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 هدا خموش

دیدگاه

ــام  ــی بن ــر پوشش ــی زی ــدن زن ــا دی ــر روز ب ــردم. ه ک
»چــادری« هــر روز زنــی زیــر بــار لت وکــوب و 
ــا نیــاوردن فرزنــد، هــر روز زنــی بــه معنــای صــدا  ی
بلنــد کــردن و دختــران جوانــی از راه تحصیــل گرفتــن 
ــکاح آوردن  ــد ن ــتنی در عق ــچ خواس ــا هی ــا را ب آن ه
و... مــرگ تدریجــی بــود کــه روی تمــام تنــم تلنبــار 

شــده بــود.
ــن  ــه از همی ــت بلک ــای دوردس ــا خانواده ه ــه تنه ن
چهــار دیــواری کوچــک خانــه مــان هــم هرازگاهــی 

ــد. ــد می ش ــونت بلن ــن خش ــوی تعف ــز ب نی
اولیــن ســیلی کــه بــه صــورت مــادرم خــورد و 

صاعقــه اش تــا بناگــوش من رســید. 
ســتون  کــه  بی مهــری  نخســتین 

فعاالن حقوق بشــر و رســانه ای افغانســتان در ســال ۲۰۲۰ 
میــادی روزگار ســختی را پشــت ســر گذشــتانده اند. در 
ایــن ســال چندیــن فعــال حقــوق زن و روزنامه نــگار بــه 
گونــه ای هدفمنــد بــه قتــل رســیده و عــده ای هم بــه دلیل 
تهدیدهــای بلنــد امنیتــی مجبــور بــه تــرک وظیفه شــدند 
و یــا در محدودیــت قــرار گرفتنــد. ایــن موضــوع شــوک 
بزرگــی بــر خانــواده ی آزادی بیــان و مدافعــان حقوق بشــر 

وارد نمــود. 
ــان  ــر می ــح در قط ــای صل ــه گفت وگوه ــی ک در حال
ــر  ــا را ب ــان امیدواری ه ــروه طالب ــتان و گ ــت افغانس دول
کاهــش خشــونت بیش تــر کــرده بــود، امــا خــاف تصور 
مــردم نــه تنهــا ایــن اتفــاق رخ نــداد بلکــه در کنــار افزایش 
خشــونت ها نوعیــت آن نیــز بدتــر شــد کــه از آن جملــه 
ــگاران  ــازمان یافته ی روزنامه ن ــای س ــه قتل  ه ــوان ب می  ت

و فعــاالن حقــوق زن اشــاره نمــود.  
ــت آوردهای  ــی از دس ــوان یک ــه عن ــه ب ــان ک آزادی بی
ــی رود  ــمار م ــه ش ــان ب ــس از طالب ــت پ ــزرگ حکوم ب
ــی  ــذف فزیک ــه و ح ــرار گرفت ــت ق ــن وضعی در بدتری
ــگار  ــن روزنامه ن ــده و چندی ــاز گردی ــگاران آغ روزنامه ن
در حمله هــای هدفمنــد گروه هــای تروریســتی بــه 
قتــل رســیدند. جوانانــی کــه هــر کــدام بلندگویــی بــرای 
نهادینه ســازی دموکراســی و حقــوق زنــان در کشــور 
ــه شــمار می رفتنــد.  در نیمــه دوم ســال ۲۰۲۰ میــادی  ب
صداهــای بلنــد روزنامه نــگاران یکــی پــی دیگــری 
خامــوش شــدند و حامیان حقــوق زن و جامعــه مدنی در 
گوشــه گوشــه ای از کشــور هــدف حمله هــای تروریســتی 
قــرار گرفتنــد. از تــرور یمــا ســیاوش گرفتــه تــا یوســف 
ــد و فرشــته کوهســتانی. ترورهــای  ــه میون رشــید، مال
هدفمنــد فعــاالن حقــوق بشــر و کارمنــدان رســانه ها از 
جایــی پیچیده تــر می شــود کــه مســوولیت آن هــا را هیــچ 
گروهــی بــه عهــده نمی گیــرد. در برخــی مــوارد حتــا آن 
ــه  ــدن رحمت الل ــته ش ــد کش ــد. مانن ــوم می کن را محک
نیکــزاد رییــس اتحادیــه خبرنــگاران خبرنــگاران غزنــی. 
ســریال تــرور روزنامه نــگاران و فعــاالن حقــوق زن در 
ــوده اســت  بیســت ســال گذشــته در کشــور بی ســابقه ب
ــح  ــور گفت وگوهــای صل ــه تن ــی ک آن هــم درســت زمان
میــان حکومت افغانســتان و گــروه طالبان در قطــر داغ تر 
ــح افزایــش  ــه صل ــرای رســیدن ب شــده و امیدواری هــا ب
یافتــه اســت.  نگرانــی اصلــی ادامــه قتل های زنجیــره ای 
روزنامه نــگاران و فعــاالن حقــوق زن در کشــور ایــن 
ــتی  ــای تروریس ــد گروه ه ــر می  رس ــه نظ ــه ب ــت ک اس
ومهندســین چنیــن ترورهــا تــاش دارنــد بــا خفــه کردن 
گلــوی آزادی بیــان و تهدیــد رســانه ها و فعــاالن حقــوق 
زن سیاســت های خویــش را بــدون موانــع عملــی ســازد. 
ــد  ــه یاب ــه ادام ــت همین گون ــه وضعی ــی ک در صورت
رســانه های کشــور کــه طــی بیســت ســال گذشــته رشــد 
ــن  ــده و ممک ــدود ش ــته اند مح ــه ای داش ــل ماحظ قاب
ــوق زن  ــاالن حق ــگاران و فع ــده ای از روزنامه ن ــت ع اس

ــد.  ــت و دادخواهــی بردارن دســت از فعالی
از ســوی دیگــر ادامــه قتــل روزنامه نــگاران و فعــاالن 
حقــوق زن ســبب خواهــد شــد کــه روزنامه نــگاران 
خارجــی فعالیت هــای خویــش در افغانســتان را محــدود 
ســازند و ایــن کشــور از محــراق توجــه جامعــه ی جهانی 
نیــز خــارج شــود.   دیــده می شــود کــه حکومــت 
ــته در  ــد گذش ــادی همانن ــال ۲۰۲۰ می ــتان در س افغانس
ــوق  ــاالن حق ــگاران و فع ــان روزنامه ن ــت ج ــن امنی تامی
ــن  ــس از ای ــد پ ــت و بای ــوده اس ــاکام ب ــور ن ــر در کش بش
در زمینــه ی حفــظ جــان کارمنــدان رســانه ها و فعــاالن 

ــرد. ــت بگی ــدی را روی دس ــات ج ــوق زن اقدام حق
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هــر روزی کــه بــه پایــان می رســید و روز دگــر آغــاز 
ــد  ــاز می ش ــز آغ ــم نی ــن ه ــوم م ــت ش ــد خلق می ش
کــه شــکنجه گر روح و روانــم بــه حســاب می رفــت. 
نمی دانســتم ایــن ســپیده دم پایــان کــدام مــرگ اســت 
کــه این گونــه زیــر بــار خشــونت ها لــه شــده اســت.
ــه از  ــم ک ــای بودی ــتین خانواده ه ــی نخس ــا جزئ م
ــته  ــتان برگش ــه افغانس ــاله ب ــن س ــرت چندی مهاج
بودیــم. اصلــن بیاییــد بــه این مســأله نــگاه مختصری 
ــه نظــر  ــر ب ــا مشــخص تر و واضح بینانه ت ــم ت بیندازی

برســد.
ــط  ــم فق ــته بودی ــتان برنگش ــه افغانس ــی ب ــا زمان  ت
می دانســتم واژه ای بــه نــام خشــونت در سراســر 
جهــان وجــود دارد کــه خیلی هــا زیــر بــار ایــن واژه 
جان هــای شــیرین شــان را از دســت می دهنــد.
ــه افغانســتان و اولیــن  ــن قدمــی  کــه ب ــا اولی ــی ب ول
روســتایی دور از شــهر گذاشــتم معنــی جــان ســوز آن 
را مرحلــه بــه مرحلــه و طلــوع بــه طلــوع هــر ســپیده 
دم در ســلول های تــن و روح و روانــم احســاس 

بزن سنگت به فرق من که دینت درامان باشد
ــادمان  ــت ش ــی ام، خدای ــه خواه ــور ک ــش آن ط بُک

باشــد
برای مردن جهلت، من هم صد بار می میرم

ُتَفم بادا به آن آئین، که زن ها بی زبان باشد
مسعود حداد

سال شـمار 
زنان افغـانستـان – 2020

۲۰۲۰؛
 سال ستیزه با مرگ و محدودیت

صــورت حقوقــی و بــا حکــم رســمی تأییــد شــد، جریــان 
فمینیســم بــه مــوج دوم خــودش رســیده بــود کــه پــا را از 
ســاحت حقوقــی آن فراتــر می گذاشــت و وارد نظام هــای 
پــرورش  و  آمــوزش  نهادهــای  و  ریشــه یی خانــواده 
می شــد. بــه عبــارت دیگــر، فمینیســم یــک مرحلــه را کــه 
بــه نــام مبــارزه ی حقوقــی از آن یــاد می شــود، پشــت ســر 
ــی  ــناختی و روانشناس ــل جامعه ش ــته و وارد تحلی گذاش
از زنــان در جامعــه شــد کــه بیش تــر جریان شناســان 
شــروع ایــن مــوج فمینیســم را ســال 1949 میــادی تاریخ 
ــا  ــت ب ــادف اس ــخ مص ــن تاری ــع ای ــه در واق ــد ک می زنن
ــس  ــوار؛ جن ــیمون دوب ــاب س ــن کت ــار جنجالی تری انتش

دوم.
در جوامــع متمــدن کــه جریان فمینیســم از شــروع تا 
بــه این جــا تعقیــب شــده اســت و آن ها بــه لحــاظ حقوقی 
ایــن جریان را پشــت ســر گذاشــته انــد، و در ســاختارهای 
جامعــه هــم بــه برابــری حــق زن و مــرد دســت یافته انــد، 
نیــازی حــس نمی شــود تــا دوبــاره برگردنــد و بــه هســته ی 

اصلــی فمینیســم چنــگ بیندازند.
ــر  ــع غی ــا در جوام ــه آی ــت ک ــن اس ــش ای ــا پرس ام
متمــدن و لزومــن شــرقی هــم لزومی بــر مبــارزه ی حقوقی 
ــده نمی شــود؟ یعنــی مــا در افغانســتان)به  ــان دی ــرای زن ب
ــت  ــان دس ــردان و زن ــر م ــق براب ــه ح ــمی( ب ــم رس حک
ــا ایــن پاســخ،  یافته ایــم؟ قطعــن پاســخ منفــی اســت و ب
در پیــش گرفتــن رویکرد جامعه شــناختی و روان شــناختی 
از فمینیســم بــه مثابــه زنجیــره ی جریــان فمینیســم منتفی 
اســت. پــس بررســی قراردادهــای اجتماعــی )بــا تعریفی 

ــا  ــی دارد( ی ــرارداد اجتماع ــو از ق ــه روس ک
پرداختــن و بازنگــری دوبــاره ســاختار های 
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گزارش

حسین احمدی

مراســم گشــایش ایــن انجمــن گفــت: هــدف از ایجاد 
ایــن انجمــن حــل چالش هــای فــرا راه روزنامه هــا و 
ــی اســت و تمامــی  ــود فعالیــت  رســانه های چاپ بهب
رســانه های چاپــی فعــال در کشــور می تواننــد عضــو 
ایــن انجمــن شــوند تا یــک چتــر حمایتــی کان برای 

رســانه ها و حمایــت از آزادی بیــان تشــکیل شــود.
ــی  ــانه های چاپ ــه رس ــم این ک ــزود: به رغ او اف
از پرداخــت مالیــه معاف انــد، امــا وزارت مالیــه 
ــه  ــوز مالی ــی هن ــانه های چاپ ــون از رس ــاف قان برخ
ــش  ــن چال ــود ای ــا وج ــا ب ــا روزنامه ه ــرد. ام می گی
ترجیــح داده انــد کــه بــرای جلوگیــری از ســکته گی در 

کارشــان، مالیــه پرداخــت  کننــد.
در مــورد ایــن قانون شــکنی وزارت مالیــه، 
رییــس انجمــن روزنامه هــای افغانســتان گفــت کــه 
هم زمــان بــا آغــاز کار انجمــن، تــاش می شــود 
ــی از  ــن مشــکل حــل شــود و رســانه های چاپ ــا ای ت

ــوند. ــاف ش ــه مع ــت مالی پرداخ
صدیق اللــه توحیــدی، رییــس اجرایــی کمیتــه 
ــای  ــی از اعض ــان و یک ــگاران افغ ــت خبرن مصؤونی
ــن  ــت انجم ــاز فعالی ــز آغ ــن نی ــن انجم ــس ای موس
ــرای  ــک و ب ــداد نی ــتان را روی ــای افغانس روزنامه ه
ــانه ها  ــت: رس ــد و گف ــتان خوان ــانه های افغانس رس
ــان  ــوق ش ــد از حق ــی نمی توانن ــن صنف ــدون انجم ب
ــن تشــکیل نهادهــای حمایتــی  دفــاع کننــد؛ بنابرای

در کنــار رســانه ها زمینــه ی تحقــق 
آزادی بیــان را فراهــم می ســازد.

