبنم! م ش
شــام شــد... شــام« صــدای مــادر شــبنم اســت کــه بــه 
دهلیــز خانــه می پچیــد. شــبنم، دســتی بــه در و دســتی 
ــد و  ــر می چرخان ــه پشت س ــورت را ب ــل، ص ــه موبای ب

بــه نشــانه شــنیدن و تأییــد بــا تبســمی 
مــادر.  »چشــم  می گویــد:  پنهــان 
ــه ام.  ــم گرفت ــک ه ــم. ماس زودی میای
چقــدر هــوا خرابــه، ام شــام.« دروازه ی 
ــدد،  ــرش می بن ــه پشت س ــی را ک بیرون
بــا سراســیمگی، قفــل تلفنــش را 
بــا رمــز چهره شناســی می گشــاید 
پیام خانــه  ی  بــه  یک راســت  و 
پیام هــای  می زنــد.  ســر  واتــس اپ 
الیــاس پشــت هم صــف کشــیده اند 
بی پاســخ  هنــوز  بــا ســوالیه های  و 
مانده انــد. پیامــی آخــر بــا ایــن محتــوا: 
»شــبنم! کوچــه ی رازق، گذشــته  از 
کــورس پیــام، نــا رســیده بــه عکاســی 
ــرم.«  ــرق منتظ ــرج ب ــار ب ــه، کن روزن
کــه  مــی رود  آفتــاب  می افتــد.  راه 
چهــره اش را پنهــان کنــد. غــروب. 
ــل را دود  ــمان کاب ــی آس ــگ آب ــر رن اگ
ســیاه ذغــال ســنگ و خاک هــای 
برخاســته از کوچه هــای خاکــی شــهر، 
می شــد  بــود،  نکــرده  خاکســتری 
ــک  ــاب و ی ــتن آفت ــرو نشس ــه ف لحظ
غروب تماشــایی را به تماشــا نشســت.

ســپیده دم صبح کــه از خواب برخاســته 
اســت، تــا غــروب گاه در جاده هــای شــهر بــرای هیــچ 
ــر و رو  ــی اش را زی ــه زندگ ــچ ک ــت. هی ــه زده اس پرس
ــا  ــد، بی معن ــور می کن ــه تص ــی ک ــت. روزهای ــرده اس ک
زنــده اســت. اتفاقــی زنــده اســت. کافگی و خســتگی 
ــش، از  ــور از تن ــرای ش ــوقی ب ــن و ش ــی از ت روز رمق
ــه  ــه ب ــت ک ــب هایی اس ــت. ش ــوده اس ــودش رب وج
موقــع نمی  خوابــد/ نمی توانــد بخوابــد. شــب هایی کــه 
خــواب بــه چشــم هایش نمــی دود. آن وقــت بــه ناچــار 
بــر می خــزد بی صــدا بــه دم پنجــره نزدیک تــر می شــود 
ــاپ اش را می گشــاید و  ــه  آهســتگی صفحــه  ی لپ ت و ب

ــچ  دردی. روزی  ــه هی ــی و ن ــزی، نه پندیدگ ــه خون ری ن
ــاه،  ــرای یک م ــد. ب ــت می کنن ــا را رخص ــه م ــید ک رس
دارو دادنــد و قــرار شــد پــس از یک مــاه، بــرای تــداوی 

