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دوچرخه ســواران رســانید مســابقه ی )تــور َد بامیــان( 
ــود. مســابقه ای کــه در ٓان گزینــش  در همــان ســال ب
چهره هــای برتــر صــورت می گرفــت و یولــدوز در 
ــل  ــوم نای ــام س ــب مق ــه کس ــت ب ــابقه توانس ٓان مس

 شــود و همین گونــه کامیابــی پــس کامیابــی...
ــال  ــوس س ــه در ۲۳ ق ــی ک ــام مالل ــابقه ی ج در مس
روان خورشــیدی در میــان شــش والیــت کشــور 

چهل وپنــج  و  او  شــد  برگــزار 
نفــر همراهــان دوچرخه  ســوارش 
مســافه ی بیســت کیلومتــری )از 

 عادله آذین

گزارش

 نیم رخ

آســیب های روانــی بــر زنــان شــده اســت. جامعــه و 
قوانیــن کاری بایــد همــان مزایایــی را کــه بــرای مــردان 
ــد. در  ــاص ده ــز اختص ــان نی ــه زن ــر دارد، ب در نظ
بخش هایــی کــه شــکاف و تبعیــض جنســیتی وجــود 

ــد. ــیب می رس ــان آس ــه زن دارد، ب
جملــه  از  جنســیتی  تبعیــض  و  نابرابــری 
مشــکل هایی اســت کــه زنــان بــه طــور جــدی بــا آن 
ــه  ــی را ب ــوع صدمه  های ــن موض ــتند. همی ــه اس مواج

ــه  ــواده و جامع ــاختار خان ــه و س بدن
نیــز وارد کــرده اســت. قوانیــن مثبــت 

صفحه 3

صفحه3

ــا زنــان در خانواده هــا  خشــونت های فزیکــی و روانــی ب
ــک  ــه ی ــا ســرحدی اســت کــه حــد اوســط هــر هفت ت
ــن  ــود. ای ــانه ها می ش ــر رس ــان تیت ــی زن ــر خودکش خب
ــر  ــت. در سراس ــده اس ــدت نگران کنن ــه ش ــت ب وضعی
ــود.  ــال می ش ــان اعم ــر زن ــونت ب ــواع خش ــور ان کش
ــی از  ــود برخ ــث می ش ــونت باع ــداوم خش ــدت و ت ش
زنــان تصمیــم بگیرنــد زنده گی شــان را نابــود کننــد. ایــن 
وضعیــت نشــان می دهــد کــه خشــونت بــا زنــان چنــان 
بــه یــک امــر عــادی تبدیــل شــده کــه هرقــدر دادخواهی  
ــاده  ــتا، ج ــهر و روس ــم ش ــود بازه ــی می ش گاهی ده و آ
و کوچــه، خانــه و اداره ی کار؛ همه جــا بــرای زنــان 
ــود  ــت در وج ــدم مصؤونی ــاس ع ــت. احس ــن نیس ام
زنــان باعــث می شــود در انتخــاب شــغل، آزادی رفتــار، 
حفاظــت از حقــوق و بســیاری امــور دیگــر زنده گی شــان 
خودسانســوری کننــد. نه تنهــا خودسانســوری و تحمل 
خشــونت، بلکــه زنده گــی و جان شــان را در مقابــل 
خشــونت نــاکام مطلــق پنداشــته تســلیم مــرگ شــوند.

ــک زن از  ــزاب  نوشــیدن ی ــر تی ــه گذشــته خب هفت
ــری  ــد. دخت ــاز ش ــتان خبرس ــت افغانس ــن والی امن تری
ــیده  ــزاب نوش ــی تی ــد خودکش ــه قص ــان ب ــه در بامی ک
بــود، نمونــه ای از رویدادهــای هولنــاک روزمــره ی زنــان 
اســت. بــه دلیــل شــرایط بــد امنیتــی و عدم پاســخگویی 
ــای  ــته، نهاده ــای گذش ــه قضای ــؤول ب ــای مس نهاده
مدافــع زنــان و مدافعــان حقــوق بشــر نیــز دیگــر رمقــی 
ــی  ــی و دادخواه ــای خیابان ــدازی اعتراض ه ــرای راه ان ب

ــد. مســتمر و گســترده را ندارن
از ســوی دیگــر، خــود زنــان بــه انــدازه ای ســتم و 
ــان  ــرای آن ــونت ب ــه خش ــد ک ــه کرده ان ــرکوب را تجرب س
بــه یــک امــر مبتــذل تبدیــل شــده اســت. البتــه کــه زنان 
گاهانــه قصــد تحمــل خشــونت را ندارند، اما دسترســی  آ
بــه عدالــت رویایــی بــود کــه در عصــر دموکراســی نیــز 
بــرای زنــان محقــق نشــد و اکنــون برخی هــا مــرگ را بــر 
تحمــل درد ترجیــح می دهنــد. ســاالنه بــه طــور اوســط 
ــان در  ــه زن ــونت علی ــه خش ــزار قضی ــت ه ــدود هف ح
نهادهــای مختلــف فعــال در ایــن عرصــه ثبت می شــود، 
امــا طــی دو دهــه اخیــر تعــداد قضایایــی کــه مجرمیــن و 
عامــالن خشــونت بــا زنــان بــه صــورت علنــی مجــازات 
یــا نتیجــه ی پرونده ی شــان بــه مــردم اعــالم شــده کم تــر 

از انگشــتان هردودســت یــک فــرد اســت.
ناتوانــی حکومــت در تطبیــق عدالــت باعــث 
ــان  ــاک زن ــای دردن ــی از تجربه ه ــه خیل ــت ک ــده اس ش
ــی کــه  ــچ اداره و نهــادی ثبــت نشــود. زنان هرگــز در هی
از دسترســی بــه عدالــت ناامیــد می شــوند یــا بــه خاطــر 
ــی  ــای حام ــه نهاده ــی ب ــکان دسترس ــا ام محدودیت ه
حقــوق زنــان را ندارنــد از روی جبــر اقــدام بــه خودکشــی 

می کننــد.
ــوق  ــتقل حق ــیون مس ــان، کمیس ــور زن وزارت ام
ــی  ــه مدن ــان، جامع ــع حقــوق زن بشــر، نهادهــای مداف
و رســانه ها مســؤولیت دارنــد تــا جهــت کاهــش 
خودکشــی، بــرای زنــان آمــوزش دهنــد که خودکشــی راه 
حــل نیســت. خشــونت بــا زنــان در افغانســتان بیش تر از 
جانــب مــردان اعمــال می شــود. امــا پاســخ خشــونت، 
خودکشــی نیســت. زنــان بایــد بــه ایــن فکــر کننــد کــه تا 
چــه زمــان و چنــد زن بایــد خودکشــی کننــد؟ نهادهــای 
عدلــی و قضایــی نیــز براســاس قانــون مکلــف هســتند 
ــونت  ــای خش ــت در پرونده ه ــق عدال ــکان تحق ــه ام ک
ــه  ــه ب ــد ک ــان دهن ــازد و اطمین ــم س ــان را فراه ــا زن ب
ــا  ــان رســیده گی می شــود ت ــا زن پرونده هــای خشــونت ب
زنــان آســیب دیده و قربانــی بــه جــای مــرگ، دسترســی 

بــه عدالــت را انتخــاب کننــد.

صفحه2

زهراجویا،فعالرسانهای

ــوار  ــر دش ــن براب ــان چندی ــرای زن ــی را ب کار و زنده گ
ــت. ــرده اس ک

ایجــاد تعــادل میــان زندگــی شــخصی و شــغلی 
»زنــان شــاغل متأهــل« تنهــا بــه برنامه  ریــزی صحیح 
زنــان مربــوط نیســت بلکــه عوامــل متعــددی ماننــد 
زیرســاخت های اجتماعــی، نــوع سیســتم آموزشــی، 
ــان و  ــان زن ــان می ــای یکس ــوق و مزای ــت حق پرداخ
مــردان و فرهنگ  ســازی، از عوامــل وابســته بــه ایــن 

موضــوع اســت.
ــد  ــه کار می کنن ــل ک ــان متأه ــتان زن  در افغانس

ــی  ــودن راه طوالن ــس از پیم ــدوز پ ــرانجام یول ...س
بــه فدراســیون ملــی دوچرخه ســواران افغانســتان 
ســالگی  دوازده  از  کــه  دختــری  می یابــد.  راه 
کســب  رویایــش  و  می کنــد  ٓاغــاز  را  فوتبــال 
مــدال قهرمانــی در ایــن بخــش ورزشــی اســت. 
کم مهری هــای  دلیــل  بــه  پیــش  ســال  دو  امــا 
ــته ی  ــل رش ــه تبدی ــر ب ــش ناگزی ــن بخ ــت در ای دول
را  دوچرخه ســواری  و  می شــود  ورزشــی اش 
ــردم  ــن م ــه ذه ــی را ک ــته ی نوپای ــد. رش برمی گزین
 کمتــر بــرای پذیرفتنــش بــرای دختــران ٓامــاده اســت. 
یولــدوز در یــک خانــواده ی متوســط)از لحــاظ 
وضعیــت اقتصــادی( در والیــت فاریــاب بــه دنیــا ٓامده 
ــب را  ــده و دوره ی مکت ــزرگ ش ــا ب ــت و همان ج اس
ٓامــوزش دیــده اســت. خانــواده ی او ماننــد دیگــر مردم 
پیرامونــش بــا او در پیوســتن بــه دوچرخه ســواری 
ــب  ــواری را مناس ــد و دوچرخه س ــت می کردن مخالف
ــا کامیابی هــای  ــران نمی پنداشــتند ام او و دیگــر دخت
پی هــم او ســبب شــد خانــواده و دیگــر کســان بــه او و 
 رویایــش ایمــان بیاورنــد و از ٓان بعــد حمایتــش کنند.
یولــدوز می گویــد: »در ٓاغــاز هنــگام تمرین هــا،  
مــا  ٓازار  بــه  ممکــن  گونــه ی  هــر  بــه  مــردم 
بــا  می خواســتند  گاهــی  حتــا  می پرداختنــد. 
مخالفت شــان  اشــیا  دیگــر  و  ســنگ ها  پرتــاب 
مــا شــوند.«  تمریــن  مانــع  و  کننــد  ٓاشــکار   را 
ــی  ــد و یک ــه می ده ــه کارش ادام ــان ب ــی او هم چن ول
پــس از دیگــر در مســابقه ها شــرکت می کنــد. در 
ٓاغــاز در مســابقه های میان  والیتــی در فاریــاب بــه 

موسســه ابتــکار اطفــال توانــا بــرای پاسداشــت از 
خدمــات حقــوق بشــری فاطمــه خلیل بــه نــام او مکتب 