تــاش در راســتای داشــتن حــق برابر)بــا حکــم رســمی( 
در ســاحت حقــوق بــرای زنــان هســته ی اصلی فمینیســم 
در مــوج اول ایــن جریــان را تشــکیل می دهــد. بــه لحــاظ 
حقوقــی وقتــی کســی از حــق خــودش محــروم می شــود 
ــه  ــمی( ب ــم رس ــه حک ــق را)ب ــن ح ــه ای ــاختار جامع و س
ــرأیطی  ــن ش ــق در چنی ــه ح ــد، مطالب ــذار نمی کن او واگ
ــی  ــاختارهای اجتماعی-حقوق ــا س ــارزه ب ــی مب ــه نوع ب
اســت. قــرن نوزدهــم کــه فمینیســم مفهوم ســازی شــد، 
ــی از  ــا چالش های ــی ب ــاختارهای اجتماعی-سیاس در س
قبیــل عــدم داشــتن حــق رأی زنــان بــا حکــم رســمی آن 
روبــرو بــود. برابــری حقوقــی بــرای زنــان و داشــتن حــق 
رأی زنــان در ابتــدا زیرســاخت های فمینیســم را تشــکیل 
مــی داد. بدیــن معنــا کــه بــه دســت آوردن حــق رأی بــرای 
زنــان فقــط رأی دادن نبــود بلکــه ایجــاد طــرح جدیــد در 
ســاختار جامعــه پنداشــته می شــود و هــر نقــد فمینیســتی 
چــه دیــروز، امــروز یــا فــردا بــا ایــن رویکــرد حقوقــی پــا 
بــه میــدان می گــذارد. طوریکــه دونالــد هــال نیــز تصریــح 
می کنــد: نقــد فمینیســتی شــکلی از تحلیــل اجتماعــی و 
درانداختــن طرحــی بــرای تحــول در ســاختارهای جامعــه 

اســت.
بــه دســت آوردن حــق رأی بــرای زنــان کــه بــه 

ســال 2020 میــادی در افغانســتان همزمــان بــا گســترش دو تهدیــد بــزرگ آغــاز شــد: شــیوع ویــروس کرونــا و 
صلــح دولــت بــا گــروه طالبــان. ســال 2020 در بعضــی مــوارد تغییرهای مثبتــی در زندگــی زنان رونمــا گردیــد و زنان 
فعــال در عرصه هــای مختلــف بــرای افغانســتان افتخــار آفریدنــد، امــا ســال پر چالشــی هــم بــوده اســت. از لحاظ 
سیاســی زنــان توانســتند مســایل مربــوط بــه خودشــان را در محــور سیاســت گذاری ها بگنجاننــد و یــا حداقــل 

بــرای موثریــت حضــور و مشــارکت شــان در سیاســت و اجتمــاع تــا پــای جــان تقــا کننــد.

چاپــی  رســانه های  صنفــی  انجمــن  نخســتین 
افغانســتان کــه بــه نــام »انجمــن روزنامه هــای 
افغانســتان« ایجــاد شــده در کابــل گشــایش یافــت.
روزچهارشــنبه، ۱۰ جــدی ۱۳۹۹ خورشــیدی مراســم 

گشــایش ایــن انجمــن در کابــل برگــزار شــد.
انجمــن روزنامه های افغانســتان از ســوی ُنــه روزنامه 

و یــک هفته نامــه فعــال در کابــل ایجــاد شــده اســت. 
ــات روز،  ــه اطاع ــح، روزنام ــت صب ــه هش روزنام
ــه  ــم رخ، روزنام ــه نی ــل، هفته نام ــح کاب ــه صب روزنام
افغانســتان مــا، روزنامــه اوت لــوک افغانســتان، 
روزنامــه راه  مدنیــت، روزنامــه آرمــان ملــی، روزنامــه 
مانــدگار و روزنامــه اقتصــاد و توســعه از بنیان گــذاران 

ایــن نهــاد رســانه ای اســتند.
مجیــب مهــرداد، مدیــر مســؤول روزنامــه 

هشــت صبــح، ذکــی دریابــی مدیرمســؤول روزنامــه 
پــدرام، مدیــر مســؤول  اطاعــات روز، مختــار 
روزنــام صبــح کابــل، فاطمــه روشــنیان، مدیــر 
ــر  ــدا، مدی ــا هوی ــم رخ، رض ــه نی ــؤول هفته نام مس
افغانســتان  و  لــوک  اوت  روزنامه هــای  مســؤول 
مــا، اصغــر اشــراق، مدیــر مســؤول روزنامــه راه 

مدنیــت، آقــای اکبــر مدیرمســؤول روزنامــه توســعه 
ــی  ــس اجرای ــدی ریی ــه توحی ــاد، صدیق الل و اقتص
کمیتــه مصونیــت خبرنــگاران افغــان، نظــری پریانــی 
ــر  ــدر مطه ــدگار و میرحی ــه مان ــؤول روزنام مدیرمس
مدیرمســؤول روزنامــه آرمــان ملــی اعضــای هیــأت 
موسســان انجمــن روزنامه هــای افغانســتان اســتند.
میرحیــدر مطهــر، مدیر مســؤول روزنامــه آرمان 
ــی و رییــس انجمــن روزنامه هــای افغانســتان در  مل

فمینیسم؛ مبارزه ی حقوقی

تحلیل

مهدی آرش

انجمن روزنامه های افغانستان آغاز به فعالیت کرد



ــد. ــیس ش ــگاه سیمبایس دانش
زنان و اقتصاد

ســال 2020 در کل بــرای اقتصــاد جهــان یــک تهدیــد و 
در بعضــی مــوارد بحــران جــدی بــود. بــرای افغانســتان 
کــه کشــور درگیر جنــگ و بــا کســر بودجــه ی میلیاردها 
دالــری مواجــه اســت، بــدون شــک ســال خوبــی نبــود. 
صدهــا کارخانــه تعطیــل شــد و هــزاران نفر شــغل شــان 
را از دســت دادنــد. ارچنــد آمــار دقیــق آن را وزارت کار و 
امــور اجتماعــی ارایــه نکــرد و بــا تماس هــای مکــرر بــه 
ــی  ــور اجتماع ــخنگوی وزارت کار و ام ــؤوالن و س مس
نتوانســتیم دریابیــم کــه در ســال 2020 میــادی بــه چــه 
ــداد کار  ــه تع ــه چ ــد و ب ــی کردن ــان کارآفرین ــداد زن تع
شــان را از دســت دادنــد، امــا اکبــر رســتمی، ســخنگوی 
ــال  ــت: در س ــم رخ گف ــه نی ــه هفته نام ــت ب وزارت زراع
2020 میــادی زنــان در عرصــه زراعــت دســت آوردهای 
بزرگــی داشــتند. بــه گفتــه ی او، زنان در راســتای کاشــت 
ایجــاد گلخانه هــا،  باغــداری،  ترویــج زعفــران،  و 
فارم هــای  و  ســبزخانه ها  خانگــی،  باغچه هــای 
مرغــداری نقــش بزرگــی در افزایش محصــوالت زراعتی 
ــن غــذا داشــتند. تنهــا در عرصــه مرغــداری 31  و تأمی
ــده اند. ــادی وارد کار ش ــاری می ــال ج ــزار زن در س ه

زنان در دنیای هنر
بــه تاریــخ 26 عقــرب 1399 خورشــیدی، ششــمین دور 
جشــنواره ی جهانــی فلم زنــان هــرات در قصــر داراالمان 
ــه  ــرب خاتم ــم عق ــت و نه ــد و بیس ــاح ش ــل افتت کاب
یافــت. رویــا ســادات، مدیــر و موســس ایــن جشــنواره 
کــه بــا فلــم »نامــه ای بــه رییــس جمهــور« شــهره شــد، 
اکنــون خانــه ی فلــم رویــا را دارد کــه چنیــن جشــنواره 

ــد. ــزار می کن ــل برگ ــی را در کاب ــزرگ جهان ب
تمامــی 3000 فلمــی کــه در ایــن جشــنواره ارســال 
شــده بــود و حــدود هفتــاد فلمی کــه در بخــش نمایش و 
رقابــت جشــنواره راه یافتــه بودنــد موضوع هایــی همچون 
حقــوق زنــان، خشــونت  علیــه زنــان، هویــت و برابــری 
جنســیتی و مبــارزه ی زنــان را بازتــاب داده بودنــد کــه یــا 
توســط زنــان و یــا مرتبــط بــه موضوع زنان ســاخته شــده 
ــکوه  ــش درد و ش ــت نمای ــنواره فرص ــن جش ــد. ای بودن
زنــان جهــان در پرده ی ســینماهای افغانســتان بــود که در 
آن گوشــواره ی زریــن جشــنواره بــه دکتر صحــرا کریمی، 

فلم ســاز و رییــس افغــان فلــم رســید.
صحــرا کریمــی، یــک هفتــه پــس از ایــن رویــداد 
نخســتین جشــنواره ی ملــی فلــم افغانســتان را بــا عنوان 

الجــورد افتتــاح کــرد.
او کــه فقــط یک ونیــم ســال می شــود بــه کرســی 
ریاســت افغــان فلــم)اداره ســینمایی دولتــی افغانســتان( 
نشســته اســت، اول قوس 1399 خورشــیدی، نخســتین 
ــا  ــتان)الجورد( را ب ــم افغانس ــی فل ــنواره  ی مل دور جش
شــعار »تولــد دوبــاره ی ســینمای افغانســتان« در کابــل 
ــر  ــن، مدی ــم جهان بی ــه ی مری ــه گفت ــرد و ب ــاح ک افتت
ــل  ــینمایی کاب ــالون های س ــا ده روز س ــنواره ت ــن جش ای
روزهایــی شــبیه دوره ی پیــش از جنــگ داخلــی را تجربه 
می کــرد؛ زنــان، جوانــان و خانواده هــا بــه ســینماها 

ــد. ــم می دیدن ــد و فل می رفتن
زنان و ورزش

ــرهایی  ــن دردس ــی از بزرگ  تری ــان یک ــرای زن ورزش ب
اســت کــه ممکــن تجربه کننــد. امــا زنــان در ســال 2020 
چندیــن مســابقه ی ورزشــی را برگــزار کردنــد کــه بســیار 

خبرســاز شــد.
ــتان  ــک رانی کوهس ــابقات بایس ــومین دور مس س
میــان 47 دختــر از هفــت والیــت: کابــل، هــرات، بلــخ، 
ــان  ــهر بامی ــان در ش ــدی و بامی ــی، دایکن ــاب، غزن فاری

برگــزار شــد.
ســپس در پانزدهــم مــاه قــوس 1399 خورشــیدی، 
ده دختــر جــوان بــا وجــود مخالفت هــای علمــای 
دیــن در شــهر نیلــی، مرکــز والیــت دایکنــدی مســابقه 

ــد. ــزار کردن ــایکل رانی برگ موترس
مرضیــه همــدرد آمــر بخــش جنــدر مقــام والیــت 
ــوان از  ــن بان ــت: ای ــم رخ گف ــه نی ــه هفته نام ــدی ب دایکن
ــه هــدف  ــی و شهرســتان ب ــور، نیل ولســوالی های میرام
ــن نمایــش را اجــرا  ــان ای ــه زن ــا خشــونت علی ــارزه ب مب

کرده انــد.
ــک  ــا ی ــادی ب ــال 2020 می ــت س ــه ی نخس هفت
عملکــرد افراط گرایانــه علیــه زنــان آغــاز شــده بــود ولــی 
ــش  ــز نمای ــادی نی ــال 2020 می ــه ی س ــن هفت در آخری
ــد. 45  ــزار ش ــل برگ ــوان در کاب ــی بان ــابقه ورزش و مس
بانــوی جــوان در کابــل در یــک رقابــت بایســکل رانی در 
کابــل علیــه افراطیــت اشــتراک ورزیدنــد. ایــن بانــوان از 
والیت   هــای کابــل، غزنــی، دایکنــدی، بامیــان، فاریــاب 
و بلــخ آمــده  20 کیلومتــر جاده هــای کابــل را رکاب زدنــد 
تــا محدودیت هــا علیــه زنــان را از میــان بردارنــد. یولــدوز 
هاشــمی، از والیــت فاریــاب کــه مقــام اول ایــن مســابقه 