حمایــوی برگردیــم.
برگشــتیم وطــن. مریــم خــوب اســت. ولــی 
بدحــال شــد.  دوبــاره  مریــم  نگذشــته،  یک مــاه 
ــم  ــل، رفتی ــا. عاج ــام همان ه ــزی و تم ــان خون ری هم
ــکان  ــود. پزش ــرده ب ــرق ک ــه ف ــار، قضی ــور. این ب اله
آنجــا، سراســیمه بودنــد. اصــرار داشــتند کــه معاینــه ای 
ــت  ــا رضای ــد. ب ــام می دهن ــرو« را انج ــورن می ــام »ب بن
همــه ی مــا کــه جــز ایــن راه نداشــتیم، ایــن کار را 
ــم، در  ــد. مری ــه آم ــک  هفت ــس از ی ــه، پ ــد. نتیج کردن
ــد. درد داشــت.  ــه، نخوابی ــن یک هفت ــچ شــبی از ای هی
ــت:  ــته اس ــه نوش ــد ک ــه آم ــرد. نتیج ــم می ک ــون ک خ
لوکیمیا/ســرطان خون. همــه  پزشــکان یک جــا شــدند 
و بــا طریقــی برایــم گفتنــد کــه عاجــل بایــد ببریمــش 
ــم.  ــت کردی ــب حرک ــگ، همان ش ــتان. بی درن هندوس
وقتــی کابــل رســیدیم، بــرای ویــزه ی هندوســتان ســر 
ــت از  ــس از برگش ــاال دو روز پ ــدم. ح ــه راه ش ــا  ب و پ
الهــور، قــرار اســت برویــم دهلــی جدید. »شــفاخانه ی 
ــر  ــم زی ــیده ایم، مری ــا رس ــه این ج ــاال ک ــس«. ح مک
مراقبــت پزشــکی بنــام »راهــول نیتانــی« کهپروفیســور 
ــون  ــره خ ــر قط ــت: »در ه ــرطان خون گف ــش س بخ
مریــم، ۱۱هــزار دانــه میکــروب ســرطان وجــود دارد. از 
اثــر پیچــکاری ممکــن تمــام موهــای بــدن مریــم، بریزد 
و چنــد عارضــه ی دیگــر هــم ایجــاد کنــد«. از ناچــاری 
پذیرفتیــم و ســندی را امضــا کــردم. مــن، هــی عکــس 
می گرفتــم از مریــم. او خــواب بــود. عکس هــا را بــرای 
آن می گرفتــم کــه روزی کــه مریــم خــوب شــد، برایــش 
نشــان بدهــم. حدود ســه  مــاه از بــودن ما در هندوســتان 

ــه  ــت ک ــت. دیری س ــده اس ــش کوچی ــد از لبان لبخن
ــش  ــیگاری روی لبان ــخ س ــد، ن ــای لبخن ــر به ج دیگ
می نشــیند. دردهــا و نگرانی هایــش را بــه تنهایــی 
قــورت می دهــد. نــه! نــه! قــورت نمی دهــد. از دور بــه 
نظــر می آیــد، دردهــای آمیختــه بــا دود ســیگار در درون 
ــا نفســی رهــا می  شــود. ســینه اش  حبــس و ســپس ب

البــد در آن شــام گاه، کنــار آن بــرج بــرق ســیگاری 
گیرانــده بــود و بی باکانــه دود می کــرد و رنج هایــش 
ــود.  ــته ب ــوقه اش نشس ــار معش ــه انتظ ــید. ب را می کش
ــش را در  ــاره شــده  رویاهای ــال، نخ هــای پ ــم خی در عال
ســرزمین می بافــت، کــه ســال ها می شــد رویاهــا 
ــه  ــی ب ــم زدن ــم بر ه ــک چش ــی در ی ــای فراوان و آرزوه
ــار  ــا، انتظ ــن امیده ــان ای ــت. او در می ــا می رف ــاد فن ب
می کشــید کــه امیــد را بــه کاروان زندگــی اش برگردانــد. 
در ســیاهی ایســتاده بــود و بــه روشــنایی می نگرســت.

ــر  ــنایی نزدیک ت ــانه ی روش ــوی آن نش ــه س ــبنم، ب ش
ــد  ــال می کن ــی دارد، خی ــر م ــه ب ــدم ک ــر ق ــود. ه می ش
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شبی غم انگیزی که شبنم نخندید!

خـواهر دردمنـد و برادر ناچـار

نهایی شدن کارشیوه ی...