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج
فاطمــه خلیــل، کارمند کمیســیون مســتقل حقوق 
بشــر بــود. او بــه تاریــخ هفتــم مــی 2019 میــالدی 
ــن  ــدف مای ــت ه ــر کارش می رف ــه دفت ــه ب ــی ک هنگام
کارگذاری شــده قــرار گرفــت و همــراه بــا جاویــد فــوالد 
ــی  ــچ گروه ــدند. هی ــته ش ــش کش ــی از همکاران یک
ــه  ــل فاطم ــر حام ــن در موت ــذاری مای ــؤولیت کارگ مس
ــرای مــردم  ــه عهــده نگرفــت. تاهنــوز هــم ب خلیــل را ب

ــم در  ــان ه ــد. آن ــددی  مواجه ان ــکل های متع ــا مش ب
ــازی می کننــد و هــم  ــه دار را ب ــان خان ــه نقــش زن خان
در اداره کار نقــش یــک زن شــاغل را؛ در هــردو محیط 
از آدرس هــا و عوامــل متعــددی بــه آنــان آســیب 
می رســد؛ آســیب های ســخت و جبــران  ناپذیــر. 
ــت  ــای خواس ــر مبن ــز ب ــور نی ــن کش ــفانه قوانی متأس
و انتظارهــای بانــوان نیســت. ایــن ناهمخوانــی  میــان 
ــتم  ــی و سیس ــاخت های حقوق ــان از زیرس ــار آن انتظ
اداری بــا واقعیــت جامعــه موجــب خســته گی، عــدم 
تعــادل میــان زنده گــی شــخصی و شــغلی و در نهایــت 

ــابقه ها  ــن مس ــد. در ای ــت می یاب ــی دس کامیابی های
مقام هــای قابــل توجهــی را بــه دســت مــی ٓاورد 
می پرورانــد. ذهــن  در  را  بزرگ تــری  ٓارزوی   و 
ــی ام  ــای زنده گ ــن لحظه ه ــد: »هیجان ٓاورتری می گوی
ــت  ــی دس ــام قهرمان ــه ج ــه ب ــت ک ــی اس لحظه های

ــه  ــود ک ــه ای ب ــه لحظ ــر از هم ــم. هیجان ٓاورت می یاب
بــرای نخســتین بــار بــه مقــام اول دســت یافتــم.« 

گوهرشــادبیگم  جــام  مســابقه ی  در  او 
شــده  )۱۳۹۸(برگــزار  گذشــته  ســال  در  کــه 
می کنــد. خــود  ٓان  از  را  دوم  مقــام   بــود، 
بــه فدراســیون ملــی  را  او  امــا مســابقه ای  کــه 

ــت. ــخص نیس ــواده اش مش ــتان و خان افغانس
ــیای  ــی آس ــگاه امریکای ــل در دانش ــه خلی فاطم
ــل  ــتان تحصی ــت قرغیزس ــکک، پایتخ ــزی در بیش مرک
ــرار  ــب ق ــار بم ــدف انفج ــه او ه ــی ک ــود. زمان ــرده ب ک

ــود. ــاله ب ــت، 24 س گرف
 Enable Children(موسســه ابتکار اطفــال توانــا
Initiative( در کابــل بــرای گرامی داشــت از یــاد فاطمــه 
ــل و پاسداشــت از فعالیت هــای حقــوق بشــری  او  خلی

مکتبــی را بــه نامــش ایجــاد کــرده کــه 
ــت  ــودکان دارای معلولی ــوص ک مخص

ــای  ــان در عرصه ه ــت زن ــر و مثب ــش موث ــروز نق ام
ــن  ــت. ای ــکار اس ــل ان ــر قاب ــه غی ــف جامع مختل
بــرآورده   در  هــم  بایــد  آن هــا  کــه  درحالی ســت 
ــای  ــم انتظاره ــغلی و ه ــع ش ــا و توق ــردن انتظاره ک
ــای  ــن نقش ه ــد. ای ــل کنن ــق عم ــی موف خانواده گ
چندگانــه  بــه عوامــل متعــددی ماننــد زمــان، توجــه و 
تمرکــز نیــاز دارد و همیــن مســأله، ایجــاد تعــادل بیــن 

آیا زنان با طالبان
 صــلح  مـی کننــد؟!

خودکشیراهحلنیست!
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حکومــت افغانســتان و شــورای عالــی مصالحــه ملــی 
بــه عنــوان مرجــع تصمیم گیــری کیفیــت توافــق صلــح 
ــورد  ــه در م ــرد ک ــان ک ــد اذع ــم بای ــن را ه ــت. ای اس
پیونــد زنــان و صلــح هیــچ گــروه و جناحــی بــه انــدازه  ی 
خــود زنــان افغانســتان مســؤول و موثــر نخواهــد بــود. 
ــر  ــد ب ــان افغانســتان در رونــد صلــح می توان اجمــاع زن
سرنوشــت زن افغانســتانی پــس از صلــح اثــر مثبــت بــه 

جــا بگــذارد.
نــه تنهــا اینکــه در جریــان گفت وگوهــا و در رونــد 
ــم  ــان مه ــری زن ــور و تصمیم گی ــالش، حض ــح ت صل
اســت؛ بلکــه نگرانــی جــدی بــرای فــردای صلــح هــم 
مطــرح اســت. حضــور موثــر و مشــارکت معنــادار زنان 
در رونــد صلــح دقیق بــه همین خاطــر اهمیــت دارد تا از 
سرنوشــت خــود در فــردای امضــای توافــق صلــح باخبر 
باشــد و تضمیــن بگیــرد و اطمینــان پیــدا کنــد کــه گروه 

ــد  ــه تحدی ــه صلــح اقــدام ب ــان پــس از پیوســتن ب طالب
ــه  ــان هیچ گون ــه طالب ــان ب ــون زن ــد. چ ــان نمی  کن زن

اعتبــاری ندارنــد.
ــود  ــدرت ش ــهیم ق ــب س ــر طال ــد اگ ــرض کنی ف
ــا  ــه عنــوان یــک قانون گــذار و ی و در پارلمــان کشــور ب
در وزارت عدلیــه بــه عنــوان یــک قانون نویــس حضــور 
پیــدا کنــد، فکــر مــی کنیــد قوانیــن دموکراتیــک خواهد 
ــا  ــد ام ــانه ها را بپذیرن ــان آزادی رس ــا طالب ــت؟ ی نوش
تأکیــد کننــد که زنــان حــق برگزاری کنســرت موســیقی 

زنــده از طریــق تلویزیــون را ندارنــد!
از همیــن جاســت کــه زن افغانســتانی امــروز 
تمامــی بحث هــا و  فــردای صلــح می هراســد.  از 
ــی و  ــع اساس ــه مراج ــد ک ــن باش ــر ای ــا اگ چانه زنی ه
تصمیم گیرنــده ی دولــت مثــل وزارت دفــاع ملــی و 
ــم کــه  ــان بگذاری ــار طالب ــه و... را در اختی وزارت عدلی
نیــاز بــه صلــح و مذاکــره نیســت چــون طالبــان همیــن 

امتیازهــا را می خواهنــد.
ایــن همه گــپ و گفتار و کشــمکش سیاســی برای 
ــم و  ــان پاســداری کنی ــن اســت کــه از ارزش هــای م ای
طالــب در افغانســتان بــا فکــر امارتــی اش تصمیم گیرنده 
نباشــد بلکــه در چارچــوب نظــام جمهوریــت و پذیرش 
ــذ در  ــک ناف ــن دموکراتی ــر قوانی ــی و دیگ ــون اساس قان
افغانســتان در تصمیم گیــری صاحــب حــق رأی باشــد.
لبــاس  بایــد  می کنــد  صلــح  کــه  طالبــی 
امــارت را همان جــا در قطــر بگــذارد و در قامــت 
عرصــه  وارد  دموکــرات  و  جمهوری خــواه  یــک 
ــان را  ــه طالب ــان این گون ــود. زن ــتان ش ــت افغانس سیاس
ــا و  ــی مبن ــح سیاس ــق صل ــند تواف ــر س ــد. اگ می پذیرن
مشــروعیت بخش رفتارهــای طالبــان در نظام پســاصلح 
باشــد، زنــان بــه هیــچ وجــه نمی پذیرنــد کــه مــواد ایــن 
ــان  ــا و دست آوردهای ش ــوق، آزادی، ارزش ه ــند حق س
را محــدود و یــا تهدیــد کنــد. ارچنــد کــه فعلــن جنــگ 
ــر  ــه ه ــح را ب ــا صل ــد ام ــد می کن ــان را تهدی ــان  زن ج
قیمتــی قبــول ندارنــد چــون عملکــرد و رفتــار طالبانــی 
افغانســتان و در مناطــق  هم اکنــون در جای جــای 
تحــت کنتــرل طالبــان باعــث شــده اســت کــه زنــان از 
ابتدایی تریــن حقــوق انسانی شــان مثــل آمــوزش و حــق 
دسترســی بــه خدمــات صحــی و حــق انتخــاب محروم 

باشــند.
امــروز مــا در جایــی رســیده ایم  کــه همــه اقشــار 
صلــح  گفت وگوهــا  و  برنامه هــا  تمامــی  در  مــردم 
می خواهنــد. شــما تصــور کنیــد، امــا ایــن یــک واقعیت 
اســت کــه گداهــای شــهر کابــل پیــش از نــان، صلــح 
ــح  ــک صل ــدون ش ــت ب ــن وضعی ــا ای ــد. ب می خواهن
ــت.  ــتان اس ــردم افغانس ــه م ــرای هم ــت ب ــک اولوی ی
مــردم از جنــگ خســته اند. وقتــی می بینیــم کــه صلــح 
ــر همــه نیازهــای اولیــه مــردم اولویــت یافتــه اســت،  ب
ــد کــه در آن  ــدون شــک وضعیتــی را می خواهن مــردم ب

زنده گی شــان تضمیــن شــود.
هم چنــان کــه امــروز خانواده هــای قربانیــان 
بــه  جگرگوشه های شــان  کــه  کســانی  و  جنــگ 
ــح  ــم صل ــده ه ــته ش ــان کش ــان طالب ــت جنگجوی دس
می خواهنــد، پــس می توانیــم بــه عنــوان زن و بــه 
عنــوان شــهروند متأثــر از جنــگ، صلــح را قبــول کنیم، 
امــا تحــت شــرایط خاصــی: برقــراری آتش بــس، 
حفــظ نظــام جمهــوری و قوانیــن دموکراتیــک، حفــظ 
ــن  ــانه ها، تأمی ــان و آزادی رس ــان، آزادی بی ــوق زن حق
عدالــت و بــاز شــدن مکاتــب بــه روی دختــران در 
سراســر افغانســتان و بــه همین منــوال، محفــوظ ماندن 
ارزش هــا و دســت آوردهایی کــه طــی دو دهــه بــا خــون 
بیــش از یکصــد هــزار ســرباز و ده هــا هــزار فــرد ملکــی 