را گرفــت.
زنان هنوزهم قربانی خشونت اند

ــیدی  ــوس 1399 خورش ــاه ق ــه ی م ــتین هفت در نخس
شــهرزاد اکبــر، رییــس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
ــم رخ  ــه نی ــا هفته نام ــژه ب ــوی وی ــتان در گفت وگ افغانس
اعــام کــرد کــه »خانــه ناامن تریــن جــای بــرای زنــان در 

افغانســتان اســت«.
ــزاران  ــد و ه ــن ش ــب جنجال آفری ــن مطل ــر ای نش
کاربــر شــبکه های اجتماعــی نســبت بــه ایــن موضــوع 
ــرای  ــی ب ــن وضعیت ــا از وجــود چنی ــراز مخالفــت و ی اب
ــد. در  ــف کردن ــی و تأس ــراز نگران ــان اب ــان در افغانس زن
اواخــر همــان هفتــه نتایج مستندســازی های کمیســیون 

مســتقل حقــوق بشــر منتشــر شــد.
براســاس گزارش هــای کمیســیون مســتقل حقوق 
بشــر، طــی ده مــاه نخســت ســال 2020 میــادی 3477 
قضیــه خشــونت علیــه زنــان در دفترهــای ایــن نهــاد در 
سراســر کشــور ثبــت شــده اســت کــه از آن جملــه 281 
مــورد خشــونت حــاد از قبیــل قتــل، تجــاوز، اختطاف و 

خودکشــی بــوده اســت.
شــبنم صالحــی، کمیشــنر بــورد زنــان کمیســیون 
آمــار  باالتریــن  می گویــد  بشــر  حقــوق  مســتقل 
خشــونت بــا زنــان در والیت هــای کابــل 1376 مــورد، 
قندهــار 340 مــورد، بامیان 318 مــورد، بلــخ 282 مورد، 
ننگرهــار 218 مــورد، هــرات 209 مــورد، دایکنــدی 159 

مــورد ثبــت شــده اســت.
در همیــن حــال، رویــا دادرس، ســخنگوی وزارت 
ــک  ــی ی ــد ط ــم رخ می گوی ــه نی ــه هفته نام ــان ب ــور زن ام
ســال گذشــته آمــار خشــونت ها کاهــش قابــل ماحظه 
ــر  ــت ام ــن واقعی ــفانه ای ــا متأس ــد، ام ــان می ده را نش
ــونت های  ــژه خش ــه وی ــونت ها در کل ب ــت؛ خش نیس
حــاد افزایــش یافتــه اســت. در جریــان یــک ســال اخیر 
119 قضیــه قتــل دخترخانم هــا در دفترهــای ایــن وزارت 
ثبــت شــده اســت. 278 قضیــه فــرار از منــزل بــه ثبــت 
رســیده و 59 زن مــورد تجــاوز جنســی قــرار گرفته انــد. 
ــه و  ــت قــرار گرفت ــز مــورد آزار و اذی ــی دیگــر نی 147 زن

ــد. ــکایت کرده ان ــی ش ــرای دادرس ب
ــوق زن  ــال حق ــن زن و فع ــن ســال، چندی در همی
بــا ترورهــای هدفمنــد کشــته شــدند: از جملــه، فرشــته 
کوهســتانی، فعــال حقــوق زن و مالــه میونــد، خبرنگار 

در ننگرهــار.
زنان در عرصه بین الملل

ضمــن جوایــز بین المللــی کــه زنــان افغانســتان کســب 
ــن  ــد، مهم تری ــار آفریدن ــور افتخ ــرای کش ــد و ب کردن
ــود. ــان، نشســت جنیــوا ب ــرای زن ــداد بین المللــی ب روی
ــل،  ــر مل ــه در قص ــتان-2020 ک ــس افغانس کنفران
مقــر ســازمان ملــل متحــد در جنیــوا بــه تاریــخ 23 و 24 
نوامبــر 2020 میــادی، برگــزار شــده بــود، صلــح، تــداوم 
ــان از  ــوق زن ــی و حق ــه جهان ــی جامع ــای مال کمک ه

مباحــث اصلــی ایــن نشســت بــود.
بــرای نخســتین بــار بــود کــه حضــور زنــان 
در یــک نشســت بــزرگ جهانــی و سرنوشت ســاز 
ــا  ــان حضــور چشــمگیر داشــتند ت ــرای افغانســتان زن ب

کننــد. مطــرح  شــان  نگرانی هــای  و  خواســت ها 
ــل  ــازمان مل ــای س ــه مقام ه ــت ک ــن نشس در ای
متحــد و کشــورهای همــکار افغانســتان، رییس جمهور 
غنــی و وزیــر امــور خارجــه ســخنرانی نمودند، شــماری 

از بانــوان کشــور نیــز شــرکت کــرده بودنــد.
ــر،  ــهرزاد اکب ــور؛ ش ــوی اول کش ــی، بان روال غن
رییــس کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر، داکتــر حبیبه 
ســرابی و فوزیــه کوفــی اعضــای هیــأت مذاکره کننــده ی 
دولــت بــا گــروه طالبــان؛ مــاری اکرمــی، رییــس شــبکه 
زنــان افغــان و حســینه صافــی، سرپرســت وزارت امــور 
ــت  ــن نشس ــه در ای ــد ک ــانی بودن ــه کس ــان از جمل زن
ســخنرانی نمودنــد و بــر حفــظ و دســت آوردهای زنــان 

تأکیــد ورزیدنــد.
تأکیــد ایــن بانــوان در نشســت جنیــوا باعــث شــد 
کــه در قطع نامــه ی پایانــی ایــن نشســت نیــز مشــارکت 
زنــان در پروســه صلــح و حفــظ حقــوق زنــان از مســایل 

اساســی شــمرده شــود.
ــه  ــت ک ــده اس ــه آم ــن قطع نام ــارم ای ــد چه در بن
افغانســتان 2020(،  کنفرانــس  »ما)اشــتراک کنندگان 
خواســتار یــک رونــد صلــح جامــع و معنــادار بــا 
مشــارکت زنــان، جوانــان و گروه هــای نــژادی، مذهبی و 
ســایر اقلیت هــا هســتیم. مــا تأییــد می کنیــم کــه هرگونه 
توافــق سیاســی بایــد از حقــوق همــه افغان هــا از جملــه 

ــد.« ــداری کن ــا پاس ــان و اقلیت ه ــان، جوان زن
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ــد  ــن را رص ــانه های آنای ــی و رس ــبکه های اجتماع ش
ــر؟ ــه خب ــه چ ــه از دوح ــد ک می کردن

تــا اینکــه در آخریــن روزهای مــاه فبــروری و اوایل 
مــاه مــارچ 2020 زلمــی خلیلزاد، نماینــده ویــژه امریکا در 
امــور صلــح افغانســتان بــا مــا بــرادر، معــاون سیاســی 
گــروه طالبــان یــک توافق نامــه سیاســی مبنــی بــر صلــح 

تاریخــی میــان امریــکا و طالبــان را امضــا کردند.
اصیلــه وردک و انارکلــی هنریــار دو تــن از بانوانــی 
بودنــد کــه در گفت وگوهــای صلــح امریــکا با طالبــان در 
قطــر شــرکت کــرده  بودند ولــی حضــور و دادخواهــی این 
دو نماینــده زنــان و مــردم افغانســتان و نظاره گــری جامعه 
جهانــی هیــچ کمکــی نکــرد تــا حفاظــت از حقــوق زنان 
و حقــوق بشــری افغانســتانی ها در توافق نامــه سیاســی 
دوطــرف گنجانیــده شــود. در واکنــش بــه ایــن رویــداد، 
ضمــن اعتراض هــای داخلــی انجیلنــا جولــی، هنرمنــد 
سرشــناس آمریکایــی گفــت: »آنچــه بــه قیمــت حقــوق 

زنــان در افغانســتان انجــام شــود صلــح نیســت!«
ــاز  ــرای آغ ــی راه را ب ــه سیاس ــن توافق نام ــا ای ام
گفت وگوهــای مســتقیم میــان دولــت افغانســتان و گروه 

طالبــان بــاز کــرد.
ــح  ــخ 22 ســنبله 1399 گفت وگوهــای صل ــه تاری ب
ــده ی  ــان هیأت هــای مذاکره کنن ــه صــورت رســمی می ب
ــه- ــهر دوح ــان در ش ــروه طالب ــتان و گ ــت افغانس دول

پایتخــت قطــر آغاز شــد.
ــه  ــود ک ــن ب ــح ای ــد صل ــای رون ــی از مزیت ه یک
بــرای نخســتین بــار در روند صلح افغانســتان چهــار زن: 
حبیبــه ســرابی، فوزیــه کوفــی، شــریفه زرمتــی و فاطمــه 
گیانــی در ترکیــب هیــأت 21 نفــری دولــت افغانســتان 

ــا و  ــا، ارزش ه ــوق و آزادی ه ــا از حق ــتند ت ــور داش حض
ــد. ــت کنن ــت و حمای ــان حفاظ ــت آوردهای زن دس

زنان و حکومتداری
ســال 2020 در بعضــی مــوارد تغییرهای مثبتــی در زندگی 
زنــان رونمــا گردیــده، امــا ســال پــر چالشــی هــم بــوده 
اســت. از لحاظ سیاســی زنان توانســتند مســایل مربوط 
بــه خودشــان را در محــور سیاســت گذاری ها بگنجاننــد 
و یــا حداقــل بــرای موثریــت حضــور و مشــارکت شــان 

در سیاســت و اجتمــاع تــا پــای جــان تقــا کننــد.
زنــان  امــور  وزارت  دادرس، ســخنگوی  رویــا 
ــال  ــک س ــداری ی ــه حکومت ــان در عرص ــد زن می گوی
خوبــی را پشــت ســر گذراندنــد. بــه گفتــه ی او، ســکتور 
خدمــات ملکــی در ســال 2019 میــادی 27.33 درصد 
ــه 29.39 درصــد رســید کــه  ــود، امــا در ســال 2020 ب ب
ایــن افزایــش آمــار نتیجــه ی بهبــود سیســتم اســتخدام 
ــان  ــی زن ــت. ول ــوده اس ــان ب ــدی زن ــش توانمن و افزای
بیش تــر بــه کرســی های باصاحیــت نیــاز دارنــد. 
بــه تاریــخ 22 جــوزا وزارت امــور زنــان اعــام کــرد 
ــن وزارت  ــا اجرایــی شــدن ای کــه ریاســت جمهــوری ب
ــازی،  ــن پالیسی س ــن ضم ــس از ای ــرده و پ ــت ک موافق
وزارت امــور زنــان یــک نهــاد بــا صاحیــت   اجرایــی نیــز 
اســت. در ایــن مورد، حســینه صافی، سرپرســت وزارت 
امــور زنــان در گفت وگویــی بــه هفته نامــه نیــم رخ گفــت: 
اگــر وزارت امــور زنــان یــک نهــاد اجرایــی باشــد شــاید 
مــا از طریــق وزارت امــور زنــان بــرای زنــان کشــور زیادتر 
رســیدگی کنیــم. امــا خانــم صافی بــرای اجرایی ســاختن 

ــد. ــر نش ــن وزارت، وزی ــش در ای طرح های
در رأی گیــری مجلــس نماینــدگان کــه در اواخر ماه 
نوامبــر 2020 و هفته ی نخســت دســامبر صــورت گرفت، 
در میــان نامزدوزیــران کابینــه چهــار خانــم نیــز حضــور 
داشــتند. از میــان چهــار نامــزد وزیــر معرفــی شــده برای 
کابینــه، معصومــه خــاوری بــه کرســی وزارت مخابــرات 
راه یافــت و کریمــه حافــد فاریابــی وزیــر اقتصــاد 
افغانســتان شــد. اما حســینه صافــی نتوانســت رأی الزم 
بــرای نشســتن بــر کرســی وزارت امــور زنــان را دریافــت 
کنــد و رنگینــه حمیــدی نیــز بــه وزارت معــارف نرســید. 