ادامه رویکرد

جرات نکرده بود، نزدیکش بشود و ببیند که آیا هنوز جان در تن او 
مانده است یا نفسی نمی زند. الیاس با شتاب سر می رسد. چهره  ای 
آشنا، لباس های آشنا و جسم که نعش زمین شده است. »خدایی من! 
شبنمم. محکم جلوی دهنش را می گیرد« الیاس، نمی تواند صدا کند: 
»شبنم، شبنمم! چه بالیی سرت آمده؟« نمی تواند در میان انبوهی 
تماشاگران صحنه، با نسبت دیگر، با اسم دیگر صدا کند و حالش را 
بپرسد. نمی تواند نزدیکش بشود و نه هم چهره ی برخاک غلطیده اش 
را بلند کند و خاک از صورت معصومانه ی او بتکاند. چه مصبیتی! 
چه رویداد تلخی! چه فاجعه ای! چه شرایط غم انگیزی! چه درد عظیم 
و زخم عمیق که تاب و تحمل آن، قامت جوانی را شکسته است.
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از  را  نوشته ها  و  مقاالت  بدون جهت گیری خاص سیاسی،  نیم رخ   خوانندگان عزیز؛ 
می کند. نشر  صاحب نظران 

 جز رویکرد نیم رخ، مسؤولیت مطالب دیگر به دوش نویسندگان است.
 هفته نامه ی نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

 عظیم بیگ

ــود و هنــوز ماهــی  ــاب ب ــادم اســت کــه در فاری دقیقــن ی
ــی  ــرف خوش حال ــود. یک ط ــته ب ــی ام نگذش از عروس
زندگــِی تــازه، طــرف دیگــر، بدحالــی از ظهــور مریضــِی 
شــدید.  داشــت،  خون ریــزی  مریــم.  در  گمنــام 
ــفاخانه ی  ــد در ش ــم را بای ــم. مری ــه کنی ــتیم  چ نمی دانس
جمهوریــت کابــل، بــرای تــداوی بســتر می کردیــم. زمان، 
زمــان شــیوع مریضــی کانگــو بــود. در آغــاز، فکــر کردیــم 
ــون  ــا، خ ــان مریض ه ــل هم ــر، مث ــت. آخ ــه کانگوس ک
ــار دوم  ــد. ب ــتر ش ــفاخانه بس ــم در ش ــرد. مری ــم می ک ک
من اســت کــه کابــل می آیــم. شــفاخانه ی جمهوریــت... 
ــری  ــزی بیش ت ــم، خون ری ــت. مری ــیزدهم اس ــِب س ش
دارد. بــا سراســیمگی، پزشــک مربوطــه را یافتیــم. گفتند: 
ــدی  ــا امی ــر، حت ــرده. دیگ ــزی ک ــزی مغ ــم خون ری مری
بــرای خــوب شــدن مریــم نبایــد داشــت. از این کــه 
کارهــای ویــزه و جوازنامــه  ی مــن و مریــم و مــادرم تمــام 
شــده بــود، عاجــل تصمیــم گرفتیــم که هفتــه ی بعــد، نه! 
همیــن ام شــب می رویــم پاکســتان. از این جــا امبوالنســی 
دیگــری گرفتیــم بــه قصــد پشــاور و بعــد هــم الهــور. در 
میــان راه، خیلــی  گریســتم. مــادرم پرســید: نیمــه اوچــون 
پســرم؟(.  می گریــی  )چــرا  اوغلــوم؟  ســن  یغلــه ی 
نمی توانســتم چیــزی بگویــم. منــی کــه بــرادرم، نمی توانــم 
تحمــل کنــم. مــادرم هنــوز از حــرف داکتــر خبــر نبــود. 
نمی توانســتم  بگویــم. حــدود نیم ســاعت کوشــش کردند 
کــه آرام شــوم. هنــوز پاســخی نــداده ام. در اخیــر، گفتــم: 
کیلینیــز یســیم گه کیلــر، بیــر آی بولگنــی یــوق اویلنگنیم! 
)عــروس تــان یــادم می آیــد. یک مــاه نشــده کــه عروســی  
ــرن،  ــد. ظاه ــی زدن ــد حرف ــد و چن ــرده ام(. خندیدن ک