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ب
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شــما فکــر کنیــد صلــح یــک امــر مهــم و یــک 
ضــرورت افغانســتان اســت. صلــح آمــد. شــاید ســهیم 
شــدن گــروه طالبــان در حکومــت بــه ســاده گی صلــح 
ــروه  ــن گ ــت نباشــد. چــون ای ــا دول حــزب اســالمی ب
خــواب امــارت اســالمی می بینــد و بــرای تحقــق ایــن 
رویــا هــر روز روزگار چندیــن خانــواده را بــه شــب ســیاه 
ــگاه های  ــودکان در آموزش ــتار ک ــازد؛ کش ــدل می س مب
ــی، ماین گــذاری در  ــم شــهر غزن ــل، انفجــار موترب کاب
میــدان والیبــال در شــهر جالل آبــاد و انفجــار مســجد در 

لوگــر هرگــز فرامــوش شــدنی نیســت.
از همیــن رو، یــک پرســش اساســی این اســت که 
اگــر هیأت هــای دولــت و گــروه طالبــان بــر ســر تقســیم 
قــدرت باهــم توافــق کننــد و ایــن رونــد بــه یــک توافــق 
یــا صلــح سیاســی منجــر شــود، زنــان افغانســتان چــه 

خواهــد کــرد؟

ــوب  ــارج از چارچ ــان خ ــه زن ــت ک ــت اس درس
حکومــت بــه مذاکــره نخواهنــد پرداخــت و مــردم 
افغانســتان بــدون تفکیک جنســیت و دســته بندی های 
اجتماعــی از موضــع حکومــت در رونــد صلــح حمایت 
می کننــد. امــا ایــن رویکــرد زن ســتیزی طالبــان اســت 
ــه  ــرای مطــرح شــدن ب ــا ب ــان را وادار می ســازد ت کــه زن
عنــوان یکــی از جوانــب اصلــی در پروســه صلــح تــالش 

. کنند
درســت اســت کــه امــروز زنــان افغانســتان بنابــر 
دالیلــی در پــی انســجام برآمده انــد، اما همین زنــان در دو 
دهــه اخیــر بــا توجــه بــه تمــام فرصت هایــی که داشــتند 
ــان  ــن سرنوشت ش ــرای تعیی ــت ب ــجام درس ــک انس ی
ــه  ــواه این ک ــت و خ ــرایط نگذاش ــواه ش ــتند؛ خ نداش
ــی و  ــه مدن ــان، جامع ــی در پارلم ــر زنان ــتند. اگ نخواس
حکومــت حضــور داشــتند، بیش تــر بــه مســایل زنــان و 
سیاســت نــگاه مقطعــی و متمرکــز بــر منافــع شــخصی 

می گویــد »هیــأت رهبــری اداره ی محلــی دایکنــدی از 
ــان ورزشــکار چشم پوشــی نکــرده و  دســت آوردهای زن
از آنــان حمایت هــای مــادی و معنــوی خواهــد کــرد.«

عادی شــان ورزش می کننــد. ورزشــکاران از ســوی 
اداره ی محلــی هــم مــورد توجــه قــرار نمی گیرنــد. حتــا 
ــن اداره  ــی ای ــای ورزش ــت در برنامه ه ــؤوالن والی مس

شــرکت نمی کننــد.«
ــی  ــهر نیل ــکار در ش ــان ورزش ــر زن ــکل دیگ مش
اســت کــه ســالون های ورزشــی ساخته شــده از ســوی 
ســکتور خصوصــی معیــاری نیســت و ســالون ورزشــی 
ویــژه ی زنــان کــه توســط یکــی از موسســه های 
بین المللــی فعــال در دایکنــدی ســاخته شــده بــود نیــز 

ــه ســکتور خصوصــی ســپرده شــده اســت. ب
موسســه  مســؤول  باقــری،  محمدعظیــم 
ــی(  ــالون ورزش ــن س ــازنده ی ای UNHABITAT )س
ــه هفته نامــه نیــم رخ گفــت: ریاســت شــهرداری ایــن  ب
ســالون را بــه ســکتور خصوصــی واگــذار کــرده اســت.
بــا وجــود افزایــش عالقه منــدی دختــران بــه 

اگــر صلــح بــا طالبــان را بــه عنــوان تنهــا راهــکار 
ختــم جنــگ و کشــتار قبــول کنیــم بازهــم یــک 
زنــان  آیــا  باقــی می مانــد:  اساســی  پرســش 
افغانســتان بــا دشــمنان شــالق بــه دســت و قاتالن 

فرزندان شــان صلــح می کننــد؟

یک ونیــم دهــه پیــش زمانــی کــه بحــث صلــح دولــت 
ــد،  ــرح ش ــدی مط ــه ی ج ــه گون ــان ب ــروه طالب ــا گ ب
گــروه طالبــان بــا انجــام چندیــن عملیــات تروریســتی 
ــاندند. از  ــون کش ــاک و خ ــه خ ــی را ب ــرد ملک ــا ف ده ه
ــه  ــت ب ــور وق ــس جمه ــرزی، ریی ــد ک ــه حام 2005 ک
دنبــال طالــب میانــه رو می گشــت تــا حــاال کــه رییــس 
ــان را یکجــا از  ــی طالب ــج هــزار زندان ــی پن جمهــور غن
زنــدان رهــا کــرد؛ طالبــان بــا عیــن رویکــرد در مهم ترین 
ــق  ــی خل ــع بزرگ ــح فجای ــه صل ــط ب ــای مرتب رویداده
می کنــد. آمارهــا نشــان می دهــد کــه در جنــگ گــروه 
طالبــان علیــه دولــت افغانســتان همــه ســاله حــدود 10 
هــزار فــرد ملکــی و نظامــی کشــته و زخمــی می شــوند. 
ایــن رقــم وحشــتناک اســت، امــا شــمار افــراد متضــرر 
از جنــگ و آواره هــای مناطــق جنگــی بــه صدهــا هــزار 
فامیــل می رســد. زنــان و کــودکان قربانیــان اصلــی ایــن 
ــه  ــده ک ــث ش ــگ باع ــزاری از جن ــتند. بی ــگ اس جن
صلــح بــا طالبــان بــه یــک گفتمــان سراســری تبدیــل و 
راهــکار دم دســت و ممکــن بــرای ختــم جنــگ و توقف 
ــان  ــن کارزار، زن ــود. در ای ــته ش ــتار پنداش ــین کش ماش
منســجم ترین دادخواهــی  و بیش تریــن برنامه هــای 
حمایــت از صلــح را داشــته اند؛ امــا بیش تریــن نگرانــی 
و هــراس از صلــح نیــز از ســوی زنــان مطــرح می شــود.
ــتان  ــت افغانس ــده ی دول ــای مذاکره کنن هیأت ه
و گــروه طالبــان ایــن روزهــا در شــهر دوحــه، پایتخــت 
قطــر مصــروف دومیــن دور گفت وگوهــای صلــح انــد. 
دور نخســت ایــن گفت وگوهــا هفتــاد روز طــول کشــید 
و فقــط روی آجنــدای گفت وگوهــا توافــق شــد. حــاال 
قــرار اســت بــه مباحــث مهم تــری همچــون آتش بــس، 
نوعیــت نظــام پســا صلح، تقســیم قــدرت و دیگر مــوارد 

ــث کنند. بح
ــر  ــا دو خب ــد ت ــر ان ــا منتظ ــتان، ام ــردم افغانس م
ــه  ــس ک ــراری آتش ب ــک: برق ــنوند. ی ــه بش را از دوح
ماشــین کشــتار طالبــان را متوقــف کنــد و دوم: حفــظ 
نظــام جمهوری تــا در چارچــوب آن حقوق شــهروندی، 
ــات  ــان، انتخاب ــان، آزادی بی ــوق زن ــر، حق ــوق بش حق
ــوظ  ــور محف ــی کش ــاختارهای امنیت ــک و س دموکراتی
بمانــد. بــرای زنــان و مدافعــان حقــوق بشــر و رســانه ها 
ــان  ــان و آزادی بی ــوق زن ــه حق ــت ک ــم اس ــی مه خیل
محافظت شــود. چــون یکــی از دالیــل ظاهــری طالبان 
کــه بــا اســتفاده ی ســو از ایــن مــورد دســت بــه انحــراف 
ــان و آزادی  افــکار عمومــی می زنــد؛ حقــوق و آزادی زن

ــت. ــانه ها اس رس

ــن  ــی  در ای ــای رزم ــه ورزش ه ــان ب ــدی  زن و عالقه من
ــا  ــد: »ب ــد و می گوی ــی می کن ــراز خوش بین ــت اب والی
ــی  ــای ورزش ــاز فعالیت ه ــال از آغ ــت س ــت هش گذش
ــان  ــدهای راه زن ــاروا و س ــنت های ن ــون س ــان، اکن زن

ــت.« ــته اس ــی شکس اندک
ــا مــکان  ــد: »متأســفانه م آقــای غالمــی می گوی
مناســب ورزشــی نداریــم. فقــط یــک ســالون کوچــک 
کــه گنجایــش بیــش از پنجــاه نفــر را نــدارد در اختیــار 
داریــم. اگــر اداره محلــی دایکنــدی و موسســه های 
همــکار بــا مــا همــکاری کننــد ظرفیــت زنــان و جوانــان 
ورزشــکار را در یــک ســال دو برابــر افزایــش می دهیــم. 
چــون اســتعداد های ورزشــی زیــادی داریــم کــه در گــرو 

فقــر و عــدم امکانــات ورزشــی باقــی  مانــده اســت.«
معــاون  اکبــری،  فاطمــه  حــال،  همیــن  در 
دایکنــدی  والیــت  اقتصــادی  و  اجتماعــی  امــور 

ــل  ــان در مقاب ــف از زن ــن طی ــته اند. ای ــان داش خودش
تبعیض هــای سیســتماتیک و هرآنچــه علیــه زنــان 
ــد و مســایل  ــر پرداختن افغانســتانی وجــود داشــته کم ت
شــخصی خودشــان را ارجحیــت بخشــیدند. البتــه کــه 
رویکــرد حکومــت هــم مشــکل داشــته و بــه صــورت 
جــدی کار نکــرده اســت. زنانــی را کــه از آدرس جامعــه 
مدنــی نیــروی دادخواهــی زنــان محســوب می شــدند از 
ــق جــذب در درون نظــام خامــوش کــرده اســت. طری

حــاال کــه بحــث صلــح در اولویــت قــرار گرفتــه 
اســت مــا در تنگنــا و ســکوی خوفناکــی قــرار گرفته ایــم 
کــه ممکــن اســت هــرآن بــه قعــر تاریــخ ســیاه گذشــته 
ــگاه  ــه جای ــه ب ــم و ممکــن هــم هســت ک ســقوط کنی
بهتــری دســت یابیــم. در هر صــورت وضعیت شــکننده 