ســال 2020 میــادی در افغانســتان همزمــان با گســترش 
ــا و  ــروس کرون ــزرگ آغــاز شــد: شــیوع وی ــد ب دو تهدی

صلــح دولــت بــا گــروه طالبــان.
شــیوع ویــروس کرونــا از آن رو کــه اقتصــاد جهان 
را بــه شکســت مواجــه می کــرد و مشــکل کمبــود مــواد 
ــور  ــک کش ــرای ی ــید ب ــدت می بخش ــز ش ــی را نی غذای
درگیــر جنــگ مثــل افغانســتان عیــن فاکــت و بحــران 

بــود.
صلــح کــه در دیگــر کشــورها بهتریــن خبــر بــرای 
ــح  ــا از صل ــتان ام ــردم افغانس ــت، م ــت اس ــک مل ی
ــز  ــت در می ــرار اس ــه ق ــی ک ــون طرف ــند. چ می هراس
مذاکــره صلــح بــا دولــت بنشــیند یــک گــروه خطرنــاک 
اســت. گــروه طالبــان کــه در ســال 1375 خورشــیدی 
در اثــر یــک جنــگ منطقــه ای و اســتخباراتی توانســت 
پرچــم ســفید شــان را بــر ارگ کابــل بــه اهتــزاز درآورد، 
روزگار بیــش از بیســت میلیــون انســان افغانســتانی را به 
ســیاهی ســوق داد. ســال 2001 میادی و حملــه القاعده 
ــداد  ــان و روی ــاید زم ــکا ش ــی امری ــای تجارت ــه برج ه ب
نیکــی بــود کــه زمینــه ی ســقوط ایــن گــروه فراهم شــد. 
امــا آغــاز عملیــات انتحــاری و انفجــار و کشــتار مجــدد 
ــن گــروه در ســال 2005 باعــث شــد کــه راه  از ســوی ای
دیگــری بــرای خاموشــی تفنگ هــای جنگجویــان ایــن 
گــروه تکاپــو شــود. از ســال 2007 بــه بعد گفتمــان صلح 
ــرات  ــال 2020 مذاک ــه در س ــا ک ــا این ج ــد و ت ــدی ش ج
مســتقیم میــان دولــت و گــروه طالبــان بــرای رســیدن بــه 
توافــق صلــح آغاز شــد. امــا مــردم از طــرز تفکــر طالبان 
می هراســند نــه از توافــق سیاســی صلــح بــا ایــن گــروه! 
این کــه چــرا؟ یکــی از عمده تریــن دالیــل هــراس مــردم 
ــروه  ــت. گ ــان اس ــا زن ــروه ب ــن گ ــورد ای ــان برخ از طالب
ــا قرائــت شــخصی خودشــان از دیــن  ــان را ب طالبــان زن
ــق  ــت مطل ــد و اکثری ــی می کنن ــه زندان ــام در خان اس
حقــوق بشــری زنــان را نادیــده می گیرنــد بــه شــمول حق 
آمــوزش و حــق دسترســی بــه خدمــات صحــی و حــق 

کار و حــق انتخــاب.
ــوای  ــوری 2020 ن ــاه جن ــه ی م ــتین هفت در نخس
همســویی یــک عالــم دیــن بــا گــروه طالبــان از هــرات 
ــام  ــاری، ماام ــان انص ــا مجیب الرحم ــد. م ــد ش بلن
مســجد گازرگاه هــرات در اول ماه جنــوری 2020 میادی 
ــهر  ــطح ش ــتیزانه در س ــوای زن س ــا محت ــی را ب تابلوهای
نصــب کــرد و خواهــان وضــع محدودیــت بــر پوشــش 
زنــان شــد: »بدحجابــی زن از بی غیرتــی مــرد اســت«. 
ــی  ــت در پ ــاه دوام آورد و دول ــک م ــا ی ــال ت ــن جنج ای
ــای  ــوق زن، تابلوه ــاالن حق ــردم و فع ــای م اعتراض ه
ــرد و  ــع آوری ک ــهر جم ــطح ش ــن را از س ــم دی ــن عال ای
دیگــر اجــازه نــداد میــان مــردم رعــب و وحشــت ایجــاد 

کنــد.
ــدم  ــط مق ــان در خ ــود و زن ــا ب ــر کرون ــان درگی جه

ــا آن ــارزه ب مب
ــر از  ــه غی ــرات ب ــت. ه ــرات نیس ــام رخ ه ــن تم ــا ای ام
مــا مجیب الرحمــان انصــاری، ریــکا ســادات را نیــز در 
خــود دارد. تــا ویــروس کرونــا بــه هــرات رســید، ریــکا 
ســادات و همــکاران او در »گــروه تولیــدی لبــاس زنــان 
ــک هایی را  ــن ماس ــرات مقاوم تری ــهر ه ــوس« در ش آبن
بــه بــازار عرضــه کــرد کــه هــم از شــیوع ویــروس کرونــا 
جلوگیــری می کنــد و هــم درآمــد بــاالی اقتصــادی دارد. 
آبنــوس بــا همــکاری انســتیتوت »اینریــف« و حمایــت 
ــمی  ــای ابریش ــس« از پارچه ه ــی »داالس داینامیک مال
ــرای پارچه هــای  ــا ب ــد هــرات، ماســک ســاخت ت تولی
ــی از  ــی ناش ــران جهان ــگام بح ــرات در هن ــمی ه ابریش
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــورهای خارجــی بــه ویــژه 

ایــاالت متحــده امریــکا بازاریابــی کنــد.
نــه تنهــا ایــن، در یــک اقــدام بی پیشــینه و همــگام 
بــا بزرگتریــن البراتوارهــای تحقیقاتــی جهــان، چنــد تن 
از دختــران جــوان کــه بیــن 14 تــا 19 ســال ســن دارنــد 
ــی  ــا گام بزرگ ــا کرون ــارزه ب ــرای مب ــرات ب ــهر ه در ش

برداشــتند.
ــا  ــط روی ــه توس ــرات ک ــک ه ــران رباتی ــم دخت تی
ــک  ــی ی ــدل ابتدای ــت، م ــده اس ــیس ش ــوب تأس محب
ــا اســتفاده  ــور را ب ــا ونتات دســتگاه تنفــس مصنوعــی ی
ــی پاســتیکی  ــر و وســایل ابتدای ــوازم تخنیکــی موت از ل
ســاختند. ســپس به همــکاری موسســه هلــپ جرمنی، 
یونیســف و موسســه دی.ســی.اف یــک دســتگاه بهتری 
تولیــد کردند که از ســوی موسســات تحقیاتــی در ایاالت 
متحــده و وزرات صحــت عامــه اعتبــار کیفیــت گرفــت. 
ارچنــد دولــت افغانســتان نتوانســت این محصــول وطنی 
ــد  ــی تولی ــوان هرات ــران ج ــر و کار دخت ــل فک و حاص
انبــوه کنــد امــا ایــن دختــران ضمــن دســتگاه  ونتاتــور 
یــا تنفــس مصنوعــی، دســتگاه ضــد عفونــی کننــده ی 
محیــط، اشــیا و یــک بــازی بــرای مبــارزه بــا ویــروس 

کرونــا را نیــز ســاختند و بــه نمایــش گذاشــت.
زنان و صلح

ــای  ــن کارخانه ه ــای بزرگ تری ــه چرخ ه ــی ک در روزهای
اقتصــادی از گــردش می مانــد و ویــروس کرونــا گلــوی 
ــا  ــس میلیون ه ــود و نف ــرده ب ــی را فش ــای تجارت بندره
انســان را شــبیه ترانســپورت هوایــی و زمینــی بنــد آورده 
بــود، مــردم افغانســتان هرشــب پــای تلویزیون هــا 
صفحه هــای  ســاعت ها  روزانــه  و  می نشســتند 

ولــی روش حکومتــداری و ســنت سرپرســی حاکــم در 
نظــام کنونــی باعــث شــد کــه رییــس جمهــور غنــی این 
دو خانــم را ضمــن دیگــر سرپرســتان و نامزدوزیرانــی که 
رأی اعتمــاد مجلــس را نگرفتنــد، هم چنــان بــه عنــوان 

ــه دارد. ــا نگ ــت وزارت خانه ه سرپرس
افتخارآفرینی زنان

ــف  ــای مختل ــان در عرصه ه ــادی زن ــال 2020 می در س
ــه  ــتان ب ــری از افغانس ــر دیگ ــد و تصوی ــار آفریدن افتخ
جهانیــان نشــان دادند. زنــان ثابــت کردند که افغانســتان 

ــاک نیســت! تنهــا ســرزمین جنــگ و تری
اللــه عثمانــی، فعــال حقــوق زن و بنیان گــذار 
کمپایــن #نامم_کجاســت؟ و ســمیه فاروقــی، کاپیتــان 
ــت ۱۰۰ زن  ــتان در لیس ــک افغانس ــران رباتی ــم دخت تی
الهام بخــش ســال ۲۰۲۰ بی بی ســی قــرار گرفتنــد.

فوزیــه کوفــی، عضــو هیــأت مذاکره کننــده دولــت 
افغانســتان بــا گــروه طالبــان و نماینــده ی پیشــین مــردم 
بدخشــان در مجلــس نماینــدگان به خاطــر فعالیت هــای 
حقــوق  بشــری اش برنــده ی جایــزه ی »تنــوع و توســعه 

پایــدار« خانــه ی آســیا یــا »Casa Asia« شــد.
میدان شــهر-مرکز  شــهردار  غفــاری،  ظریفــه 
والیــت میــدان وردک به خاطــر تاش هایــش بــرای 
ــاختن  ــته س ــیتی و برجس ــری جنس ــح، براب ــن صل تأمی
ــجاع وزارت  ــان ش ــزه ی زن ــور جای ــان در کش ــش زن نق

ــت. ــکا را گرف ــده امری ــاالت متح ــه ای ــور خارج ام
بــا آنکــه افغانســتان یکــی از خطرناک تریــن 
کشــورها بــرای مــادران و نــوزادان اســت، تــا جایــی کــه 
ــان هــر یکصــد هــزار زن در هنــگام زایمــان، 1290  از می
ــای  ــه گروه ه ــن، بلک ــا ای ــه تنه ــد. ن ــان می میرن ــن ش ت

تروریســتی و مخالفــان دولــت نیز زنــان حامله و نــوزادان 
را هــدف حمــات شــان قــرار می دهنــد. بــه تاریــخ 23 
ثــور 1399 خورشــیدی شــفاخانه ی مخصــوص زایمــان 
ــل  ــهر کاب ــیزدهم ش ــه س ــت برچی-ناحی ــان در دش زن
ــت  ــرار گرف ــش ق ــروه داع ــلحانه گ ــه مس ــدف حمل ه
ــش از 22 زن و  ــدند و بی ــته ش ــه 18 زن کش ــه در نتیج ک
ــتاران  ــا و پرس ــم قابله ه ــا آنه ــدند. ب ــی ش ــوزاد زخم ن
زن در افغانســتان بی وقفــه بــرای ســامت زنــان و 
ــات  ــن خدم ــر از ای ــرای تقدی ــه ب ــد ک ــوزادان کار کردن ن
بشردوســتانه ی شــان زهــرا میرزایــی، معروفــه مــرادی، 
شــکریه مســافرزاده و شــبانه هلین چهار قابله و پرســتار 
ــدم  ــش ق ــد زن پی ــت یکص ــتان در فهرس زن از افغانس
و برتــر پرســتاری ســازمان جهانــی ســامت زنــان قــرار 
ــکتور  ــد در س ــه می گوی ــت عام ــد. وزارت صح گرفتن
صحــت، بــه طــور اوســط در هــر مرکــز صحی دولتــی در 
افغانســتان یــک قابلــه و در مجمــوع چهــار هــزار قابلــه 
بــرای ســامت زنــان و نــوزادان خدمــات صحــی ارایــه 

می کننــد.
بانــوی  ســمر،  گلجــان   2020 اکتبــر  مــاه  در 
تجارت پیشــه از والیــت دایکنــدی جایــزه ی »زنــان 
کارآفریــن« را از انســتیتوت توســعه و حمایــت از اقتصاد 
ــول  ــرد و پ ــت ک ــکا دریاف ــده امری ــاالت متح ــان ای زن
ــد  ــر نیازمن ــل دو دخت ــرای تحصی ــزه را ب ــن جای ــد ای نق

داد. اختصــاص 
در عرصــه فرهنگــی، کتــاب جدیــد دکتــر حمیــرا 
قــادری بــا عنــوان »رقــص در مســجد« از طــرف 
ــاپ و  ــارک چ ــکا در نیوی ــز امری ــارات هارپرکولین انتش
ــال 2020 در  ــر س ــاب برت ــن کت ــد و پنجمی ــی ش رونمای

ــت. ــب گرف ــکا لق امری
ــرور،  ــه س ــز اله ــیقی نی ــر و موس ــوزه ی هن در ح
خواننــده جــوان افغانســتان بــا اجــرای »ترانه هــای 
مــادران افغــان« در یــک رقابــت بین المللــی در بریتانیــا، 
ــرد. ــود ک ــز-2020« را از آن خ ــانگ الین ــزه ی »س جای
و باالخــره همیــن چنــد روز پیــش بــود کــه 
حبیبــه حســینی دانشــجوی جــوان افغانســتانی در هنــد 
در   2020 ســال  بین المللــی  محصــل  شایســته ترین 
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جامعــه روی نتیجــه همیــن مباحثــه بنــا می شــود. اگــر 
آرأی عمــوم مــردم شــروط طــاق را بــرای زن بــه انــدازه 
ــی  ــاختار حقوق ــد، س ــاغ کن ــی اب ــل دسترس ــرد قاب م

ــود. ــا می ش ــل بن ــن اص ــه روی همی جامع
ــی  ــن همگان ــکوالریزم در همی ــام س ــی نظ خوب
بــودن یــا قابــل دســترس بــودن زیرســاخت های جامعه 
اســت. جامعــه ای با نظــام اســتبدادی و تمامیت خــواه را 
در نظــر بگیریــد: شــخص حاکــم می توانــد کســی را بــه 
جرمــی متهــم کنــد و مجــازات اجــرا شــود بــدون اینکه 
نظــر شــهروندان پرســیده شــود. فقــط یــک شــخص 
ــتباه  ــزان اش ــه می ــد ک ــرا می کن ــرد و اج ــم می گی تصمی