قناعــت کــردم. ســاعت ۱۲ شــب الهــور رســیدیم.
در اصــل، بــار نخســت اســت کــه ســفر دراز 
می کنــم. نمی دانیــم کجــا برویــم و کــدام شــفاخانه و نــزد 
ــس(  ــر )امبوالن ــده ام. مریض ب ــم ش ــه، راه گ ــه؟ خاص ک
مــا را تــا »شــفاخانه ی جنــاح« رســاند. مریــم از بــس که 
خون ریــزی داشــت، بایــد در بخــش عاجــل می رفــت. در 
ایــن میــان، چیــزی کــه مــرا امیدوارتــر بــرای خوب شــدن 
ــن و  ــر ت ــود کــه حجــاب ســیاه ب ــم کــرد، پزشــکی ب مری
صــورت داشــت. مریــم خــون نیــاز دارد. کاغــذ نوشــتند 
کــه از بانــک خــون، خــون بگیــرم. ندادنــد. هــر چــه عذر 
کــردم، ندادنــد. برگشــتم و بــرای پزشــک موظــف، همــان 
حجــاب دار، گفتــم. بــا من آمــد. مســؤول بانک خــون را، 
آن قــدر کوبیــد کــه شــاید کســی، زیــر کوه ریــزی کوبیــده 
نشــده تــا حال. مســؤول بــا تمــام فروتنــی از مــن معذرت 
خواســت و بلنــد شــد و خــون داد. حــاال مریــم خوبتــر 
اســت. گفتنــد: بایــد ببریدش شــفاخانه  ی شــوکت خانم. 
ــی داد کــه در آن، آدرس هوتلــی نوشــته  حجــاب دار، کارت
ــی  ــم. وقت ــا بروی ــد آنج ــرار ش ــب، ق ــرای امش ــت. ب اس
ــد و  ــیار بلن ــی بس ــیدیم، هوتل ــده رس ــه آدرس داده ش ب
ــه  ــه این گون ــردم ک ــر می ک ــود فک ــا خ ــود. ب ــان ب چراغ
باشــد، نمی توانــم بــرای مصــرف تــداوی مریــم، درســت 
ــدیم،  ــل ش ــل هوت ــی داخ ــره، وقت ــردازم. باالخ ــول بپ پ
ــدر  ــان کارت، آن ق ــن هم ــس از گرفت ــل، پ ــؤول هوت مس
ــر  ــدام پی ــا ک ــه گوی ــی ک ــرد و پذیرای ــی ک ــرم احوال پرس گ
محترمــی را دیــده باشــد. عاجــل، بــرای مــا اتــاق مجهــز 
ــاق  ــن ات ــبه ی ای ــه ی یک ش ــی از کرای ــد. وقت ــه کردن تهی
پرســیدم، عقــب کارت را نشــان داد. در اردو نوشــته بــود: 
میــرے کہاتــے میــں لیکلینــا )در حســاب مــن بنویــس( و 

یــک امضــا. 
ــم.  مــات و مبهــوت شــدم. نمی دانســتم چــه بگوی
آخــر، صاحــب همیــن هوتــل بــود همــان دختــر. شــب 
ــوکت خانم.  ــفاخانه ی ش ــم ش ــش رفتی ــت. فردای گذش
پــس از معاینــه، گفتــه شــد کــه خون ریــزی مغــزی نــدارد 
و ســرطان خــون کــه هیــچ. برای مــادرم، گفتــم: »یــاد تان 
اســت کــه گفتــه بــودم به خاطــر عــروس تــان می گریــم؟ 
ــین  ــر پیش ــه داکت ــتم ک ــم می گریس ــر مری ــه خاط ــه، ب بل
گفتــه بــود مریــم دیــر زنــده نمی مانــد.« رهنمایــی شــدیم 
ــم  ــم. به رس ــه کنی ــیخ زاهد مراجع ــفاخانه ی ش ــه در ش ک

ــلیم  ــا تس ــته همان ج ــه ای نوش ــکر، نام تش
ــت  ــه  ای گذش ــردم و هفت ــم را ب ــردم. مری ک
ــد.  ــوب ش ــی خ ــم خیل ــاری مری ــه بیم ک
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ــد. ــرار گرفته ان ــي ق ــاوز جنس ــورد تج ــیانه م وحش
ــراف  ــان اعت در ســانتیاگو شــیلي، 80 درصــد زن
ــونت  ــان خش ــان قربانی ــه در خانه هاي ش ــد ک کرده ان
اســتند. در کانــادا، از هــر چهــار زن، یــك نفــر مــورد 
ــه  ــونت علی ــرد )خش ــرار مي گی ــي ق ــات جنس حم