ــم. ــه می کنی ــزل را تجرب و متزل
ــت  ــی دول ــن حام ــوان بزرگ تری ــه عن ــکا ب امری

افغانســتان و عامــل نابــودی رژیــم طالبــان بــا ایــن گروه 
صلــح کــرد. دولــت افغانســتان هــم در حــال گفت وگــو 
ــه زودی، کــه پــس از مدتــی  ــه ب اســت و امــکان دارد ن
صلــح خواهــد کــرد. امــا از مطالعــه ی وضعیــت جاری 
ــی در  ــر مثبت ــی تغیی ــح سیاس ــن صل ــه ای ــد ک برمی آی
زنده گــی زنــان ایجــاد نخواهــد کــرد بلکــه بــا توجــه بــه 
افزایــش خشــونت ها و ثابــت مانــدن رویکــرد طالبــان 
نســبت بــه زنــان ایــن امــکان و نگرانــی وجــود دارد کــه 

زنــان محدودتــر شــوند.
ایــن صلــح بــه نفــع زنــان افغانســتانی نیســت اگــر 
جامعــه ی جهانــی بــه تعهــدات خــود در قبــال حقــوق 
ــی  ــد. ول ــار کن ــی اختی ــی تفاوت ــتان ب ــر در افغانس بش
ــد  ــن برمی آی ــان چنی ــا طالب ــکا ب ــح امری ــس از صل پ
کــه جامعــه ی جهانــی تنهــا می توانــد در مقــام ناظــر و 
همــکار مالی افغانســتان تا ســال 2023 میــالدی حضور 
داشــته باشــد. امــا نقــش و مســؤولیت اساســی متوجــه 

ــد  ــدی می گوی ــت دایکن ــک والی ــر المپی ــا آم ام
ــش  ــد کف ــوان خری ــا ت ــکار حت ــران ورزش ــر دخت »اکث
ــاس  ــان لب ــا هم ــد و ب ــی را ندارن ــای ورزش و لباس ه

ورزش و شکســتن ســنت هایی کــه مانــع فعالیت هــای 
ورزشــی در دایکنــدی بــود انتظار مــی رود زمینه ی رشــد 
ــود.  ــا ش ــز مهی ــان نی ــی آن ــتعداد های ورزش ــرای اس ب
ــادی از ورزشــکاران زن در دایکنــدی در نبــود  تعــداد زی
ــت  ــم جه ــب بازه ــکان مناس ــی و م ــات ورزش امکان
ــد  ــال می کنن ــان تق ــاف استعدادهای ش ــد و انکش رش
و آرزو دارنــد کــه در میدان هــای ملــی و بین المللــی 

ــند. بدرخش
ــی  ــه ای از زنان ــی نمون ــهر نیل ــی در ش ــوا رضای ح
ــم  ــگ حاک ــر فرهن ــودک دارد و بناب ــه ک ــه س ــت ک اس
ــه دار«  ــک زن خان ــد »ی ــن ورزش بای ــه ضم در جامع
هــم باشــد، امــا او در نبــود امکانــات ادامــه داده 
ــز  ــوان نی ــران ج ــان و دخت ــر زن ــون از دیگ ــت و اکن اس
ــد و ورزش  ــان را بردارن ــراروی ش ــع ف ــد موان می خواه
کننــد: »بــارداری، وضــع زایمــان و بچــه داری هــم مانــع 
ــم را نیــز  فعالیت هــای ورزشــی ام نشــد. اکنــون فرزندان
ــم و از خانواده هــا می خواهــم  ــه ورزش تشــویق می کن ب
کــه بــرای ســاختن جامعــه ی ســالم و عــاری از اعتیــاد 

ــد.« ــویق کنن ــه ورزش تش ــان را ب فرزندان ش

آیازنانباطالبانصلحمیکنند؟!

ادامهازصفحه4

فاطمه روشنیان 

از همین جاست که زن 
افغانستانی امروز از فردای صلح 

می هراسد. تمامی بحث ها و چانه زنی ها 
اگر این باشد که مراجع اساسی و 

تصمیم گیرنده ی دولت مثل وزارت دفاع 
ملی و وزارت عدلیه و... را در اختیار 

طالبان بگذاریم که نیاز به صلح و مذاکره 
نیست چون طالبان همین امتیازها را 

می خواهند.
این همه گپ و گفتار و کشمکش سیاسی 

برای این است که از ارزش های مان 
پاسداری کنیم و طالب در افغانستان با 

فکر امارتی اش تصمیم گیرنده نباشد بلکه 
در چارچوب نظام جمهوریت و پذیرش 

قانون اساسی و دیگر قوانین دموکراتیک 
نافذ در افغانستان در تصمیم گیری صاحب 

حق رأی باشد.

تقالبرایترقی؛
زنان در دایکندی با کم ترین امکانات ورزش می کنند



اســت.
خوشــحال خلیــل، پــدر فاطمــه خلیــل و از 
مســؤوالن ایــن نهــاد بــه هفته نامــه نیــم رخ گفــت: »این 
ــب  ــت مکت ــرار اس ــده و ق ــاد ش ــل ایج ــب در کاب مکت
فاطمــه خلیــل بــرای کــودکان دارای معلولیــت خدمات 

ــد.« ــم کن ــی فراه آموزش
ــت  ــرای گرامی داش ــب ب ــن مکت ــه ای ــزود ک او اف
ــا  ــی ب ــه در هماهنگ ــری فاطم ــوق بش ــات حق از خدم

ــت. ــده اس ــاد ش ــواده اش ایج خان
ــه دارای  ــی ک ــل، کودکان ــای خلی ــه ی آق ــه گفت ب
ــا ذهنــی مثــل  ــی، شــنوایی ی معلولیــت  جســمی: بینای
ــامل  ــد ش ــب می توانن ــن مکت ــند در ای ــم و.. باش اوتیس

ــوند. ش
دونیــم مــاه اســت کــه بــرای ایجــاد ایــن مکتــب 
ــرای کــودکان  ــا مــکان مناســبی ب ــزی شــده ت برنامه ری
دارای معلولیــت فراهم شــود. گــروه هنرســاالر به گونه ی 
ــهم  ــب س ــن مکت ــزی ای ــن و رنگ آمی ــاکار در تزیی رض

گرفتــه اســت.
آقــای خوشــحال خلیــل می گویــد تاکنــون یــازده 
ــزده  ــدود پان ــد و ح ــب کار می کنن ــن مکت ــرای ای ــن ب ت
کــودک ثبــت نــام کرده انــد تــا در این جــا آمــوزش 
ببیننــد. ایــن درحالی ســت کــه اخیــرن جامعــه مدنــی 

شــدید تحــت تهدیــد اســت و فعــاالن حقوق بشــر یکی 
پــس از دیگــری شــبیه فاطمــه هــدف قــرار می گیرنــد.
ــل در  ــه خلی ــه فاطم ــالدی ک ــال 2019 می در س
ــه قــرار گرفــت، در سراســر جهــان  ــل هــدف حمل کاب
300 فعــال حقــوق بشــر کشــته شــدند. چنــدی پیــش، 
شــهرزاد اکبــر رییــس کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر 
گفــت: در 18 ســال اخیــر هفــت کارمنــد این کمیســیون 

ــده اند. ــته ش کش
ایــن درحالی ســت کــه نتایــج یــک تحقیــق کمیته 
ــد  ــد 84 درص ــان می ده ــر نش ــوق بش ــن حق مدافعی
مدافعــان حقــوق بشــر در افغانســتان با تهدید شــدید به 

ــد. ــل و اختطــاف و تجــاوز مواجه ان ــژه قت وی
امــا مدافعــان حقــوق بشــر هم چنــان تــالش دارند 
تــا بــرای محــو و حداقــل کاهــش کشــتار و خشــونت 
در جامعــه راهکارهــای مناســبی را تکاپــو کننــد. یکــی 
ــد می خــورد،  ــا فاطمــه خلیــل پیون از اقدام هایــی کــه ب
ــن کار  ــع ای ــام او. در واق ــه ن ــت ب ــیس مکتبی س تأس
ــا  ــه ب ــر ک ــوق بش ــمنان حق ــرای دش ــت ب پاسخی س
ــای  ــاغ جوانه ه ــم در ب ــرو بازه ــاخه های س ــدن ش بری
تــازه ای در حــال روییــدن اســت و یــاد فاطمــه مانــدگار 
می مانــد هم چنــان کــه راهــش ســبز و باورهــای 

نیکــش پایــدار مانــده اســت.
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مالــی فعالیت هــای ایــن نهاد هــای خیریــه می نمودنــد. 
حــوزه فعالیــت بنیــاد خیریــه رفتــه رفته گســترده تر شــده 
و تــا 1916 حــدود دوازده بیمارســتان )کــه حــدود یــک 
چهــارم از تخت هــای آن  هــا رایــگان بــود( و 18 درمانگاه 
و داروخانــه عمومــی  )کــه بــه طــور رایــگان یــا بــا مبالــغ 
ناچیــزی خدمــات پزشــکی و دارو را در اختیــار بیمــاران 
ــود آورد. در  ــه وج ــر ب ــر مص ــد( در سراس ــرار می دادن ق
ظــرف 21 ســال، نهاد هــای »بنیــاد خیریــه« بیــش از 13 
میلیــون بیمــار را معالجــه کــرده بودنــد. در 1964، تمــام 

بیمارســتآن  های ایــن بنیــاد ملــی شــدند.
در اول ژانویــه 1957، جمــال عبدالناصــر بــا فســخ 
قرارداد هــای بیــن انگلســتان و مصر)کــه عامــل مهــم در 
گســترش فقــر در کشــور بــود( ملــت خــود را از هرگونــه 
تعهــدی بــه قدرت هــای غربــی آزاد ســاخت. دو هفتــه 
پــس از آن، دســتور ملــی کــردن چندیــن بانــک تجــاری، 
بیمــه  بــزرگ  شــرکت های  و  اعتبــاری  نهاد هــای 
ــی  ــاع خارج ــیاری از اتب ــود. بس ــادر نم ــی را ص خارج
ــای  ــل فض ــه دلی ــی ب ــی مدیریت ــای فن دارای مهارت ه
ضــد غربــی ایجــاد شــده بــا میل خــود یــا بــه زور مجبور 
بــه تــرک دیــار مصــر گردیدنــد. شــمار خارجی  هایــی که 
در 1947 برابــر بــا 204 هــزار نفــر بــود در 1960 میــالدی 
ــروی کار  ــروج نی ــر خ ــید. تأثی ــر رس ــزار نف ــه 143 ه ب
خارجــی بــر بــازار کار داخلــی قابــل مالحظــه بــود. امــا 
ایــن تحول هــا چنــدان تأثیــری بــر وضعیــت شــغلی زنان 