در ایــن نــوع نظــام خیلــی بیش تــر اســت. اگــر شــخص 
حاکــم اشــتباه کنــد کــه اغلــب هــم اشــتباه می کنــد و 
جامعــه یــا شــهروندان بــرای نظــر دادن بــه زعــم نظــام 

تمامیت خــواه کاری نمی تواننــد.
حــاال نظــام دموکراتیــک یــک جامعــه را در 
ــتباه  ــد اش ــردم می توان ــوم م ــه آرای عم ــد ک ــر بگیری نظ
ــکوالریزم و  ــام س ــد. نظ ــح کن ــخص را تصحی ــک ش ی
ــی و  نظــام دینی-مذهبــی هــم درســت مثــل اقتدارگرای

ــرار دارد. ــم ق ــل ه ــک مقاب دموکراتی
زنــان و مردانــی کــه امــروز در حاشــیه ی قــدرت به 
عنــوان نســل جــوان زندگــی می کننــد، بــرای آزادی های 
شــده اند؛  غــره  بــه خویــش  جامعه شناختی شــان 
غافــل از این کــه در ســاختار عدلــی و قضایــی جامعــه 
ــار  ــی سنگس ــه جرم ــه چ ــان را ب ــذرد. زن ــه می گ چ
ــان  ــر از زندانی ــه پ ــان همیش ــدان زن ــرا زن ــد و چ می کنن

عصبــی اســت؟
گیــر افتــاده در خــای ســنت و تجــدد؛ ایــن اســم 
یکــی از جســتار های رهنــورد زریــاب اســت کــه اینگونه 
ادامــه دارد: روزگار شــگفتی انگیزی اســت. آری، روزگار 
شــگفتی انگیزی اســت؛ زیــرا مــا در گونه یــی از خــای 
ــرا مــا در یــک فضــای  ــه ســر می بریــم؛ زی فرهنگــی ب
فرهنگــی کاذب بــه ســر می بریــم و ایــن از بهــر آن 
اســت کــه مــا از ســنت های فرهنگــی -یــا بهتــر اســت 
بگویــم- کــه مــا از فرهنــگ ســنتی بریده ایــم و فرهنگ 
مــدرن را جانشــین آن فرهنــگ ســنتی نســاخته ایم. در 
نتیجــه، اکنــون در ایــن روزگار شــگفت و پــر از اضطراب 
و دلهــره، در همیــن خــای هولنــاک فرهنگی دســت و 

ــم. ــا می زنی م
نســلی کــه از آن بــه اســم میان نســل نــام می برنــد 
ــه  ــل در چ ــه میان نس ــت ک ــک می دانس ــاب نی و زری
خــای هولنــاک فرهنگــی گیــر افتــاده اســت. زیــرا که 
مــا دوره هــای روشــنگری و فراینــد متمــدن شــدن را بــه 

شــکل طبیعــی و شایســته ی آن نپیمودیــم.

طرح پرسش در یک چنین جامعه ای آسان 
نیست. اولین پرسش ممکن این است: چه 
دلیلی دارد آمار توحش و خشونت علیه زن 
در یک جامعه نسبت به جامعه ی دیگر از 
زمین تا آسمان باشد؟
ساختار جامعه به مثابه زمینه تعیین می کند 
که پرسش چه باشد و کی و کجا مطرح 
شود. اگر تا به حال به طوریکه باید، هیچ 
پرسشی درین راستا مطرح نشده دلیلش 
ساختار جامعه است که همچون الیه ای 
عایق قابل نفوذ نیست. اما این دلیل 
نمی شود که دست روی دست بگذاریم 
و آمار غیرانسانی خشونت علیه زن را 
تماشا کنیم. این جا مسأله ی نصفه نیمه ی 
دموکراسی و آزادی بیان در یک دهه 
گذشته می تواند راه گشا باشد.

مبنــای اصلــی و ریشــه ی فرهنــگ لت وکــوب و 
ــه  ــرده و ب ــدا ک ــادری را پی ــل چ ــاری و تحمی بدرفت

ــد. ــرار ده ــی ق ــر بررس ــدار زی ــورت دوام ص
 چرا خشونت تنها برعلیه زن؟

هنــوز ایــن جامعــه ی اســامی  در فقــر و بی ســوادی 
بــه ســر می بــرد و حــق مســاوی زن و مــرد بــه 
گونــه ی گســترده رواج پیــدا نکــرده اســت. بســیارند 
ــف،  ــم زن را ضعی ــه هنوزه ــی ک ــراد و خانواده های اف
فــرض  ناقص العقــل  حتــا  و  عاجــزه   ناتــوان، 
می کننــد. بــا وجودیکــه، حفــظ ســامتی خانــه بــه 
دســت اوســت و او  نیــز از کرامــت انســانی و بشــری 
برخــوردار اســت و مثــل هــر موجــودی دیگــر حــق 
ــر را دارد.   ــات براب ــا و امکان ــورداری از امتیازه برخ
پــس حــق تحصیــل دارد، حــق انتخــاب هــم دارد، 
ــن  ــه ای ــز ب ــز دارد. اســام نی و حقــوق خانوادگــی نی
ــوق  ــواردی از حق ــرده و زن را در م ــاره ک ــه اش نکت
بیش تــر برخــوردار ســاخته تــا بتوانــد نیاز هــای 
ــا  ــد، ام ــع کن ــواده اش را رف ــش و خان ــرم خوی مب
بازهــم خشــونت، لت وکــوب، محدودیــت، چــادری 
کــه رخ زن را پوشــانده و روســتاهایی کــه زن را ضعیفه 

می داننــد...
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می شــود از همیــن نظــام )بــه قــول خودشــان اســامی 
ــی  ــام ط ــای اس ــورد. آموزه ه ــمانی( آب می خ ــا آس ی
ــت  ــاخته اس ــری س ــد عبورناپذی ــته س ــده های گذش س
کــه جدایــی از دســت یافتــن بــه بعضــی از برابری هــا در 
ــی و آموزشــی هنوزهــم زیر ســاخت  نهاد هــای تحصیل
جامعــه کــه همــان مبانــی حقوق باشــد دســت نخــورده 
ــه  ــد ک ــادآوری ش ــم ی ــدا ه ــت. در ابت ــده اس ــی مان باق
ــری حقــوق  ــرای براب ــارزه ب ــا مب ــره ی فمینیســم ی زنجی
زنــان و مــردان فراینــدی دارد کــه بــدون در نظــر گرفتــن 
یکــی از حلقه هــا بــه تمامــی نمی توانیــم بــه ســایر 
حلقه هــا برســیم. طبق جریــان فمینیســم اولیــن حلقه، 

ــه  ــی جامع ــاختارهای حقوق ــا س ــی ب ــارزه ی حقوق مب
اســت. چنانچــه در نظــام حقوقی افغانســتان بــه برابری 
حــق مــرد و زن رســیدیم آن وقــت می توانیــم از برابــری 
روان شــناختی و جامعه شــناختی در جامعــه بــرای زنــان 
ــش  ــی نتیجه بخ ــم در صورت ــن ه ــم. ای ــت کنی صحب
اســت کــه بــه حکــم رســمی ســاختار جامعــه بــه همــه 
ابــاغ شــود و هرگونــه ســرباز زدن از آن، بــه ویژه توســط 

افــراد عامــل جــرم پنداشــته شــود.

ایــن در حالیســت کــه در ســال گذشــته نیــز یــک 
بانــوی دیگــر کــه کارمنــد قومندانــی امنیــه پولیــس در 
ولســوالی کجــران والیــت دایکنــدی بــود می خواســت 
در محضــر عــام خودکشــی کنــد. او بر خود تیل پاشــیده 
بــود و در چهــار راهــی گل بــادام در پیــش دروازه ی اداره 
والیــت دایکنــدی می خواســت خــود را آتــش بزنــد امــا 

بــا دخالــت مــردم موفــق بــه خودکشــی نشــد.
نامــش مومنــه اســت. مومنــه بــه حیــث ســرباز و 
محافــظ زنــان زندانــی ایفــای وظیفــه می نمــوده اســت. 
او ادعــا داشــت کــه قومنــدان امنیــه ولســوالی کجــران 
و یــک کارمنــد قومندانــی امنیــه بــر او تجــاوز جنســی 
ــال  ــک س ــت ی ــا گذش ــد ب ــه می گوی ــد. مومن کرده ان
هنوزهــم دوســیه اش بــه هیــچ نتیجه ای نرســیده اســت. 
ــر  ــه خاط ــی ب ــه خودکش ــدام ب ــس از اق ــه پ مومن
تهدیدهــای امنیتــی بــه ولســوالی کجــران نرفتــه اســت 
ــای  ــی در بخش ه ــه ی خدمت ــه گون ــی ب ــهر نیل و در ش
تاشــی مراجعــان زن در دروازه هــای قومندانــی، والیــت 

ــد. ــه می کن ــای وظیف ــه ایف ــت عدلی و ریاس
در ایــن مــوارد مســؤوالن امنیتــی والیــت دایکندی 
و مدیریــت جنــدر فرماندهــی امنیــه بــا اســتدالل اینکه 
ــه را  ــت مصاحب ــه صاحی ــور داخل ــوی وزارت ام از س

ندارنــد، حاضــر بــه پاســخگویی نشــدند.

حقوقــی جوامــع غیــر متمــدن الزامــی اســت.
در جغرافیــای ســنتی مثــل افغانســتان فکــر 
اینکــه زیرســاخت های ســاختار جامعــه را بــه چالــش 
بکشــیم یــا از نتیجــه بازنگــری آن بگوییــم، هراس انگیــز 
می نمایــد. چــرا؟ بــه قــول رهنــورد زریــاب، ایــن زنگــی 
ــوز نفــس می کشــد و راه  مســِت شمشــیر به دســت هن

پرســش و آزادی را در گلــو می بنــدد.
و دو دیگــر اینکــه »چــرا« در ابتــدای جوامــع 
ــای  ــاختن گذاره ه ــه س ــعی در نهادین ــه س ــری ک بش
ــا  ــه داشــتند هــم باره ــر در ســاختار جامع حقــوق براب
ــل  ــه از ِقب ــوری ک ــت. ط ــده اس ــرح ش ــا مط و باره
همیــن مبارزه هــای فکری-فرهنگــی اســت کــه امــروز 
می دانیــم ســکوالریزم چــه اســت. یــا لیبرالیســم چگونه 
بــه وجــود آمــد! طــرح پرســش و ایجــاد ذهنیــت قابــل 
ــد،  ــخ ببینن ــم پاس ــه چش ــش ها را ب ــه پرس ــاف ک انعط
در واقــع قــدم اول را بــه جلــو گذاشــتن اســت. پاســخ 
ــد،  ــی می نمای ــه ی اول آنقــدر کــه پرســش حیات در وهل
ــه  ــت ک ــش اس ــس پرس ــه آن نف ــت بلک ــی نیس حیات

ــد. ــی  نمای ــازی م جریان س
مــردی زنــش را بــه قتــل می رســاند چــون دختــر 
بــه دنیــا آورده اســت. مــردی دختــرش را در خانــه حبس 
ــر او  ــادرش ب ــم م ــوی چش ــالیان دراز جل ــد و س می کن
تجــاوز می کنــد. مــردی لبــان و بینــی زنــش را می بــرد. 
مــردی اربابــان و ماهــا را بــرای سنگســار کــردن زنــش 
ــر  ــی راه ب ــا مردان ــردی ی ــد. م ــع می کن ــم جم دور ه
ــاوز او را  ــد از تج ــد و بع ــد می کنن ــی س ــر نوجوان دخت
ــد و  ــش می زنن ــده آت ــده را زن ــی فرخن ــند. مردان می کش
لگدکــوب می کننــد. مردانــی هــم دختــری را کــه داخــل 
ــر چــادرش  ــه و از زی ــه خــواب رفت ــر مســافربری ب موت
ــک  ــاد کت ــه ب ــت ب ــوم اس ــش معل ــداری از موهای مق

می گیرنــد؟
طــرح پرســش در یــک چنیــن جامعــه ای آســان 
نیســت. اولیــن پرســش ممکــن ایــن اســت: چــه دلیلی 
دارد آمــار توحــش و خشــونت علیــه زن در یــک جامعــه 
نســبت بــه جامعــه ی دیگــر از زمیــن تــا آســمان باشــد؟
ســاختار جامعــه بــه مثابــه زمینــه تعییــن می کنــد 
کــه پرســش چــه باشــد و کــی و کجــا مطــرح شــود. اگر 
ــا بــه حــال بــه طوریکــه بایــد، هیــچ پرسشــی دریــن  ت
راســتا مطــرح نشــده دلیلــش ســاختار جامعه اســت که 
همچــون الیــه ای عایــق قابــل نفــوذ نیســت. امــا ایــن 
دلیــل نمی شــود کــه دســت روی دســت بگذاریــم و آمار 
غیرانســانی خشــونت علیــه زن را تماشــا کنیــم. این جــا 
ــان در  ــی و آزادی بی ــه ی دموکراس ــه نیم ــأله ی نصف مس