ــت، ص  51(. ــي بهداش ــازمان جهان ــان، س زن

2- زنان در عرصه اشتغال
حضــور  کارگــري  اتحادیه هــاي  عضــو  مــردان 
را مصیبت بــار  نیــروي کار  زنــان در  و مشــارکت 
مي انگاشــتند و بیانیــه ي اتحادیــه ملــي کارگــران نیــز 
ــان  ــام کار زن ــت: »نظ ــه گذاش ــرض صح ــن ف ــر ای ب
ننگین تریــن داغــي بــود کــه بــر جبیــن شــهروندان آزاد 

آمریکایــي نشســت.« )دنیــاي زنــان، ص197(. 
»حضــور زنــان متأهــل در کارخانه هــا بــه هیــچ 
وجــه قابــل تحمــل نیســت... زیــرا ایــن بایي اســت 
ــر را  ــر ماه ــت کارگ ــي جمعی ــه زندگ ــه رفت ــه رفت ک
ــان، ص198(. »در  ــاي زن ــد ...« )دنی ــراب مي کن خ
ــن بحــث مطــرح  ــرن نوزدهــم همــواره ای سرتاســر ق
ــر  ــدي ب ــر ب ــازار کار تأثی ــه ب ــان ب مي شــد کــه ورود زن
آنــان داشــته اســت. آنــان خشــن و تندخــو شــده اند و 
حالــت و رفتــار زنانــه و حتــا عفــت و پاکدامنــي خــود 
را از دســت داده انــد. آنــان دیگــر قــادر نیســتند »نقش 
عاطفــي و احساســي« خــود را بــه خوبــي ایفــا کنند و 
یــار و مونــس مــرد در کانــون گــرم خانــواده باشــند.« 

ــان، ص198(.   ــاي زن )دنی
زن  کار  نــدارد.  مشــخصي  زمــان  زن  »کار 
ــاي  ــدارد. در کار زن، فراورده ه ــخصي ن ــتمزد ش دس
تولیــد شــده، بــه هنــگام تبدیــل بــه پــول، در اختیــار 
مــرد قــرار مي گیــرد... بــا اشــتغال زن، مــرد نیــز بایــد 
بــه خانــه آیــد و در تقســیم کار خانــه تغییراتــي چنــد 
پدیــد آیــد، لیــك چنیــن نیســت و ایــن امــر مي توانــد 
ــازد.«  ــم س ــودگي زودرس زن را فراه ــات فرس موجب

ــاروخاني، ص174(.              ــي س ــه شناس )جامع

دیدگاه اگــر بــه آنــان مــواد اولیــه مــورد نیــاز رســانیده نشــود، 
امــکان تلــف شــدن آنــان وجــود دارد. امــا اکنــون نیــاز 
اســت کــه بایــد درگیــری و خشــونت کاهــش یابــد تــا 

بــه آنــان نیــز رســیدگی شــود.«
او می گویــد: درکنــار تمــام ایــن مســایل، اکنــون 
مــردم افغانســتان از گفت وگوکننــدکان پروســه ی صلح 
در قطــر نیــز انتظــار دارنــد کــه ایــن بــار نیــز بی نتیجــه 
پایــان نیابــد و ســازمان ملــل اجــازه ندهــد کــه 
پروســه ی صلــح بــه ناکامــی بینجامــد. »در صــورت 
ــح  ــه ی صل ــدن پروس ــیده ش ــه درازا کش ب
در قطــر و یــا ناکامــی آن، آخریــن امیــد 
مــردم افغانســتان نیــز از آمــدن صلــح قطــع 
خواهــد شــد و مــا از ســازمان ملــل متحــد 
می خواهیــم کــه بــه حیــث یــک نهــاد ناظــر 
اجــازه ندهــد کــه این پروســه نــاکام شــود.«
میرزاحســنی فعــال جامعــه مدنــی 
در دایکنــدی می گویــد: بــرای مدیریــت 
شــرایط دشــوار فعلــی، افغانســتان نیازمنــد 
آتش بــس فــوری اســت و جامعــه ی جهانی 
بایــد زمینــه ی آن را بــرای دولت افغانســتان و 
گــروه مخالــف آن فراهــم کنــد. »همزمــان با 
شــیوع ویــروس کرونــا جنــگ و درگیــری و 
افزایــش تلفــات افــراد ملکــی و غیــر ملکــی 
وضعیت تاســفباری در افغانســتان بــه وجود 
آورده اســت و بــرای مدیریــت این بحــران در 
افغانســتان، بایــد میــان دو طــرف آتش بــس 
فــوری اعــام شــود. از ایــن رو ســازمان ملــل متحــد 
بایــد اکنــون نقــش خــود را در ایــن زمینــه ایفــا کنــد 
و ختــم جنــگ و درگیری هــا را در اولویــت کار خــود 