ــد و  ــه کار می کنن ــارج از خان ــردان در خ ــای م روز هم  پ
بعــد از اتمــام ســاعت کاری همزمــان بــا مــرد وارد خانــه 
می شــوند، امــا بــه دلیــل نــوع دیدگاهــی که بــه مکلفیت 
زنــان در خانــه، وجود دارد مســؤولیت های متعــدد خانه 
را نیــز برعهــده دارنــد. ایــن مســأله موجــب شــده زنــان 
شــاغل بــه مــرور زمــان آســیب پذیرتر و بــا مشــکل های 
بیش تــری درگیــر باشــند. ایــن درحالی ســت کــه مــردان 
بعــد از ازدواج بــه اصطــالح ســر و ســامان می گیرنــد و 
بــا اســتقاللی کــه پیــدا می کننــد، کیفیــت زندگی شــان 
بهتــر می شــود و می تواننــد راحت تــر مشــکل های 
کاری خــود را برطــرف کننــد و بــه تبــع پشــتیبانی 
ــواده و همــکاران خــود دارنــد. بیش تــری از ســوی خان
ــی از  ــهم بزرگ ــتان س ــان افغانس ــد زن ــل جدی نس

بــه  خصوصــی  شــرکت  یــک  در  و  اســت 
می کنــد.   وظیفــه  ایفــای  ســکرتر   عنــوان 
در  تمرین هایــش  خاطــر  بــه  اکنــون  یولــدوز 

خــود را در ایدیولــوژی دیــن بازیافته اســت. زبان در 
این جــا عبــارت از همــان وســیله بــرای رســیدن بــه 
مقصــود اســت. امــا در دیگــر مــوارد وســیله واقــع 
ــان دارد،  ــن از زب ــه دی ــی ک ــا تعریف ــان ب ــدن زب ش

منجــر بــه گسســت جوامــع انســانی شــده اســت.
جوامــع انســانی در بــاز تعریــف مــدرن خــود 
از هــر دوره ای  بیش تــر بــه حضــور زن و مــرد توجــه 
ــن  ــه ای ــک شــدن ب ــرای نزدی نشــان داده اســت. ب
تعریــف مــدرن از جامعــه، بایســتی آنچــه در جوامع 

انســانی گسســت واقــع شــده رفــو شــود.
ــان  ــا از می ــا ب ــن اســت کــه آی پرســش دوم ای
برداشــتن دیــن بــه نظــم جامعــه ی امــروزی دســت 

ــم؟ ــدا می کنی پی
ــیت  ــه های جنس ــه در آن کلیش ــه ای ک جامع
ــدارد و فقــط ســازنده گی  ــرای تعریــف ن مجالــی ب
ــه  ــا نگ ــر پ ــرای س ــت- ب ــا آرن ــه قول هان و کار -ب
ــوب  ــه محس ــف جامع ــان، از وظای ــتن جه داش

می شــود؟
جهانــی کــه فقــط کار کــردن و ســازنده 
بــودن در آن مطــرح می شــود، از شــاخصه های 
ــی  ــی اجتماع ــت. یعن ــدرن اس ــه م ــک جامع ی
ــازنده گی  ــا کار و س ــع ب ــه جوام ــودن در این گون ب
ــان مشــترک در واقــع، همــان  رقــم می خــورد. زب
مــکان عمومــی هســت کــه حاصــل کار در آن جا با 

تحمــل کنــد. بعــد از آن توان منــدی هیــچ کار دیگــری را 
نداشــت. بــه دنبــال آن صاحــب کارخانــه زن را مرخــص 
ــرف  ــر بی مص ــک کارگ ــر ی ــه از ش ــا ک ــرد؛ گوی می ک

خــالص شــده اســت.
ــه از  ــت ک ــن و تهی دس ــان غمگی ــته از زن آن دس
خســتگی جســمی  و روحــی در خانــه و محــل کار رنــج 
می بردنــد، اولیــن زنانــی بودنــد کــه در قــرن بیســتم مصر 
شــورش کردنــد. آن  ها اولین کســانی بودند کــه اعتصاب 
کــرده و کارخانه هــا را بــه تصــرف خــود درآوردنــد. اولین 
کســانی بودنــد  که مظاهــره کردند و خواســتار احتــرام به 
منزلــت انســانی خــود شــدند. آن  هــا خواســتار کاهــش 
ــرای  ــان ب ــه عــالوه، آن ــد. ب ــی بودن ســاعت کاری قانون
ــان خواســتار حــق مرخصــی در دوره ی حامله گــی و  زن
تولــد نــوزاد شــدند. آن زمــان مرخصــی بــه زنــان تعلــق 

نمی گرفــت.
ــچ  ــه هب ــود ب ــل خ ــه تأه ــای کار« ب ــان جوی »زن
ــرد از  ــران مج ــون دخت ــد؛ چ ــاره نمی کردن ــوان اش عن
ــد. در  ــح بودن ــواره ارج ــازمان هم ــت س ــدگاه مدیری دی
ــان  ــر پنه ــعی ب ــد، س ــه می ش ــی حامل ــه زن ــی ک صورت
کــردن آن داشــت، گویــا گناهــی مرتکب شــده یــا کودک 
نامشــروعی متولــد شــده اســت. در اغلب مــوارد، جنین 
ــان  ــرگ زن ــه م ــر ب ــه گاه منج ــد ک ــقط می کردن را س

می شــد. 
ــل قــرن بیســتم، در عرصــه فعالیــت  ــان در اوای زن

خانــم مصــری ایجــاد شــد( کلینیک هــا، بیمارســتان  ها 
ــان  و داروخانه  هــای عمومــی  کــه توســط گروهــی از زن
ــن  ــد. ای ــه اداره می ش ــه مرف ــتایی طبق ــهری و روس ش
ــع آوری  ــن ها، و جم ــا و جش ــزاری بازار ه ــا برگ ــان ب زن
اعانــه از طــرف اعضــا و دوستان شــان اقــدام بــه تأمیــن 

در کشــور، نظــام عادالنــه در خانــواده و فرهنــگ 
ــان  ــادل می ــن تع ــد در تعیی ــه می توان ــری در جامع براب
ــش  ــرد نق ــی کاری زن و م ــخصی و زنده گ ــی ش زنده گ
ــن موجــب شــناخت و  ــری داشــته باشــد. هم چنی موث
ــراد در  ــؤولیت های اف ــا و مس ــه نقش ه ــذاری ب ارج گ
جامعــه شــود. بــه طــور نمونــه، زنــی کــه هــم متأهــل 
اســت و هــم شــاغل، در واقــع دو مســؤولیت ســنگین 
را بــه عهــده دارد. زنــان شــاغل مکلــف هســتند بــرای 
داشــتن زنده گــی مطلــوب همزمــان بــه خــود، زنده گــی 
ــغل  ــه ش ــد، و ب ــر، فرزن ــی، همس خانواده گی-اجتماع
ــن  ــام ای ــان انج ــر در جری ــد. اگ ــه کنن ــز توج ــود نی خ
ــره  ــان و روزم ــورت همزم ــه ص ــؤولیت ب ــن مس چندی
اســتراحت، آرامــش و زنده گــی مطلوبی نداشــته باشــند، 
قوانیــن حمایتــی از حقــوق آنان نباشــد، مــورد تبعیض و 
نابرابــری قــرار بگیرنــد، به طــور قطع نتیجــه ی منفی آن 

ــد. ــد ش ــاهده خواهن ــا مش ــی و روان آن ه در زنده گ
زنــان شــاغل تــا زمانــی کــه مجــرد هســتند تنهــا 
ــتند  ــغول اس ــود مش ــای خ ــغل و عالقه مندی ه ــه ش ب
ــد  ــا بع ــری داشــته باشــند. ام ــا پیشــرفت های بیش ت ت
از ازدواج وضعیــت و فرصت های شــان کامــل دگرگــون 
ــه متأهــل می شــوند  ــی ک ــان شــاغل زمان می شــود. زن
ــزی  ــود برنامه  ری ــی خ ــرایط متأهل ــل ش ــه دلی ــد ب بای
ــد و درســتی داشــته باشــند. در زنده گــی متأهلــی  جدی
ــیار  ــود بس ــاد می ش ــان ایج ــرای زن ــه ب ــی ک موضوع
فراگیــر نســبت بــه مــردان اســت. زنــان شــاغل بــه دلیل 
ــر، محدودیت هــا  مســؤولیت ها و مکلفیت هــای بیش ت
و آســیب زیادتــری را تحمــل می کننــد. آن هــا از ابتــدای 

ــل(  ــه ی کاب ــا قرغ ــک ت ــی المپی ــه ی مل ــر کمیت مق
 را رکاب زدنــد و شــخص نخســت مســابقه شــد.
ــد و  ــزار ش ــس برگ ــام  پولی ــابقه ی ج ــس از ٓان مس پ
او از میــان بیســت وچهار دختــر رکاب زن از پنــج 
والیــت کشــور زودتــر همــان مســافه ی بیســت 
ــا قرغــه( را  ــی المپیــک ت ــه ی مل ــری )از کمیت کلیومت
ــود. ــابقه می ش ــان مس ــر قهرم ــار دیگ ــد و ب  می پیمای
چشــم گیر  خیلــی  یولــدوز  پی هــم  موفقیت هــای 
ــورد  ــک م ــی المپی ــه ی مل ــوی کمیت ــود و از س می ش
ــر  ــی دیگ ــی پ ــانه ها یک ــرد و رس ــرار می گی ــویق ق تش
او را مهمــان می کننــد و از او مصاحبــه می گیرنــد. 
مــردم پیرامونــش نیــز  بــه توانایــی و هدف هایــش ایمــان 
 می ٓاورنــد و دیگــر  کم تــر ســد راهــش می شــوند. 
امــا بــرای او ایــن کامیابی هــا، گام هــای نخســت 
اســتند.  دیگــر  آینــده ی  کامیابی هــای  پیــام ٓاور  و 
دارد  دوســت  و  دارد  ایــن  از  بزرگ تــر  رویــای  او 
ورزشــی اش  رشــته ی  در  و  بزنــد  رکاب  بیش تــر 
کنــد.  از گذشــته عمــل  موفقانه تــر  و   ورزیده تــر 
دانشــجوی  تمرین هایــش،  کنــار  در  اکنــون 
فاریــاب  دانشــگاه  در  تاریــخ  رشــته ی  دوم  ســال 