یــک دهــه گذشــته می توانــد راه گشــا باشــد.
راه یافتــن بــه داخــل اساســات یــا مبانــی حقــوق 
نظــام اســامی کــه هرچــه خشــونت در جامعــه ثبــت 

دلیــل مکتــوب منفکــی اش را دریافــت کــرده اســت او 
کــه نــان آور ســه طفــل و یــک همســر بیمارش اســت، 
ــه خودکشــی خواهــد زد: »شــوهرم  ــد دســت ب می گوی
در حــوزه پولیــس بود امــا بدبختانــه در ولســوالی کجران 
در جریــان جنــگ بــا طالبــان چشــم هایش را از دســت 
داد و اکنــون خانه نشــین شــده اســت. تــوان انجــام هیــچ 
کاری را نــدارد. ســه طفــل دارم و نــان آور خانــه اســتم. 
ــود  ــه نمی ش ــم ک ــی ه ــا گدای ــم ب ــور کن ــم چط نمی دان
ــه  ــال ب ــت س ــم. هش ــن کن ــواده را تأمی ــارف خان مص
ــه جــای اینکــه رتبــه بگیــرم  پولیــس خدمــت کــردم، ب
ــر  ــل منفــک شــدم. حــاال یــک دخت ــدون کــدام دلی ب
ــد مــن  جــوان دیگــر را در بســت مــن اســتخدام کرده ان
مجبــور اســتم مــرگ مــوش گرفتــه خودکشــی کنــم و 
خونــم بــه گــردن قومنــدان امنیــه و کســانی خواهــد بــود 

ــد.« ــک کرده ان ــرا منف ــه م ک
ــی و  ــدن وال ــرای دی ــد ب ــاوری می گوی ــم خ خان
قومنــدان امنیــه والیــت رفتــه بــود تــا بــا آن هــا صحبــت 
کنــد کــه بــه وظیفــه اش نیــاز دارد و نبایــد بــدون دلیــل 
منفــک شــود، امــا بــا رفتــار خشــونت آمیز محافظیــن 
قومنــدان امنیــه پولیــس دایکنــدی از اداره بیــرون شــده 
و محافظیــن والــی نیــز بــه او اجــازه ی ماقــات را 

نداده انــد.

جامعــه ی مــا مــرد و زن دچــار هویــت ســنتی 
اســت. نخســت الزم اســت هویت ســنتی نقد 
شــود تــا جامعــه وارد هویــت مــدرن شــود. در 
هویــت مــدرن مســأله ی هویــت زن نیــز حــل 
می شــود و زنــان جایــگاه هویتــی خــود را پیــدا 

می کننــد.
ــاعر  ــه زن ش ــد ب ــزی می توان ــه چی   چ
کمــک کنــد بــه ایــن خودبــاوری برســد که 
بیش تــر بــا هویــت خــودش در شــعر ظاهــر 

شــود؟ 
ــه ی  ــی جامع ــدگاه کل ــه دی ــه ب ــا توج    ب
ــه »زن« و  ــبت ب ــتان نس ــا در افغانس ــی م فعل
ــن  ــاعر زن طبع ــدن زن کار ش ــت خوان فرودس
در  زن  شــاعر  یــک  می شــود  ســخت تر 
حقیقــت مبــارزی اســت که عــاوه بــر خلق و 
آفرینــش بایــد منتظــر قضاوت هــا و تحقیرهــا 
ــی  ــه قول ــه ب و ســرزنش ها هــم باشــد چــرا ک
ــاش«  ــتان زن ب ــا و در افغانس ــردی بی ــر م »اگ
و هــم ایــن کــه خودبــاوری یــک رونــد اســت 
ــا  ــی. ام ــی برس ــه چیزهای ــد ب ــه در آن بای ک
گریــه ی مــا از چیــز دیگری ســت. مشــکل مــا 
خودبــاوری نیســت. جنــس زن، ظــن و یقیــن 
اســت و جایــی کــه شــک نباشــد یقیــن تولــد 
نمی شــود. زن شــاعر امــروز درســت مثــل زن 
ــه  ــش را دوخت ــه راه زایمان ــت ک ــه ای اس حامل
باشــند. بایــد زن باشــی کــه درد زایمــان داشــته 
باشــی و امــا راهــی بــرای رهایــی و زایــش بــاز 
ــاعران  ــر ش ــد بیش ت ــه می بین ــن ک ــد. ای نباش
ــا هــم خنثــا ســخن  ــه و ی ــا هویــت مردان زن ب
می گوینــد، مشــکل شــان خودباوری نیســت، 
تــرس مــرگ و ســتم هــم نیســت. بــاز می گویم 
بایــد زن باشــی کــه بدانــی دردهــا و ترس هــای 
فراتــر از مــرگ نیــز وجــود دارد و همین هاســت 
کــه باعــث می شــود زن افغانســتان بــه زبانــی 
ســخن بگویــد کــه هیــچ حــس و عاطفــه ای را 

برنمی انگیــزد.

ــی کــه ذکــر وحشت شــان رفــت، نتیجــه ی  مردان
ســاختار نظــام یــک جغرافیــا اســت. آمــاری هــم کــه 
ــد در  ــر می کن ــاله نش ــر همه س ــوق بش ــیون حق کمیس
مقایســه بــا جوامــع متمــدن از زمیــن تــا آســمان اســت. 
ــت.  ــاوت اس ــاختار های متف ــن س ــاید همی ــش ش دلیل
ســاختار یــک جامعه ی متمــدن یا تمــام جوامــع متمدن 
بــر اســاس ســکوالریزم اســت. ســکوالریزم بــه معنــای 

جدایــی دیــن از سیاســت.
ــا  ــد ی ــم باش ــام حاک ــک نظ ــاالی ی ــن ب ــر دی اگ
دیــن بــه مثابــه ی یــک نظــام دســت بــه ساختار ســازی 
بزنــد عاقبــت آن هرچــه باشــد نیــازی بــه گفتــن نــدارد. 

ــن در آن از نظــام جــدا پنداشــته  ــه دی ــه ای ک ــا جامع ام
می شــود، پــس چــه چیــزی دســت بــه ساختار ســازی 
می زنــد؟ نظــام جامعــه ای کــه دینــی نباشــد بــر اســاس 
آرای عمــوم مــردم اســت. اگــر عمــوم مــردم کــه 
ســازنده ی جامعــه هســتند بــه منــع خشــونت علیــه زن 
ــا  ــل بن ــن اص ــه روی همی ــاختار جامع ــد، س رأی بدهن
ــل را  ــت طف ــق حضان ــردم ح ــوم م ــر عم ــود. اگ می ش
بــه بحــث انســانی و نه دینــی بگــذارد، ســاختار حقوقی 

ــد. ــرار می گیرن ق
ــؤول  ــر مس ــرداد، مدی ــب مه ــورد، مجی ــن م در ای
روزنامــه هشــت صبــح گفــت آزادی بیــان در افغانســتان 
بهــای خــون انســان های ارزشــمندی اســت که طــی دو 

دهــه اخیــر از جــان شــان گذشــتند.
ــاظ  ــتان از لح ــانه های افغانس ــه رس ــرود ک او اف
ــرار  ــا ق ــی در تنگن ــاظ مال ــده و از لح ــر ش ــداد کم ت تع
گرفتــه ولــی از لحــاظ کیفیــت کار روز بــه روز بهتر شــده 

اســت.
انجمــن  کــه  کــرد  تأکیــد  مهــرداد  آقــای 
ــت  ــا جه ــت ت ــاش اس ــتان در ت ــای افغانس روزنامه ه
کاهــش فشــارهای ناموجــه در کنــار رســانه های چاپــی 

ــتد. ــور بایس کش
ایــن شــمار رســانه ها در حالــی بــه ایجــاد انجمــن 
ــانه ها  ــگاران و رس ــه خبرن ــد ک ــدام کرده ان ــی اق صنف
ــن  ــد و در ای ــرار دارن ــد ق ــت تهدی ــی تح ــگاه امنیت از ن
اواخــر پنــج خبرنــگار در والیت هــای کابــل، ننگرهــار، 

ــده اند. ــته ش ــرور و کش ــد ت ــی و هلمن ــار، غزن قنده

روز می گویــد بــا توجــه بــه اهمیــت و تفاوت هایــی کــه 
ــن  ــانه ها دارد، ای ــر رس ــا دیگ ــی ب ــانه های چاپ کار رس

ــر تحــت تهدیــد قــرار دارد. صنــف بیش ت
ــتان  ــای افغانس ــن روزنامه ه ــه انجم ــزود ک او اف
ــرای  ــه گاه ب ــانه و تکی ــک ش ــا ی ــت ت ــده اس ــاد ش ایج

ــد. ــان باش ــت از آزادی بی حمای
آقــای دریابــی تأکیــد کــرد کــه پــس از ایــن هیــج 
رســانه ای در برابــر فشــارهای غیرقانوئــی تنها نیســت و 
ایــن انجمــن همــه اعضایــش را حمایــت خواهــد کــرد.

ــه گفتــه ی او، انجمــن روزنامه هــای افغانســتان  ب
ــور  ــگاری در کش ــازی روزنامه ن ــر ظرفیت س ــک چت ی
ــانه ها  ــی رس ــای حقوق ــل چالش ه ــرای ح ــت و ب اس
ــوی  ــگاری حرف ــعه ی روزنامه ن ــگاران و توس و روزنامه  ن

ــد. ــز کار می کن نی
ــس  ــادری، ریی ــن به ــال، عین الدی ــن ح در همی

او افــزود کــه حکومــت نیــز مســؤول اســت تــا از 
رســانه ها بــدون قیــد و شــرط و اعمــال نفــوذ حمایــت 
کنــد و مطالبــی را کــه در رســانه ها نشــر می شــود، 

جــدی بگیــرد.
ــت  ــش و فعالی ــا پیدای ــان و ب ــرور زم ــد در م ارچن
گســترده ی رســانه های صوتــی، تصویــری و شــبکه های 
ــه  ــش یافت ــی کاه ــانه های چاپ ــان رس ــن، مخاطب آنای
ــردم  ــدی م ــد عاقمن ــدی می گوی ــای توحی اســت و آق
ــر شــده اســت، امــا  ــر بیش ت ــه صــدا و تصوی ــن ب از مت
ــاپ  ــه چ ــا ب ــز تنه ــتان نی ــی افغانس ــانه های چاپ رس
ــاز  ــه نی ــق ب ــرده و مطاب ــا نک ــه اکتف ــای روزنام برگه ه
مخاطبــان شــان عیــن مطالــب را بــه شــکل متــن، صدا 
ــر از طریــق وبســایت و رســانه های اجتماعــی  و تصوی

می کننــد. اطاع رســانی 
ذکــی دریابــی، مدیــر مســؤول روزنامــه اطاعــات 

کمیســیون دسترســی بــه اطاعــات از ایجــاد نخســتین 
انجمــن صنفــی رســانه های چاپــی در افغانســتان ابــراز 
خرســندی کــرد و گفــت: ایــن انجمــن بــازوی خوبــی 

بــرای کمیســیون دسترســی بــه اطاعــات اســت.
و  کان  ابــزار  رســانه ها  ایــن  کــه  افــزود  او 
قدرتمنــدی بــرای مبــارزه بــا فســاد اداری اســت.
آقــای بهــادری بر شــفافیت و ســهولت در زمینه ی 
دسترســی بــه اطاعــات جهــت تحکیــم آزادی بیــان در 
کشــور تأکیــد ورزیــد و گفــت: جمهوریــت بــدون آزادی 
بیــان معنــا نــدارد چــون اگــر آزادی بیــان نباشــد آزادی 

سیاســی و انتخابــات شــفاف وجــود نــدارد.
ایــن در حالیســت کــه آزادی بیان در قانون اساســی 
افغانســتان از هرگونــه تعرض مصؤون دانســته شــده ولی 
ــد می شــوند و  ــگاران و رســانه ها هرازگاهــی تهدی خبرن
ــد  ــای هدفمن ــتی و تروره ــای تروریس ــدف حمله ه ه

ــد و اولیــن مــرگ نابهنــگام  ــه مــان را از جــا کن خان
زنــی کــه صــورت اصلــی زندگــی مــان را زیــر 
ســایه اش پوشــانید بــود. بار هــا و بــار خوانــده بــودم 
و می خوانــم  کــه خشــونت تنهــا لت وکــوب نیســت، 
یــک نــگاه یــک صــدا می توانــد مانــع گرفتــن زندگــی 

ــت. ــق اس ــت و دقی ــن درس ــود و ای ــو ش ت
مــن هنوزهــم از چشــم های درشــت و زمخــت پــدرم 
ــه  ــن ب ــق م ــد دقی ــع دی ــه مان ــه همیش ــم ک می هراس
زندگــی و مانــع کار، تحصیــل و مانــع رســیدنم به کاخ 

آرزوهــا شــده بــود.
ــتا از  ــان روس ــه زن ــم ک ــراف کن ــد اعت ــه بای صادقان
ــمی   ــی و جس ــونت لفظ ــان خش ــن قربانی اصلی تری
ــه آرزو هــا وخواســت های  ــه تنهــا ب ــان ن هســتند. آن
ــند  ــای ناپس ــر عرف ه ــا ب ــه بن ــیدند بلک ــان نرس ش
زیــر بــار خشــونت جان هــای خــود را از دســت 
دادنــد؛ خیلی هــای شــان بــه طــور مخفــی و پنهــان و 
پوشــیده ماندنــد و از طــرف قانــون اساســی و قانــون 
منــع آزار و اذیــت و قانــون منــع خشــونت علیــه زن 

بازپرســی هــم نشــدند.
تاهنــوز  ســرزمین  ایــن  روســتایی  زنــان  بــرای 
ــد  ــا بتوان ابتدایی تریــن اقــدام هــم صــورت نگرفتــه ت

رویا طاها
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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.