قــرار دهــد.«
ــش  ــرای کاه ــا ب ــن تأکیده ای
درگیــری و خشــونت و ختــم جنــگ 
ــدی  ــوزی دایکن ــتان از خ در افغانس

صفحه 2
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خواهــد گذاشــت.
پژوهش هــا نشــان مي دهــد کــه بیش تریــن 
فراوانــي خشــونت و شــکنجه ي زن در خانــه و توســط 
همســر انجــام مي گیــرد. آمــار نشــان مي دهــد کــه در 
ــان از شــوهران  ــا 50 درصــد از زن ــکا 20 ت کشــور آمری
ــد  ــك خورده ان ــان کت ــه ش ــورد عاق ــردان م ــا م و ی

ــران، 1982(. ــل و دیگ )راس
در فرانســه، 95 درصــد قربانیــان خشــونت هاي 
ــان  ــن زن ــد ای ــتند. 51 درص ــان اس ــده زن ــزارش ش گ
قربانــي، مــورد تجــاوز جنســي همــراه بــا شــکنجه ي 
شــوهران خــود قــرار گرفته انــد. در ســال 1990 در یــك 
بررســي تصادفــي از زنــان گواتمــاال، 49 درصــد آنــان 
از ســوي شــریك زندگــي خــود، مــورد بدرفتاري هــاي 
قــرار  یــا جنســي  و  روانــي  شــدید جســماني، 

گرفته انــد.
ــاره ي اعمــال خشــونت  گــزارش پژوهشــي درب
علیــه زنــان در هندوســتان، نشــان مي دهــد کــه 
90 درصــد زنــان هنــدي، قربانــي بدرفتاري هــاي 
ــا  ــد. ضمن ــي شــوهران خــود بوده ان جســماني و روان

ــونت  ــش خش ــا کاه ــگ و ی ــن جن ــم ای ــی خت جهان
و درگیری هــا را در اولویــت کار خــود قــرار دهــد. 
ــیار  ــتان بس ــی در افغانس ــت امنیت ــفانه وضعی »متأس
شــکننده و درحالتــی اســت کــه نیــاز بــه میانجی گری 
ــا دارد.  ــش درگیری ه ــتای کاه ــد در راس ــل متح مل
ــت  ــا امنی هاس ــب ن ــران عواق ــر نگ ــا بیش ت ــردم م م
ــن شــرایط  ــا! در ای ــروس کرون ــا شــرایط دشــوار وی ت
ــل  ــک راه ح ــد ی ــل متح ــه مل ــد ک ــاب می کن ایج
منطقــی بــرای آتش بــس دوطرفــه بســنجد و در 

ــای  ــی بحران ه ــح و آرام ــای صل ــدی در فض گام بع
ناشــی از کرونــا را مدیریــت کنــد و دسترســی جهانــی 
بــه مراقبت هــای ســامت در خصــوص بیمــاری 
کرونــا را افزایــش بدهــد. در ایــن فرصــت بــرای 
نجــات جهــان از تجــارب کشــورهای کــه موفــق بــه 
ــه  ــا شــده اند اســتفاده شــود.« ب مهــار ویــروس کرون
ــرای بلنــد  ــن مســایل ب ــار ای گفتــه ی شــریعتی، درکن

از هــر 10 مــورد قتــل زنــان، 9 مــورد توســط شــوهران 
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــان ص آن