مصــری نداشــت.( در آن زمــان، مصــر کشــوری بــود بــا 
ــه  ــد ک ــاد درص ــش از هفت ــادل بی ــوادی مع ــرخ بی س ن
ــکیل  ــرد تش ــاالن م ــان و بزرگ س ــا را زن ــر آن  ه بیش ت
ــار  ــر کن ــروی کار ماه ــری از نی ــان مص ــد. زن می دادن
گذاشــته شــده بودنــد و اکثــر آن  هایــی کــه شــاغل بودنــد 
فقــط در بخــش کشــاورزی دارای تجــارب کاری بودند.
دولــت مصــر در امــر کاهــش تفــاوت بیــن زنــان و 
مــردان در زمینــه فعالیت هــای اقتصــادی بســیار ناموفق 
ــری  ــرد مص ــر 100 م ــه ازای ه ــت. در 1970 ب ــوده اس ب
ــال  ــن 15 س ــاالی س ــری ب ــت زن مص ــا هف ــال تنه فع
ــت و چهــار  ــت بیس ــس از گذش شــاغل بود ه انــد. پ
ــا 12 زن  ــه ب ــرد در مقایس ــه 100 م ــبت ب ــن نس ــال، ای س
ــور ها،  ــایر کش ــا س ــه ب ــت. در مقایس ــده اس ــل ش تبدی
مصری هــا در زمینــه ی فراهــم آوردن امکانــات الزم 
بــرای فعالیت هــای اقتصــادی زنــان بســیار عقب مانــده 
هســتند. در کشــور های در حــال توســعه ایــن نســبت به 
100 مــرد در مقایســه بــا 55 زن و در کشــور های صنعتــی 
ــده  ــل ش ــا 61 زن در 1994 تبدی ــه ب ــرد در مقایس 100 م
اســت. هم چنیــن، درصــد ســهم زنــان مصــری از درآمــد 

کســب شــده فقــط 8/2 درصــد اســت.
ســطح مشــارکت زنــان در تصــدی مقام هــای 
ــا  ــوده و تنه ــن ب ــت پایی ــی پراهمی ــادی و اجتماع اقتص
8/2 درصــد از درآمــد کســب شــده بــه زنــان این کشــور 
غربــی تعلــق داشــت. بــرای گشــودن راه هــای پیشــرفت 
ــا  ــه ب ــان در زمینه  هــای اقتصــادی و سیاســی و مقابل زن
ــر راه  ــت مص ــردان، دول ــان و م ــن زن ــای بی ــدم برابر ه ع

طوالنــی و صعب العبــوری را در پیــش روی دارد.
ادامه دارد...

دانشــگاهیان کشــور را تشــکیل داده  در چنــد ســال 
گذشــته بــه مشــاغل ســخت و کارهــای بیــرون از خانــه 
ــه ای  ــردان و در بره ــای م ــتند هم پ ــد و توانس راه یافته ان
فراتــر از مــردان فعــال باشــند. امــا هنوزهــم در امتیازها، 
فرصت هــای کار و حقــوق کاری، نابرابــری میــان زنــان 
و مــردان براســاس جنســیت رقــم می خــورد. بــا آن کــه 
توانایــی، قــدرت اندیشــه، خصوصیت هــای روانــی 
ــان از  ــه زن ــد ک ــان می ده ــل نش ــن نس ــتکار ای و پش
ــد  ــد و بای ــی برخوردارن ــای باالی ــا و قابلیت ه توانایی ه
بــرای آن هــا هماننــد مــردان حقــوق و شــرایط یکســانی 
را در نظــر گرفــت تــا بتواننــد هماننــد مــردان در زنده گــی 
ــار  ــم ب ــا هنوزه ــد. ام ــاس کنن ــش را احس ــود آرام خ
ســنگین چندیــن شــغل بــه صــورت همزمــان بــر دوش 
زنــان ســنگینی می کنــد و ایــن مبــارزه ی چنــد جبهه ای 
ــه  ــه می شــود. ب ــده گرفت ــع نادی شــان در بســیاری مواق
ــی و  ــاخت های حقوق ــه زیرس ــان ب ــر زن ــن خاط همی
قوانیــن حمایتی نیــاز دارنــد تا در بــدل اجــرای همزمانی 
چنــد نقــش و چنــد مســؤولیت در زنده گــی، بــرای آنــان 
ــه  ــر گرفت ــر در نظ ــای براب ــت و ارزش ه ــاز، فرص امتی
شــود. در جریــان یــک شــبانه روز، انجــام مکلفیت های 
زن شــاغل بــودن و اجــرای کارهــای زن متأهــل بــودن 
ــه  ــر دوش هم ــت ب ــار سنگینی س ــه، ب ــن جامع در ای
زنــان شــاغل کــه در بیــرون از خانــه کار می کننــد ولــی 
هم چنــان نادیــده گرفتــه می شــوند؛ گویــا کار زن در 
ــک اشــتیاق مــدرن در وجــود  ــه و اداره ی ــرون از خان بی
زن اســت و انجــام تمامی کارهــای خانــه داری مکلفیت 

تاریخی-فرهنگــی شــان.

کابــل  مســیر  و  اســت  شــده  مانــدگار  کابــل 
الــی  کابــل  و  کابــل   _ ســروبی  ســروبی،   _
اســت. او  تمرینــی  پغمــان مســیرهای  و   صیــاد 
او خیلــی خرســند اســت کــه از دشــواری های فــراوان 
ــر  ــه ثم ــبانه روزی اش ب ــای ش ــرده و تالش ه ــذار ک گ
ــی و  ــه توانای ــم  ب ــر  کم ک ــردم دیگ ــت. م ــته اس نشس
رویاهایــش باورمنــد شــده اند. حــاال کم تــر کســانی در 
پــی  تخریبــش اســتند و بیش تــر حمایتــش می کننــد، 
هرچنــد از ســوی ٓامریــت تربیــت بدنــی و مقــام والیت 

ــرد .  ــرار نمی گی ــورد توجــه ق ــاب م فاری
ــتم  ــه توانس ــه ک ــد: »همان گون ــدوز می گوی یول
ــی  ــتان کامیاب ــطح افغانس ــه س ــاب ب ــطح فاری از س
ــک  ــوان ی ــه عن ــم ب ــم، می خواه ــب کن ــام کس و مق
ــان  ــره ی درخش ــان چه ــطح جه ــکار زن در س ورزش
جــام  می خواهــم  بنمایانــم.  را  افغانســتان  زنــان 
ــی  ــی جهان ــام قهرمان ــره ج ــیا و باالخ ــی ٓاس قهرمان
ــالنم  ــر هم نس ــار دیگ ــا در کن ــاورم ت ــت بی ــه دس را ب
بتوانــم کشــورم را بــا چهــره ی جنگــی اش نــه بلکــه  بــا 
ــم  ــی کن ــان معرف ــه جهانی ــک چهــره ی درخشــان ب ی
ــم.« ــدل کن ــورد افغانســتان ب ــان را در م ــد جهانی  و دی
دیگــر  دختــران  ماننــد  امیــد  ایــن  بــه  یولــدوز 
هم نســلش خــالف مــوج ٓاب، همچنــان اســتوار 
و جســورانه بــه ســوی فرداهــای ایده آلــش رکاب 
می زنــد... و   رکاب   می زنــد  رکاب  و   می زنــد 

محصــول کار ســایرین بــه رقابــت می پــردازد. ایــن 
»رقابــت« از معنــای متعــارف خــود، بــه معنــای، 
ــل  ــودن« عم ــر ب ــت« و »حاض ــالم موجودی »اع

می کنــد.
هــر کســی در ایــن جهــان می توانــد ســازنده 
باشــد. فقــط ســازنده گی و کار اســت کــه بــه 
مــدرن  جهــان  در  می دهــد.  ارزش  انســان ها 
کم کــم کلیشــه های جنســیتی از بیــن رفتــه و زبــان 
مشــترک شــکل گرفتــه اســت. ممکــن اســت دین 
هنــوز وجــود داشــته باشــد، نــه بــه عنــوان عامــل 
ــده، بلکــه در چارچــوب جــدا از اجتمــاع.  بازدارن
ــا  ــاره احی ــترک را دوب ــان مش ــم زب ــس می توانی پ
کنیــم؛ بــه شــرط آن کــه تنهــا در محــدوده ی بیــرون 
ــارت  ــه عب ــم. ب ــیده گی کنی ــه آن رس ــاع ب از اجتم
دیگــر اینکــه: دیانــت و اجتماعــی بــودن را از هــم 
ــاط  ــا احتی ــر دو را ب ــه ی ه ــته و فاصل ــدا پنداش ج
کامــل حفــظ کنیــم. آن وقــت اســت کــه هویــت 
ــه  ــر رفت ــان، از مردانه  گــی و زنانه گــی خــود فرات زب
و جامعــه از چندپاره گــی زبانــی دوبــاره بــه هویــت 
یگانــه ی انســانی خــود بــاز می گــردد. ضمــن آن که 
ــف  ــرای بازتعری ــی ب ــیتی مجال ــه های جنس کلیش
نمی یابــد؛ در عــوض آن چــه مطمــح بحــث واقــع 
ــرای  ــم ب ــت؛ آن ه ــازنده گی و کار اس ــود س می ش

ــان. ــتن جه ــا نگه داش ــر پ س

عمومــی،  داروخانه  هــای  تأســیس  بــه  اقتصــادی 
مهد هــای کــودک و انجمن هــای  خیریــه بانــوان اقــدام 
ــران  ــار پس ــده در اختی ــات ارایه  ش ــب خدم ــد. اغل کردن
و مــردان نیــز قــرار می گرفــت. بــه طــور مثــال، »بنیــاد 
رویا طاهاخیریــه محمدعلــی« )کــه در 1908 توســط دو شــاهزاده 
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زباندردامکلیشههایجنسیتچرانقشچندگانهیزنانشاغلمتأهلنادیدهگرفتهمیشود؟

زناندرمسیرتاریخ!

اندیشهیجاریدررگهایدیوار رکابزنییولدوزدرراهطوالنیرویاهایش

زنان به زیرساخت های حقوقی و قوانین 
حمایتی نیاز دارند تا در بدل اجرای همزمانی 
چند نقش و چند مسؤولیت در زنده گی، برای 
آنان امتیاز، فرصت و ارزش های برابر در نظر 
گرفته شود. در جریان یک شبانه روز، انجام 
مکلفیت های زن شاغل بودن و اجرای کارهای 
زن متأهل بودن در این جامعه، بار سنگینی ست 
بر دوش همه زنان شاغل که در بیرون از خانه 
کار می کنند ولی هم چنان نادیده گرفته می شوند
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 زیرنظر گروه نویسندگان 

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.