آموزش زنان در مصر
ــرای  ــت ب ــدام دول ــا اق ــی تنه ــه مامای ــه مدرس گرچ
آمــوزش و پــرورش زنــان تــا 1870 باقــی مانــد، عــدم 
ــی  ــای درس ــه موضوع ه ــه مطالع ــبت ب ــب نس تعص
ــه  ــای مرف ــی طبقه ه ــان در زندگ ــط زن ــی توس اروپای
نمایــان بــود. دختــران محمدعلــی پاشــا و اطرافیانــش 
ــا آمــوزش  تحــت تعلیــم مربیــان اروپایــی همزمــان ب
ســنتی عربــی و مذهــب توســط مربیــان بومــی  قــرار 
گرفتنــد. خانواده هــای طبقــه مرفــه نیــز تبعیــت 
کردنــد، بــا وجــود این کــه در اســتخدام درآوردن 
معلمانــی بــرای دختران شــان بــه طــور پراکنــده مرفــه 
مصــری – ترکــی بــود کــه بــا وجــود مخالفــت مــادرش 
بــه دلیــل اصــرار خــود و حمایــت پــدرش تحــت تعلیم 

ــرار گرفــت. ق
ــوت  ــل 1900 ف ــه در اوای ــل )3( )ک ــی فاض نازل
کــرد(، دختــر ارشــد یک شــاهزاده بــود کــه در منزلش 
بــه طــور متنــاوب روشــنفکران طــراز اول و اعضــای 
طبقــه حاکمــه در اواخــر نوزدهــم حضــور می یافتنــد، 
و در کودکــی توســط معلمــان اروپایــی و مربیــان عرب 
ــدارس از  ــداد م ــود. )تع ــده ب ــوزش دی ــری آم ــا مص ی
همــه نــوع از فرانســوی، انگلیســی، ایتالیایــی و غیره( 
کــه بــرای دختران تأســیس شــده بودنــد، در دهــه 1910 

افزایــش یافــت.
در بیــن طبقــات پاییــن و متوســط، تعــداد کمــی 
 از دختــران بــه مــدارس ســنتی، در جایــی کــه قرائــت 
ــا  ــد. ام ــد، می رفتن ــس می ش ــرآن تدری ــظ ق و حف
ــات  ــن طبق ــن ای ــی در بی ــوع اروپای ــات از ن تحصی
ــن  ــدارس مبلغی ــق م ــدا از طری ــز در ابت ــی نی اجتماع
شــده  تأســیس  و 1840  دهه هــای 1830  در  کــه 
بودنــد، رواج پیــدا کــرد. حــدود 5570 دختــر در 
ــه در  ــد ک ــن می رفتن ــدارس مبلغی ــه م ــال 1875 ب س
ــن آن هــا 3000 مصــری وجــود داشــت. در 1887،  بی
ــن مــدارس 4000 نفــر مصــری  از 1660 دانش آمــوز ای
بودنــد. اکثریــت دخترانــی کــه در ایــن مــدارس ثبــت 
نــام می کردنــد، مســیحیان قبطــی بودنــد. امــا تعــداد 
کمــی  از مســلمانان هــم حضــور داشــتند، بــا وجــود 
ــر والدیــن مســلمان اکــراه داشــتند کــه  این کــه بیش ت
دختران شــان را بــه مــدارس مبلغیــن مذهبی بســپارند، 
ــغ  ــا تبلی ــیس آن ه ــده تاس ــداف عم ــی از اه ــرا یک زی
ــه  ــی  ک ــات، هنگام ــاره ای اوق ــود. در پ ــیحیت ب مس
ــوز از  ــذب دانش آم ــه ج ــم ب ــن تصمی ــدارس مبلغی م
فقیرتریــن طبقــات اجتماعــی می گرفتنــد، مســلمانان 
اکثریــت دانش آمــوزان را تشــکیل می دادنــد زیــرا 
ایــن افــراد ضعیــف و آســیب پذیر قــادر به مقاومــت در 
برابــر اقدامــات تعرضــی ایــن مــدارس جهــت افزایش 
ثبــت نــام نبودنــد. ایــن در مــورد مدرســه خانــم واتلــی 
صــادق بــود. مــری لوییزاوتلــی، دختر اســقف دوبلین، 
بــا نزدیــک شــدن و ماقــات بــا افــراد فقیــر در 
ــا  خیابان هــای مصــر آن هــا را متقاعــد می ســاخت ت
فرزندان شــان را بــه مدرســه بیاورنــد و بــا ایــن کار اقدام 

ــرد. ــد می ک ــوزان جدی ــذب دانش آم ــه ج ب
بررسی موردی: مصر )2(

فعالیت های اقتصادی زنان
زنــان در مصــر قبــل از نفــوذ اقتصــاد اروپــا در 
کشــور مصــر نقــش فعالــی در عرصــه اقتصــاد ایفــا 
می کردنــد. در قــرن 19، ادغــام روزافــزون مصــر 
ــرار  ــرای ام ــان ب ــای زن ــی فرصت ه ــاد جهان در اقتص
ــد  ــش تولی ــی در بخ ــد کمک ــب درآم ــاش و کس مع
ــا رنــگ  ــه ت نســاجی )از ریســندگی و شــانه زنی گرفت
بــری( را کاهــش داد. در ضمــن، رواج کاالهــای 
ــارت  ــای تج ــایر زمینه ه ــر س ــی ب ــر منف ــی اث اروپای
محلــی گــذارد کــه بــه ضــرر زنــان و مــردان مصــری 
بــود. بــه طــور مثــال، بازرگانــان بومــی  جــای خــود را 
بــه شــرکت های اروپایــی و نماینــدگان آنــان دادنــد. در 
نتیجــه، زنانــی کــه در تجــارت محلــی ســرمایه گذاری 
ــه در  ــی ک ــدند. تغییرات ــرر ش ــز متض ــد نی ــرده بودن ک
قوانیــن تصــرف و اجــاره زمیــن در زمــان محمدعلــی 
در جهــت اصاحــات کشــاورزی بــه وجــود آمــد نیــز 
بــه طــرز منفــی زندگــی کشــاورزان )شــامل زنــان( را 
تحــت تأثیــر قــرار داد. ایــن قوانیــن مالکیــت زمیــن را 
در انحصــار تعــداد معــدودی زمیــن داران بــزرگ قــرار 

ــاخت.  ــروم س ــرف مح ــاورزان را از تص داد و کش
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ــه  ــار ده ــد. چه ــخ بده ــد پاس ــدان خوش آین ــه چن  ن
ــه ســخن گفــت چه هــا  ــت زنان ــا هوی پیــش فــروغ ب
کــه نکشــید. بــاران و باران هــا در ایــن روزگار از تبــارز 
ایــن هویــت بــه زبــان شــعر و موســیقی چــه »ســنگ 
ِگلــه ای  دیگــران  از  نشــده اند.  کــه  باران«هایــی 
نیســت وقتــی  از تبــار خــودت یعنــی شــاعران و حتــا 
ــنام  ــرت و دش ــا نف ــان ب ــی زن ــودت یعن ــس خ از جن
ــر  ــه دار اســت و ه ــن راه بســیار چال ــر بخــوری. ای تب
چالــه ای روایت گــر قربانــی و بــه ُدم اســپ بســتن زنان 
ــار خودسانســوری ها  ــه در کن ــه کــه بل بی شــمار. البت
زنانــی هــم بی بــاک بــا هویــت زنانــه ســخن گفته انــد 
ــاعران زن  ــن ش ــد. طبع ــز پرداخته ان ــت آن را نی و قیم
طبــق هویــت خــود ســخن می گوینــد امــا مهــم ایــن 
اســت  کــه شــاعر زن چــه درک و تصــوری از هویــت 
خــود دارد. بــه نظــرم هنــوز بحــث هویــت مــدرن در 
جامعــه ی مــا دچــار مســأله اســت و چنــدان هویــت 
مــدرن در جامعــه ی مــا نهادینه نشــده اســت. بنابراین 
می تــوان گفــت ٓان چــه  کــه از هویــت زنانــه بــه عنــوان 
هویــت مــدرن مطــرح باشــد، ایــن هویــت ٓان چنــان 
کــه الزم اســت در ادبیــات زنــان برجســته نشــده 
اســت. دلیــل ایــن وضعیــت هنرمنــدان زن در ادبیــات 
معاصــر مــا، جامعــه ای اســت کــه پندارهــای ســنتی 
و مردســاالرانه ای در خــود بــه ســختی تنیــده اســت. 
بــرای عبــور از چنیــن بزنگاه هایــی زمــان، مادل هایــی 
را ضــرورت داریــم. البتــه اکنــون هــم در میان شــاعران 
ــر  ــم. اگ ــم داری ــوب ه ــای خ ــرح، نمونه ه زن و مط
ــه  ــم ب ــه شــاعران افغانســتان نگاهــی بیندازی فقــط ب
ــت  ــته اس ــان توانس ــعر زن ــه ش ــم ک ــی درمی یابی خوب
دردهــا و رنج هــای جنــس زن)افغانســتانی( را تصویــر 
ــان  ــعر زن ــت ش ــوان گف ــت می ت ــن جه ــد، از ای کن
افغانســتان رشــد قابــل ماحظــه ای داشــته اســت. 

  چطــور زنــان شــاعر می تواننــد از بحــران 
ــه هویــت خــود برســند؟  هویــت گــذار کــرده و ب
   زنــان جــدا از جامعه نیســتند. باید پرســید چطور 
جامعــه از بحــران هویــت گــذر می کنــد و بــه هویــت 
خــود البتــه بــه هویــت مــدرن می رســد. بحــث مــن 
ایــن اســت کــه آیــا جامعــه ی مــا دچــار بحــران هویت 
ــای  شــده اســت؟ یعنــی هویــت ســنتی جامعــه  معن
ــا  ــت ســنتی م خــود را از دســت داده اســت  کــه هوی
دچــار بحران شــده باشــد تــا ما نیــاز بــه گــذر از بحران 

ــم  ــر می کن ــم. فک ــدا کنی ــت پی هوی
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گزارش

بــودن و امثــال آن بــوده، امــا امــروز دیگــر ایــن مفهــوم 
ــت. ــه اس ــورد توج ــر م کم ت

ــخ دادن  ــه پاس ــی کلم ــای واقع ــه معن ــت ب هوی
ــه ایــن پرســش اســت کــه مــن کــی اســتم؟ از ایــن  ب
ــان  ــاوت از زن ــروز متف ــان ام ــت زن ــد گف ــر بای منظ
دیــروز می اندیشــند و بــا وجــود مشــکاتی کــه هنــوز 
ــه  ــد ب ــو و جدی ــی ن ــت، هویت ــان اس ــر زن گریبان گی
دســت آورده انــد و پاســخ یــک زن مــدرن و امــروزی 
این چنیــن می توانــد باشــد بــه ایــن ســوال، امــا یــک 
زن شــاعر شــاید بــه گونــه ی دیگــری بــه ایــن پرســش 

بنگــرد.
زن گاهــی مثــل حجــم آب دریــای بــزرگ 
اســت و گاهــی مثــل بــاران نشــانه ی تازگــی و پیــام آور 
سرسبزی ســت و گاهــی هــم مثــل صاعقــه ای آتــش 
می زنــد و خــود در پــای آن آتــش پرومتــه زغــال 
ــا،  ــی عنق ــت و گاه ــر اس ــی کبوت ــود. زن گاه می ش
گاهــی بــه کوهــی تــن نمی دهــد و گاهــی از پــر کاهــی 
ــل  ــای تخی ــون فراخن ــه چ ــت زنان ــکند. هوی می ش
ــر اســت. امــا اگــر قــرار باشــد  شــاعرانه تعریف ناپذی
ایــن هویــت را در چهارچــوب یــک تعریــف بگنجانیم 
ــتند  ــی اس ــت زن نمادهای ــه هوی ــود ک ــد ب ــن خواه ای
کــه ذات زن را در بــر می گیــرد. ذات زن معجونــی 
ــأس،  ــد، ی ــرس، خشــم، امی ــی،  ت از آزادگــی، مهربان
عشــق و قربانی ســت کــه امــروز تنها تــرس و یــأس آن 
بــرای ما باقــی مانــده و عنصرهــای دیگــر آن در ظرف 
جادویــی تفکــر ســتم گر سیاســت و فرهنــگ رســوب 