در جمهــوري متحــده ي تانزانیــا، 60 درصــد 
زنــان گــزارش داده انــد کــه همسرشــان، آنهــا را مــورد 
ضــرب و شــتم قــرارداده اســت. دریــك بررســي از زنان 
زیمبــاوه در ســال 1992، 17 درصــد آنــان گفتنــد کــه 
ــري  ــي در ازدواج، ام ــماني و روان ــونت هاي جس خش

کاملــن طبیعــي اســت.
ــي از  ــا و برخ ــورهاي افریق ــیاري از کش در بس
ــران و  ــردن دخت ــه ک ــل ختن ــیا، عم ــورهاي آس کش
بعضــن قطــع عضــو جنســي زنانــه، به ســبب فرهنگ 
ســنتي غلــط در گروه هــاي مهاجــر بــه ایــن مناطــق 
رخ مي دهــد. از زمــان سرشــماري ســال 1991، در 
اســترالیا شــمار زنــان مهاجــر از چهــار کشــوري کــه 
در آن شــکل هاي مفــرط قطــع عضــو جنســي زنانــه 
ــره،  ــج اســت )ســومالي، اریت ــران رای ــه ي دخت و ختن
اتیوپــي و ســودان(، 154 درصــد افزایــش یافته اســت.
در طــول  زن  در ســال 1992، حــدود 12000 
جنگ هــاي داخلــي کشــور یوگســاوي ســابق، 

گاهــی مــردم، روی آمــوزش و پــرورش  بــردن ســطح آ
ــود. ــرمایه گذاری ش ــان س جوان

در  جنــدر  کارشــناس  همــدرد،  مرضیــه 
ــد در  ــل متح ــش مل ــه نق ــز ب ــدی نی ــت دایکن والی
ختــم درگیری هــا در افغانســتان تأکیــد می کنــد و 
ــان و  ــوق زن ــوق بشــر بخصــوص حق ــد: حق می گوی
کــودکان زیــادی در شــرایط جنــگ و ناامنــی نقــض 
شــده اســت و ادامــه ی ایــن رونــد بــرای حقــوق بشــر 
فاجعه بــار اســت. »در فضــای جنــگ و ناامنــی یقینن 

کــه هیــج بحرانــی مدیریــت نمی شــود و ملــل متحــد 
بایــد ختــم جنــگ را در اولویــت کار خــود قــرار دهد و 
ســپس در فضــای آرامــش و صلــح، وضعیــت حقــوق 

بشــر و قربانیــان جنــگ را نیــز بهبــود ببخشــد.
بــا شــیوع ویــروس کرونــا زنــان و کــودکان 
ــم  ــیار ک ــی بس ــات صح ــه خدم ــن ب ــق ناام در مناط
دسترســی داشــتند و اکنــون هــم بــا ســرد شــدن هــوا 

زنان در دنیای مدرن
دنیــای مــدرن دنیــای پــر هیاهویــی اســت کــه در آن 
ــران،  ــوق کارگ ــودک، حق ــوق ک ــر، حق ــوق بش حق
کنوانســیون منــع تبعیــض علیه زنان و... نوشــته شــده 
ــا  و در تریبون هــای مختلــف تبلیــغ می شــود، ولــی آی
ــا تحقــق  ــد، انســان توانســته اســت ب در قــرون جدی
ــوق  ــه حق ــراد را ب ــری اف ــاوات و براب ــت، مس عدال
ــا  ــات دولت ه ــاید در تبلیغ ــاند؟ ش ــی اش برس طبیع
ــاری  ــای آم ــا واقعیت ه ــود، ام ــود ش ــه وانم اینگون
انســان را بــا وضعیــت دشــواری قــرار می دهــد، 
ــان  ــروز جه ــای ام ــدن واقعیت ه ــا دی ــان ب ــرا انس زی
ــط  ــه فق ــدرن، ن ــای م ــرایط در دنی ــه ش ــد ک می فهم
بــرای زنــان بهتــر نشــده کــه بســیار بدتــر هــم شــده 

ــت. اس
اگــر در گذشــته زنــان اســیر و بــرده مــردان بودند، 
روش هــای بــرده داری آنهــا نیــز قدیمــی و ســاده 
بــود، ولــی در دنیــای مــدرن، مــردان بــا بــه کارگیــری 
ابزارهــای مــدرن و پیچیــده و اســتفاده از روش هــای 
جدیــد، زنــان را چنــان بــه بردگــی گرفته انــد کــه آنــان 
بــا وجــود اســارت و زندگــی در جهنــم طایی، خــود را 
کاملــن آزاد تصــور می کننــد و ایــن از عجایــب دنیــای 

مــدرن اســت.