آموزش و کشاورزی زنان در مصر

ــر  ــر اث ــت ب ــه ی رعی ــرف طبق ــع از تص ــن منب ... ای
طرح  هــای کشــاورزی دیگــری )ماننــد حفــر و تعمیــر 
ــا شــدت توســط محمــد  ــه ب کانال  هــا و جوی  هــا( ک
ــن  ــه ای ــر چ ــد. اگ ــدید ش ــد، تش ــال می ش ــی دنب عل
اقدام هــا بــه طــور چشــمگیری مســاحت زمین  هــای 
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــش داد، ول ــت و زرع را افزای زیرکش
ــه طــور اجبــاری اجــرا  نیــروی کار روســتایی مــرد و ب
ــروی  ــتایی از نی ــای روس ــه، خانواده  ه ــد. در نتیج ش
ــروم  ــاورزی مح ــای کش ــام کار ه ــرای انج کار الزم ب
ســاخته و بــه خلــع یــد بیش تــری منتهــی شــد. 
ــرار  ــیله ام ــر وس ــودکان – اگ ــان و ک ــع، زن ــی مواق گاه
ــه  ــان ب ــار مردان ش ــتند – در کن ــری نداش ــاش دیگ مع
ــیار  ــتمزد ها بس ــطح دس ــدند. س ــغول می ش کار مش
ــرایط  ــاد. ش ــب می افت ــم عق ــب ه ــود و اغل ــز ب ناچی
کار نیــز در بســیاری مــوارد اســفناک  بــود. در ضمــن، 
رعایــای مــرد در معــرض ســربازگیری اجبــاری ارتــش 
ــا را  ــان پیامد ه ــر هم ــن ام ــه ای ــد ک ــرار می گرفتن ق
بــرای خانواده  هــا در برداشــت – یعنــی دیگربــار زنــان و 
کــودکان کــه راه معیشــت دیگــری نداشــتند بــه دنبــال 
ــان در  ــار می کردنــد. آن ــواده خــود تــرک دی مــردان خان
ــی  ــای غذای ــد و در جیره  ه ــا اردو می زدن ــی آباد ه حلب
کــه بــه مردان شــان اختصــاص می یافــت ســهیم 
ــز شــرایط زندگــی نامســاعد  می شــدند. در این جــا نی

بــود.
اگــر هــم بــر اثــر فقــر ناگزیــر نبودند کــه بــه دنبال 
مــردان خــود بــرای کار مشــقت بار یــا خدمــات وظیفه 
در ارتــش محــل ســکونت خــود را تــرک کننــد، زنــان 
در غیبــت مــردان خانــواده رنــج می بردنــد، زیــرا بایــد 
کار هــای کشــاورزی را نیــز عــالوه بر کار هــای خانگی 
پرزحمــت خــود بــردوش بکشــند. در ایــن دوران، 
ــا  ــه در آن  ه ــت ک ــود داش ــر وج ــتا هایی در مص روس
زراعــت توســط زنــان انجــام می شــد. اگــر خانواده  هــا 
زمیــن خــود را بــدون کشــت کاری تــرک می کــرد ایــن 
احتمــال وجــود داشــت کــه دیگــران زمیــن را تصاحب 
ــه محصــول مزرعــه ی  ــواده ب ــاب خان ــا در غی ــد ی کنن

آن  هــا آســیب وارد شــود.

ــدن  ــر وارد ش ــر اث ــه ب ــی ک ــی از تحول های برخ
کاال هــای اروپایــی و اقدام هــای اصالحــی دولــت 
ــان  ــژه زن ــه وی ــان )ب ــت زن ــت، وضعی ــورت گرف ص
ــوان  ــی می ت ــه طــور کل ــر کــرد. ب روســتایی( را وخیم ت
گفــت کــه در مصــر و کشــور های عربــی طبقــه 

»فقیــر« اکثــر مــردم را در برمی گیــرد.
نظــام پدرســاالری، بــه دور از ماهیــت قبیلــه ای، 
فیودالــی، ســرمایه داری یا سوسیالیســتی آن، فقیــران را 
ــغل ها  ــت ترین ش ــخت ترین و پس ــرده س ــتثمار ک اس
ــت. در  ــان داده اس ــه آن ــد ب ــن درآم ــال کم تری را در قب
ایــن میــان، ســهم زنــان ناچیزتــر بــود. از آنــان انتظــار 
می رفــت کــه هــم در خانــه و هــم در بیــرون بــه فعالیت 

بپردازند.
اولیــن سرشــماری از زنــان نیــروی کار مصــر در 
ســال 1914 میــالدی انجــام شــد. آن زمــان شــمار زنــان 
ــج  ــه پن ــید ک ــر می رس ــه 2000 نف ــر ب ــروی کار مص نی
ــان و  ــوده اســت. در آن زمــان زن درصــد کل کارگــران ب
دختــران تهی دســت، در ابعــاد گســترده ای به دنبــال کار 
ــد. روز  ــه پاکــی بودن در کارخانه هــا و آســیاب  های پنب
کاری فراتــر از 14 ســاعت بــود و مــزد روزانــه حــدود 
ســه Piastres، امــا گاهــی بــه Millimes 18 )حدود 
ــه علــت  ــز می رســید. ب ــا دو ســنت( نی ــک پنــس ی ی
شــرایط کاری غیرانســانی، ســاعت های طوالنــی، 

ســو ی تغذیه،  و  مفــرط  خســتگی 
یــک زن نمی توانســت بیــش از چهــار 
یــا پنــج ســال شــرایط کارخانــه را 
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بازتاب تمام رخ زنان

در والیــت هــرات بانــوان دایکنــدی مقام اول را کســب 
کردنــد.

ــران  ــه دخت ــده ک ــث ش ــا باع ــن موفقیت ه ای
ــدی  ــز دایکن ــی، مرک ــهر نیل ــوان در ش ــوان و نوج ج

رویاهــای بزرگ تــری در ســر بپروراننــد.
ــه  ــت ک ــزده ساله ایس ــوان پان ــی،  ج آرزو رحیم
ــرده و  ــپری ک ــول رزم س ــوزش ف ــال را در آم ــم س دونی
اکنــون مشــغول بــه فراگیــری هنــر رزمــی جوجیتســو 

اســت.
ــت: »آرزو دارم در  ــم رخ گف ــه نی ــه هفته نام او ب

میدان هــای ملــی و بین المللــی برزمــم.«
ــج  ــه پن ــت ک ــوی دیگریس ــدی بان ــرا محم زه
ســال فعالیت هایــش را در بخش هــای والیبــال و 
فــول رزم ســپری کــرده اســت و اکنــون جوجیتســو کار 

می کنــد.
زهــرا: »صنــف دهــم در مکتــب درس می خوانــم 
ــم  ــه ورزش می کن ــتم ک ــواده هس ــر خان ــا دخت و تنه
ــود  ــران خ ــه دخت ــز ب ــا نی ــه خانواده ه و آرزو دارم ک
اجــازه ی ورزش کــردن را بدهنــد زیــرا مــن معتقــدم که 
ــر اســت اگــر  ــران بی نظی اســتعداد های ورزشــی دخت
ــان  ــوند، آن ــان نش ــع ورزش دختران ش ــا مان حانواده ه
می تواننــد تــا ســطح بین المللــی نیــز راه پیــدا کننــد.«
ولــی بعضــی از دختــران مثــل شــکیال رحیمــی 
حتــا بــا ممانعــت خانــواده و جامعــه مبــارزه کرده انــد 

تــا از حقــوق و آزادی خــود حفاظــت کنــد.
شــکیال می گویــد »زمانــی کــه بــرای تمریــن و 
فعالیت هــای ورزشــی بــه آمریــت المپیــک می آمــدم 
مــورد تمســخر قــرار می گرفتــم کــه بیهــوده وارد 
دنیــای ورزش شــده ام، امــا هیــچ مانعــی نتوانســت مرا 
از فعالیت هــای ورزشــی دور نگهــدارد و اکنــون ســه 

ــم.« ــی کار می کن ــای رزم ــت در بخش ه ــال اس س
در همیــن حــال خان علــی غالمــی،  آمــر 
ــرای  ــی ب ــات ورزش ــود امکان ــدی نب ــک دایکن المپی

ــش  ــا از افزای ــرد، ام ــان را می پذی زن
حضــور زنــان در میــدان ورزشــی 
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تقالبرایترقی؛
زنان در دایکندی با کم ترین امکانات ورزش می کنند لطیفه سادات موسوی

گزارش

ــای ورزشــی  ــام فعالیت ه ــرای انج ــکان مناســب ب م
ــالون  ــک س ــدی ی ــک دایکن ــت المپی ــت. آمری اس
کوچــک ورزشــی را کــه در تهکــوی ســاختمان 
ایــن آمریــت قــرار دارد، روزانــه یــک ســاعت در 
اختیار زنــان قــرار می دهــد. امــا زنــان در آن جــا 
مصــؤون نیســتند و از ســوی ورزشــکاران مــرد مــورد 
آزار و اذیــت قــرار می گیرنــد. در حیــن تمریــن مــردان 
بــه بانــوان مزاحمــت می کننــد و مــورد تمســخر قــرار 

می دهنــد.« 
ایــن ســالون ورزشــی کــه در فصــل  امــا 
زمســتان و هــوای ســرد آفتــاب اندکــی از پنجره هــای 

کوچکــش وارد ســالون می شــود بــرای ورزش بانــوان 
جــای مناســبی نیســت. تنهــا امکانــات ورزشــی کــه 
ــتیکی  ــرش پالس ــط ف ــت فق ــا یاف ــوان در آن ج می ت
ــن  ــد روی آن تمری ــکاران می توانن ــه ورزش ــت ک اس
ــم و  ــی منظ ــاس ورزش ــا لب ــوان حت ــن بان ــد. ای کنن
مناســب ندارنــد. وقتــی وارد ســالون ورزشــی شــدیم، 
هیــچ خبــری از موســیقی یــا نبــود کــه بتوانــد آنــان را 
حیــن تمریــن مصــروف نگهــدارد. آنــان بــا شــمردن 

گام هــا و دســت هایی کــه شــمار تکــرار یــک حرکــت 
ــی  ــد و هرازگاه ــد ورزش می کنن ــی را می نمایان ورزش
بــه پنجره هــای کوچــک  ســالون می نگرنــد تــا مبــادا 
کســی آن هــا را دیــد بزنــد و یــا عکــس و فلمــی بگیرد 

ــود. ــاز ش ــان دردسرس ــه برای ش ک
روی  اجتماعی-فرهنگــی  محدودیت هــای 
ــی  ــر منف ــکاران زن  تأثی ــتعداد ورزش ــکوفایی اس ش
گذاشــته؛ تــا جایــی کــه باعــث محدودیــت خانواده ها 
و ممانعــت از اشــتراک دختــران  بــه برنامه هــای 
ورزشــی شــده اســت. ولــی بــه هیــچ عنــوان نتوانســته 
از افتخارآفرینــی بانــوان جــوان ایــن والیــت جلوگیری 