کــرده اســت. 
  هویــت در شــعر چــه مفهومــی را ارایــه 

؟ می کنــد
ــه  ــت و چ ــعر چیس ــه ش ــم ک ــت بدانی ــم اس    مه
مســؤولتی را بــه دوش دارد، چــون این شــعر اســت که 
در مواجهــه بــا آن چیــزی بــه نــام هویــت شــعر معنــا 
ــه  ــد، چ ــه باش ــت زنان ــن هوی ــه ای ــد؛ چ ــدا می کن پی
مردانــه. از شــعر تعریف هــای زیــادی وجــود دارد، امــا 
همان گونــه کــه هنــر تعریف ناپذیــر اســت، شــعر نیــز 
تعریــف جامــع و کاملــی نــدارد. بــه ویــژه در زمانــی 
ــد بی نهایــت  کــه مــا زندگــی می کنیــم، شــعر می توان
ــرای  ــزاری ب ــه عنــوان اب ــا داشــته باشــد. شــعر ب معن
اعتــراض، انتقــال احساســات نــاب، انتقــال فرهنــگ 
و... می توانــد کاربــرد داشــته باشــد. طبیعی ســت کــه 
هویــت شــاعر بــه عنــوان خالــق شــعر بــر تــک تــک 

ــوان  ــه عن ــت. ب ــر اس ــده موث ــروده ش ــای س کلمه ه
ــی،  ــرت، بی وطن ــخ مهاج ــم تل ــه طع ــی ک ــال زن مث
سرگشــتگی و تنهایی را چشــیده باشــد، ایــن بعدهای 
هویتــی بــر شــعر او تأثیــر می گــذارد. در واقع شــاعران 
دردهــا، تاریــخ، جهان بینــی و اعتراض هــای خــود را 
ــه  ــت. ب ــعر اس ــت ش ــان هوی ــن هم ــرایند و ای می س
طــور نمونــه: شــما وقتــی شــعرهای فــروغ فــرخ زاد را 
می خوانیــد، خــود بــه خــود آن روح یاغــی و ســرکش 
را در واژه هــا حــس می کنیــد، یــا  در مواجهــه بــا شــعر 
زهــرا حســین زاده رنج هــای یــک شــاعر را بــه خوبــی 
ــارال  ــته های م ــد. در نوش ــس می کنی ــد و ح می بینی
طاهــری و حمیــرا قــادری هــم  رد پــای مهاجــرت و 

ــود.  ــده می ش ــی دی ــه خوب ــختی های آن ب س
  آیا زنان شاعر در دو دهه ی پسین با هویت خود 

شان سخن گفته اند؟
ــد اول  ــوال بای ــن س ــل ای ــاعر در مقاب ــر زن ش    ه
یــک شکم ســیر گریــه کنــد و بعــد بــا حاشــیه پرازی 

بــاران ســجادی زاده ی مشــهد ایــران اســت. او 
از شــاعرانی اســت کــه زن در شــعرهایش نقــش 
برجســته و کلیــدی دارد. او دانش  آموختــه ی رشــته ی 
برنامه ریــزی دانشــگاه فردوســی مشــهد بــود کــه بــه 
دلیــل برهنه ســرایی هایش از دانشــگاه حکــم تعلیــق و 
محرومیــت تحصیلــی را دریافــت می کنــد و مهاجرت 
ــل را  ــا همــکاری نمایندگــی ســازمان مل ــادا ب ــه کان ب
برمی گزینــد. در کانــادا پــس از ده ســال ســکوت 
ناشــی از افســردگی بــا کتــاب »ســنگ باران« دوبــاره 
متولــد می شــود و ســال بعــد هــم کتــاب »پریــود« را 
ــری اش عــاوه  ــد. او در کارنامــه ی هن منتشــر می کن
بــر دو کتابــی کــه ذکر شــد بــه مناســبت هشــت مارچ 
ــی  ــوی اعتراض ــک ویدی ــک موزی ــی زن ی روز جهان
ــن  ــت و دومی ــرده اس ــر ک ــز منتش ــام »زن« را نی ــه ن ب
موزیــک ویدیــو هــم بــه نــام »خــدا پشــت در اســت« 
ــه ی  ــاران دو گزین ــرد. ب ــر ک ــش منتش ــاه پی ــد م چن
ــون او از  ــاپ دارد. چ ــاده ی چ ــز آم ــر نی ــعری دیگ ش
ــان  ــعر زن ــت در ش ــث هوی ــت و بح ــرایان اس زنانه س
نیــز از اصلی تریــن بحث هاســت، بــا او در ایــن مــورد 

ــم.  ــب دادی ــی را ترتی گفت وگوی

ــی از  ــه تعریف ــما چ ــاران ش ــم ب ــم رخ: خان   نی
ــد؟ ــه داری ــت زنان هوی

   بــاران ســجادی: بــه صــورت مشــخص و مطلــق 
هویــت کامــل مردانــه یا زنانــه وجــود نــدارد. هویت ها 
رویدادهــای اجتماعــی و فرهنگــی اســتند کــه ابــداع 
ــه و  ــت مردان ــن هوی ــای بی ــا تفاوت ه ــده اند. ام ش
زنانــه از یــک جامعــه تــا جامعــه ی دیگــر وجــود دارد. 
بنابرایــن بــه اعتبارهــای اجتماعی و فرهنگــی می توان 
از هویــت مردانــه یــا زنانــه ســخن گفــت. بــه نظــر من 
در جریان هــا و تحول هــای فکــری دهه هــای پســین 
در جهــان مفهــوم هویــت ماننــد گذشــته ها نیســت؛ 
ــاوری  ــش و ب ــود خوی ــتی از وج ــه درک درس ــان ب زن
ــس دوم  ــه و جن ــت زنان ــوم هوی ــه مفه ــیده اند ک رس
بــودن بســیار کم رنگ تــر شــده اســت. هم چنیــن 
هویــت یــک مفهــوم تفســیرپذیر اســت و هــر کــس 
ــد  ــود می توان ــخ خ ــگ و تاری ــا، فرهن ــه جغرافی ــا ب بن
ــد.  ــته باش ــوم داش ــن مفه ــی از ای ــای خاص تعریف ه
ــرن 21  ــه در ق ــت ک ــی اس ــه مفهوم ــت زنان ــا هوی ام
ــازد. شــاید در گذشــته  میــادی کــم  کــم رنــگ می ب
هویــت زنانــه متــرادف بــا جنــس دوم بــودن و ضعیــف 

نمی شــود کــه هیــچ ! امــا بارهــا بــه او اخطــار 
ــر روز  ــد: »ه ــرک کنن ــه اش را ت ــه وظیف ــد ک می دهن
ــه ی  ــرا خان ــون و چ ــدون چ ــی روم ب ــه اداره م ــه ب ک
را  دلیلــش  وقتــی  می کننــد  قیــد  را  حاضــری ام 
ــه  ــاز نیســت وظیف ــو دیگــر نی ــد ت می پرســم می گوین
ــرو اوالدداری ات را بکــن" مــن هیــچ  ــدی "ب انجــام ب
وســیله ای بــرای رفتــن به دفتــر نــدارم بنابرایــن مجبور 
اســتم روزانــه بیــش از یــک ســاعت پیــاده روی کنــم 
ــوارد و  ــن م ــه ای ــدون اینک ــم. ب ــر کار برس ــه دفت ــا ب ت
مشــکاتم را در نظــر بگیرنــد برمــن فشــار می آورنــد 

ــم.« ــرک کن ــه ام را ت ــه وظیف ک
او مدعــی اســت که بــه دلیــل رفتــار تبعیض آمیز 
مســؤوالن امنیتــی بــه هیچ زنــی اجــازه ی رشــد و ارتقا 

در بســت های کلیــدی داده نمی شــود.
بومانــه از حکومــت می خواهــد کــه بــرای زنــان 

خانــه دار ســهولتی را در اجــرای وظیفــه مهیــا کننــد.
گرچنــد حضــور زنــان در صفوف پولیس نســبت 
بــه گذشــته افزایــش یافتــه اســت امــا دربخش هــای 
کلیــدی و تصمیم گیــری نقــش ســمبولیک و کم رنــگ 

دارند.
خــاوری بانــوی دیگریســت کــه پــس از هشــت 

ســال انجــام وظیفــه در بخــش 
امنیتــی  نظــام  در  زنــان  تاشــی 
ــدام  ــدون ک ــی ب ــه تاز گ ــدی، ب دایکن

ــر  ــه خاط ــا ب ــم ام ــرار گرفت ــی ق ــونت های لفظ خش
ــه ی دیگــر  ــه ام دارم و گزین ــه وظیف ــه ب ــدی ک عاقمن
بــرای کار نداشــتم تاکنــون بــه وظیفــه ام ادامــه داده ام. 
فشــاری کــه نهادهایــی ماننــد حقوق بشــر، رســانه ها 
و دفتــر معاونــت ملــل متحــد بــر نظــام امنیتــی وارد 
می کــرد اداره ی مــا مجبــور بــود مــا را در وظیفــه حفظ 

کنــد و یــا به دالیلــی نتوانســتند از وظیفه برکنــار کنند. 
امــا بــرای رشــد و ارتقــای ظرفیــت مــن و امثــال مــن 
ــای  ــدی ایف ــت های کلی ــه در بس ــود ک ــاش نمی ش ت

وظیفــه کنیــم.«
ــی  ــد دوگانگ ــادر دو فرزن ــون م ــه اکن ــه ک بومان
اســت می گویــد بــرای انجــام وظیفــه بــا او همــکاری 

ــدی از  ــت دایکن ــی والی ــام امنیت ــد در نظ ــان کارمن زن
ــد. ــکایت دارن ــض ش ــونت و تبعی ــود خش وج

ایــن بانــوان شــکایت دارنــد کــه بــه دلیــل رویه ی 
نادرســت آمریــن و حتــا توهیــن و تحقیــر مجبــور بــه 
تــرک وظیفــه شــده اند و یــا بــدون کــدام دلیــل موجــه 

از وظایــف شــان برکنــار شــده اند.
همین گونــه برخــی از ایــن زنــان کارمنــد امنیتــی 
شــکایت دارنــد کــه در ولســوالی های دوردســت مــورد 

سواســتفاده و حتــا تجــاوز جنســی قــرار گرفته انــد.
بومانــه فیــروزی، اولیــن زنــی اســت کــه پــس از 
تأســیس والیت دایکنــدی بــه نیروهای امنیتی کشــور 
ــی ســارن،  ــه ی ُلمل ــون در رتب پیوســته اســت. او تاکن
ــای  ــی ایف ــونت های فامیل ــل خش ــر ح ــت آم در بس

ــد. ــه می کن وظیف
بومانــه در گفت وگــو بــا هفته نامــه نیــم رخ مدعی 
اســت کــه بــه دلیــل رفتــار تبعیض آمیــز و خشــونت بار 
آمریــن اش بارهــا تصمیــم گرفتــه وظیفــه اش را تــرک 
کنــد امــا بــه دلیــل نداشــتن گزینــه ی دیگــر بــرای کار 

مجبــور شــده اســت کــه در ایــن شــغل باقــی بمانــد.
ــیزده  ــد: »س ــی می گوی ــس مل ــر پولی ــن افس ای
ســال می شــود کــه در نظــام امنیتــی دایکنــدی ایفــای 
ــف  ــه ص ــه ب ــودم ک ــی ب ــن زن ــم اولی ــه می کن وظیف
پولیــس پیوســتم و بــه عنــوان آمر جلــب و جــذب زنان 
در ســاختار پولیــس ملــی آغــاز بــه کار کــردم و بیــش 
از چهــل تــن از بانــوان را در صــف پولیــس اســتخدام 
ــر  ــاتنمن، آم ــرباز، س ــث س ــه حی ــد از آن ب ــردم. بع ک
ــی و آمــر جلوگیــری  حــل موضوعــات فامیلــی جنای
ــه  ــون ب ــردم. اکن ــه ک ــای وظیف ــان ایف ــاق انس از قاچ
حیــث آمــر حــل خشــونت های فامیلــی در حــوزه ی 
ــوی  ــدت از س ــن م ــی ای ــم. ط ــی کار می کن اول امنیت
ــا  ــر و حت ــن و تحقی ــورد توهی ــا م ــود باره ــن خ آمری
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