1- زنان، قربانیان خشونت
زنــان خشــونت دیده زنانــي اســتند کــه حداقــل دوبــار 
ــورد  ــدت م ــه ش ــود، ب ــویي خ ــي زناش ــول زندگ در ط
ــع  ــي واق ــا روان ــماني ی ــکنجه ي جس ــونت و ش خش
شــوند )والکــر 1980(. گروهــي خشــونت را تنهــا در 
قالــب جســماني معنــا مي کننــد، در حالي کــه بیش تر 
روان شناســان و اندیشــمندان معتقدند کــه ایجاد ترس 
و رعــب و تخریــب عــزت نفس کــه تجاوز و شــکنجه 
روانــي بــه شــمار مــي رود، درســت بــه انــدازه ي 
ــت و در  ــر اس ــماني ویرانگ ــاوز جس ــونت و تج خش
پــاره اي از مــوارد حتــا تأثیــر دردناك تــري هــم برجــاي 

جنگ چهــل ســاله ی افغانســتان که بقایــای بدبختی 
ــتان  ــرای افغانس ــوخته ب ــل س ــی و نس و عقب ماندگ
ــهروند  ــر ش ــر ه ــه ی صب ــک کاس ــت، این جاگذاش
ایــن کشــور را لبریــز کــرده اســت. انتظــار مــی رود کــه 
جامعــه ی جهانــی بایــد ختــم جنــگ و خشــونت در 

افغانســتان را در اولویــت کار خــود قــرار دهــد.
ــبت  ــه مناس ــه ب ــی ک ــق همگان ــک تحقی در ی
ــل  ــن ســالگرد تأســیس ســازمان مل ــاد و پنجمی هفت
متحــد بــه راه انداختــه شــده اســت، در مــورد مدیریت 

ــا  ــر چالش ه ــا و دیگ ــی از کرون ــران ناش بح
در افغانســتان، از قشــرهای مختلــف مــردم 
نظرخواهــی می شــود کــه ایــن ســازمان 
اکنــون کــدام مــوارد را در اولویــت کار خــود 

ــد؟ ــرار ده ق
اشــتراک کننــدگان حــوزه ی دایکنــدی 
نیــز درگفتمــان والیتــی کــه بــه همیــن 
ــه ی فرهنــگ آســیا  مناســبت از ســوی خان
در شــهر نیلــی مرکــز والیــت دایکنــدی 
برگــزار شــده بــود، بــه نقــش موثــر ســازمان 
ملــل متحــد درختــم جنــگ در افغانســتان، 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــد و از س ــد می کنن تأکی
می خواهــد که ختــم جنــگ در افغانســتان را 

ــد. ــرار ده ــت ق در اولوی
صــورت  درحالــی  تأکیدهــا  ایــن 
می گیــرد کــه حمــات تروریســتی هدفمنــد، 
ســرقت های مســلحانه و درگیــری بیــن 

ــش  ــت افزای ــف دول ــروه مخال ــی و گ ــای امنیت نیروه
ــا  ــن درگیری ه ــی ای ــه ط ــت ک ــه اس ــینه یافت بی پیش
آمــار تلفــات افــراد ملکــی نیــز درحــال افزایش اســت.
رحمــت اللــه شــریعتی اســتاد دانشــگاه والیــت 
ــتان  ــی افغانس ــرایط فعل ــد: در ش ــدی می گوی دایکن
ــا حیــات مــردم را  ــر از کرون جنــگ و درگیــری بیش ت
ــاز اســت کــه جامعــه ی  ــون نی ــد و اکن ــد می کن تهدی
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