کنــد.
ــار  ــن ب ــرای اولی ــی، ب ــم رضای ــه ی خان ــه گفت ب
ــت  ــته در والی ــال گذش ــه س ــی ک ــابقات داخل در مس
بامیــان برگــزار شــده بــود در بخــش فــول رزم از میــان 
والیت هــای دایکنــدی، بامیــان و مــزار شــریف، 
ورزشــکاران دایکنــدی مقــام اول را گرفتنــد و در مــزار 
ــی را از آن  ــد طــال و جــام قهرمان ــز کمربن شــریف نی
خــود کردنــد. همچنیــن در همیــن مســابقات دوره ای 

پــس از حضــور و مشــارکت زنــان دایکنــدی در 
عرصه هــای اجتمــاع، فرهنــگ و سیاســت گرایــش 
دختــران جــوان بــه ورزش نیــز افزایــش پیــدا کــرد. بــا 
گذشــت هشــت ســال از حضــور زنــان و دختــران در 
ــت،  ــن والس ــز ای ــی، مرک ــهر نیل ــدان ورزش در ش می
ــنت های فــرا راه آنــان شکســته اســت.  کم کــم س
امــا هنوزهــم از امکانــات ورزشــی بــرای زنــان خبــری 

نیســت.
ــت  ــک والی ــت المپی ــه آمری ــاری ک ــر آم بناب
دایکنــدی بــه هفته نامــه نیــم رخ داده اســت، دو 
ــته ی  ــت رش ــت در هش ــن والی ــزار و 681 زن در ای ه
ــوان در بخش هــای  ــن بان ــد. ای ورزشــی فعالیــت دارن
ــی و  ــدو، مشــت زن ــول رزم، تکوان رزمــی  همچــون ف
ــطرنج  ــال، ش ــال، فوتب ــان والیب ــو و هم چن جوجیتس
تازه گــی  بــه  دارنــد.  فعالیــت  بایســکل رانی  و 
نماینده گــی پینــگ پانــگ نیــز از ســوی اداره المپیــک 

ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج ــهر نیل در ش
ــی  ــهر نیل ــی زن در ش ــا مرب ــی تنه ــوا رضای ح
اســت کــه حــدود ده ســال می شــود در عرصــه 

هنرهــای رزمــی فعالیــت  دارد.
ولســوالی  در  روســتا  یــک  از  را  ورزش  او 
شهرســتان آغــاز کــرد و بــه مقــام مربی گــری رســید و 
ــد. ــوزش می ده ــو را آم ــاه بان ــش از پنج ــون بی اکن
خانــم رضایــی در گفت وگــو بــا هفته نامــه 
نیــم رخ گفــت کــه در نبــود امکانــات مناســب بازهــم 
عالقه منــدی دختــران جــوان بــه ورزش او را وادار 
ــد. ــالش کن ــری ت ــردای متفاوت ت ــق ف ــا خل ــرده ت ک
ــه  ــی ک ــبک ورزش ــن س ــد: »اولی ــوا می گوی ح
ــود.  ــینگ( ب ــک بوکس ــت زنی)کی ــم مش ــرا گرفت ف
ــردم  ــول رزم کارک ــته ی ف ــال در رش ــش س ــپس ش س
ــه دیگــران هــم  ــم و ب ــون جوجیتســو کار می کن و اکن

آمــوزش می دهــم.«
امــا بــرای پیش بــرد فعالیت هــای شــان بــا 
ــه ی او،  ــه گفت ــد. ب ــه ان ــادی مواج ــای زی چالش ه
»عمده تریــن مشــکل زنــان در شــهر نیلــی نبــود 

زنده گــی در داخــل چارچــوب دیانــت، شــاید از 
بارزتریــن عوامــل بازدارنــده ی زن از ورود بــه اجتمــاع 
باشــد؛ امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه انســان بــه قــول 
 هابــز، بــه صــورت طبیعــی موجــود اجتماعی اســت. 
گریــز از اجتمــاع بــرای انســان تعریفــی نــدارد. پــس 
وقتــی انســانی را بــه رغــم طبیعتــی کــه دارد از اجتماع 
ــن  ــع ای ــدد رف ــه در ص ــت ک ــم، قطعی س دور می کنی

نیــاز برآمــده و خــود را بــه نوعــی ارضــا می کنــد.
در خصــوص زنــان، رفــع ایــن نیــاز کــه نامــش 
ــای  ــا صحبت ه ــودن- ب ــی ب ــم -اجتماع را می گذاری
ــی بیــن خود شــان) هم جنس شــان(،  فــراوان و طوالن
ــرف  ــق ح ــا از طری ــد. آن ه ــاق می افت ــه اتف در خان
ــی  ــاز اجتماع ــان، نی ــن خودش ــه بی ــای بی وقف زدن ه
بــودن را در خــود ارضــا می کننــد. البتــه ایــن رفــع نیــاز 
یــک بخشــی از آســیب اجتماعــی و بشــری اســت که 
ــر کــه از دیــن  عامــل آن دیــن اســت. نگرانــی بزرگ ت
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــوژی وج ــه ی ایدیول ــه مثاب ب
زبــان را از ســاحت زبانــی آن)تعریــف عمومــی( بیرون 
می کشــد و حــوزه  یــا قشــر مشــخصی از جامعــه را به 
ــد. طــوری کــه قشــر دیگــری از آن  آن مجهــز می کن
ــی از  ــن گسســت زبان ــد. ای ــی محــروم می مان ــه کل ب
ــه های  ــیت و کلیش ــه جنس ــر ب ــوزه ای  بیش ت ــر ح ه

جنســیت دامــن زده اســت.
گسســت، تنهــا در زبــان اتفــاق نمی افتــد بلکه از 

زبــان عبــور می کنــد. زبــان تنهــا در 
همیــن یــک مــورد تعریــف متعــارف 

ــرای درک  ــی ب ــچ آموزش ــان هی ــه زن ــت ک ــن اس ای
ــتر  ــوزش، بس ــور از آم ــته اند. منظ ــان نداش ــن زب ای
ــدای  ــس را از ابت ــه دو جن ــت ک ــی اس فرهنگی-دین
اجتماعــی شــدن، بــا فاصلــه ی تعریــف شــده ای کــه 
ــوزش داده  ــود، آم ــی می ش ــت زبان ــه گسس ــر ب منج
اســت. ایــن رونــد آموزشــی بــدون برنامه ریــزی 
ــه صــورت سیســتماتیک هنوزهــم ادامــه  ــه، ب گاهان آ

دارد.
پرســش نخســت ایــن اســت کــه زبــان مشــترک 

را در کجــا از دســت دادیــم و چگونــه بایــد آن را احیــا 
؟ کنیم

دلیــل دیگــری کــه زنــان را از ورود بــه اجتمــاع 
ــاز مــی دارد، حضــور پررنــگ مــردان اســت؛ یعنــی  ب
فضــای مردانــه و فضا-زبــان مردانــه. زنــان بــه  دالیــل 
ــد.  ــردان را ندارن ــی م ــای تحصیل ــددی درجه ه متع

ــا  ــد. ام ــد ش ــع خواه ــه زودی رف ــع ب ــن مان ــه ای البت
ــازار کار  ــان در ب ــردان هم چن ــه م ــان ب ــته گی زن وابس
و سیاســت و فرهنــگ باقــی می مانــد. زنــان بــه 
ــه  ــر از آن ب ــی قبل ت ــا خیل ــه بس ــض ورود و چ مح
ــازار  ــابق ب ــان س ــه صاحب ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ای
ــته  ــه نخواس ــرض ک ــن پیش ف ــتند. ای ــا اس کار کی ه
ــرد، او را از  ــکل می گی ــازه وارد ش ــخص ت ــن ش در ذه
اســتقالل کاری دور داشــته و فضــا را بــرای مانور رفتن 
مــردان مســاعد می کنــد. ایــن امــر در مردانــه ســاختن 
ــرای  ــد. ب ــر دامــن می زن ــه  بیش ت ــرون خان فضــای بی
ــد تجربه هــای دشــواری را پشــت  ــه شــدن بای پذیرفت
ســر بگذراننــد؛ نــه بــه ایــن دلیــل کــه توانایــی ندارنــد، 
 بیش تــر بــه ایــن دلیــل کــه فکــر می کننــد فضــای کار 

ــه اســت. ــازار مردان و ب
ــیت  ــزی جنس ــر چی ــه ه ــم ب ــاد گرفته ای ــا ی م
ببخشــیم: وظیفــه، خانــه، احســاس، تحصیــل، کار و 

ــره... غی
عامــل ســومی کــه بــه ایــن امــر  بیش تــر دامــن 
ــر  ــه نظ ــا از نقط ــای م ــت. باوره ــن اس ــد، دی می زن
این کــه آن را از ابتــدای زنده گــی فــرا گرفته ایــم، در 
ــان  ــه بی ــود. ب ــرح می ش ــد مط ــق دی ــک اف ــب ی قال
دیگــر، دیــن یــا همــان مجموعــه ای از آموزه هــا، 
قرارداد هــای  تعیین کننــده ی  و  مفاهیــم  معــرف 
ــم  ــخص، بازه ــد متش ــت. زن، هرچن ــی اس اجتماع
ــی، در  ــای دین ــت آموزه ه ــرباز زدن از دخال ــرای س ب
ــرزنش  ــالوه س ــه ع ــه ب ــود ک ــار می ش ــی گرفت چالش
ــان  ــانی اطمین ــه آس ــد ب ــز نمی توان ــود نی ــان خ اطرافی

ــد. ــل نمای ــل حاص عم

فرهنــگ شــرقی مــا تعریــف ناجــوری از زن دارد. زنان 
طــوری بــه زن بــودن خود شــان معرفــی شــده اند کــه 
در اجتمــاع کم تــر حاضــر می شــوند حــرف بزننــد. نه 
اینکــه حــرف زدن بلــد نباشــند، اگــر در کلیــت جامعه 
ایــن کنــش زنانــه را بررســی کنیــم، می بینیــم کــه زیــاد 
ــط  ــد فق ــر می کنن ــا فک ــم. آن ه ــه نرفته ای ــم بیراه ه
بــا هم جنس شــان می تواننــد احســاس هم زبانــی 
کننــد. یعنــی یــک زبــان زنانــه ای را در کلیــت جامعــه 

پــرورش داده ایــم کــه فقــط میــان زنــان کاربــرد دارد.

بــه نظــر می رســد زنــان بــه ایــن امــر واقف انــد و 
بــرای همیــن هــم کم تــر حاضــر می شــوند در اجتمــاع 
حــرف بزننــد. چــون تصورشــان از زبــان، زنانه اســت. 
ــر  ــه  بیش ت ــم ک ــری ه ــان دیگ ــوازات، زب ــن م در همی
وجهــه ای کاری دارد میــان مــردان در گــردش اســت. 
مــردان بــه ایــن زبــان حــرف می زننــد و تصــور اغلــب 
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