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وز  پرچم نور
پرچم نوروز، ابتکار وزارت اطالعات و فرهنگ در 

سال 1400 خورشیدی است. بال های عقاب از 
خوشه گندم است و چهارده ستاره نماد چهارده 

کشور در جغرافیای فرهنگی نوروز است. گل 
الله و سزبه ی نوروزی بخیش از این طرح است، 
»نوروز باستان« پاهای عقاب را شکل می دهد. 

خورشیدی که از پشت گردن عقاب طلوع کرده، 
نشان زایش و نوشدن است.

نخستین جشن ملی نوروز در افغانستان
وز زنان؛ خالقان خوان نور
```
تاج بیگم که بود؟
```

آیا عدالت برای زنان افغانستان 
با فرخنده دفن شد؟
```

وضعیت رو به بهبود زنان جهان 
و حذف هدفمند زنان افغانستان
```

پیوند زن و نوروز
)بررسی نوروز در افغانستان، تاجیکستان و ایران(
```

خاطرات یک خبرنگار زن
زندگی روی جاده پر از ماین
``` 



رویکرد نیمرخ

شده اند. قرار است چرخبال های ارتش 50 هزار برگه تربیکی 

نوروز را از فضای شهرها برای مردم پرتاب کنند.

مخالفت ها علیه جشن نوروز با توجیه دینی در افغانستان 

سوی  از  جشن  این  شدن  رسمی  آیا  نیست؛  بی پیشینه 

دولت صدای مخالفان را خاموش خواهد کرد؟

با رویکرد مذهبی اگر نگاه کنیم، یک جشن باستانی که جزئی 

از ارزش های فرهنگی مردم است هیچ تضادی با نصوص دینی 

انصاری  بشیراحمد  خواجه  از  نوروز  باب  در  کتاب  یک  ندارد. 

چهار روز پیش از نوروز رومنایی می شود. آقای انصاری در این 

کتاب به صورت مستند ثابت می کند که جشن نوروز و احکام 

فرهنگ های  به  اسالم  دین  بلکه  نیست،  تضاد  در  اصالً  دینی 

بومی احرتام می گذارد، همچنان که خلیفه چهارم اسالم احرتام 

گذاشت. در دوران علی، جشن باستانی نوروز در رسزمین ایران 

که  شده  سبب  جشن  این  برگزاری  و  شده  بزرگداشت  کنونی 

اشرتاک کنندگان  به  علی  حرضت  سوی  از  گرانبهایی  هدیه ی 

این جشن پیشکش شود.

کسانی که از آدرس دین بر آیین نیکوی نوروز می تازند، من به 

عنوان دانش آموخته علوم دینی و دانشگاهی و اکنون از مقام 

معینیت وزارت اطالعات و فرهنگ و ریاست کمیسیون برگزاری 

جشن ملی نوروز می خواهم بگویم که با دید کج بینانه به نوروز 

می نگرند. 

ُمَحوَِّل  یَا  النََّهاِر  َو  اللَّیِْل  ُمَدبَِّر  یَا  اْلَبَْصاِر  َو  الُْقلُوِب  ُمَقلَِّب  »یَا 

إِلَی أَْحَسِن الَْحال« در واقع پیام  الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل َحوِّْل َحالََنا 

رسنت و نوشگفنت و بهار و تازگی ا ست.

ازبیکستان،  تاجیکستان،  ایران،  در  نوروز  که  هامنطور 

آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و دیگر کشورهای درفش دار 

نیز  افغانستان  در  شده،  همگرایی  سبب  باستانی  آیین  این 

لشکر امیر عبدالرحامن وقتی اسیران هزارة دای چوپان را 

از مسیر »بابه« به سمت »پیدگه« و »سنگامشه« در جاغوری 

بابه«  قول  »دراز  در  مردم  این  از  مردانی  کمین  به  می برند، 

برمی خورند. در این نربد، افراد زیادی از لشکریان امیر کشته 

می شوند و فرمانده سپاه امیر به نام »آدم خان« زخم برمی دارد. 

آتش روشن  نقطة کوه  زنانی چندی در چند  میانة نربد،  در 

می کنند.  تیراندازی  و  فریاد  به  رشوع  و  می کنند 

می زدند:  فریاد  که  زنان  هیاهوی  و  آتش  برافروخته شدن 

وحشت  به  را  امیر  سپاهیان  کنید«،  حمله  کنید،  »حمله 

با  می اندازد. نظم لشکر فرومی ریزد و کمین کنندگان هزاره 

چنگ  از  را  هزاره  اسیران  که  می شوند  موفق  گریز  و  حمله 

سپاهیان رها کنند و به سمت کوه فرار کنند. 

بابه  به  بودند،  دیگر  کمین های  نگران  که  امیر  لشکریان 

اما در مسیر برگشت به گروه دیگری از رسبازان  می گردند؛ 

حرکت  در  سنگامشه  سمت  به  که  برمی خوردند  اسیران  و 

دیگری  گروه  کمک  با  امیر  شکست خوردة  سپاهیان  بودند. 

می کنند.  حرکت  سنگامشه  طرف  به  دوباره  لشکریان،  از 

مردان  کمین  به  دوباره  می رسند،  قول  دراز  به  وقتی  آنان 

جنگ  و  پراکنده  نربد  از  پس  و  می خورند  هزاره  جنگ جوی 

را فراری بدهند  و گریز، موفق می شوند که کمین کنندگان 

پیدگه  در  را  شب  آنان  کنند.  حرکت  سنگامشه  سمت  به  و 

می مانند و نیمه های شب با شب خون مردان هزاره از خواب 

در  می پردازند.  جنگ  به  متام  آشفتگی  با  و  می شوند  بیدار 

این نربد چند تن از مردان هزاره دستگیر می شوند و دیگران 

فرمانده  خیمة  به  را  اسیران  وقتی  می شوند.  فرار  به  موفق 

لشکر می برند، متوجه می شوند که یکی از اسیران زن است. 

به  را  زن  اما  می دهد؛  را  اسیران  زدن  دستورگردن  فرمانده، 

خاطر شجاعت و نگاه های تند و نرتس او، نگه می دارد. فردا 

را برای تحقیق می آورد. زن اسیر  آفتاب رس می زند، زن  که 

اما  منی شود؛  دستگیرتان  چیزی  من  از  که  می گوید  شده 

تعجب من از این است که امیر لشکر، خود را مرد می خواند 

را  مردان شکاری  راز  تا  قرار می دهد  فشار  زیر  را  زن  و یک 

منی آورد؟  رسشکستگی  لشکر  فرمانده  برای  این  آیا  بداند. 

اجازه  و  کند  باز  را  دستانم  است،  شجاع  قدر  این  امیر  اگر 

را  من  شد  پیروز  امیر،  اگر  کنم.  مبارزه  ایشان  با  که  بدهد 

بکشد و اگر من پیروز شدم، رهایم کند. فرمانده لشکر امیر 

که  می دهد  دستور  و  می شود  برآشفته  مبارزه طلبی  این  از 

دست زن اسیر را باز کند. وقتی دست زن باز می شود، زن 

وارد  از رسبازان  یکی  پای  بر  برق آسا رضبه ای  یک حملة  با 

لشکریان امیر جنازة او را روی زمین می کشند و رها می کنند. 

پس از این درگیری، لشکریان امیر از منطقه کوچ می کنند و 

مردم منطقه، فردای نربد بر روی تپه ای در بلندای قریة کوشة 

پیدگه، تاج بیگم را به خاک می سپارند و بر مزار او پرچم سبز 

رنگی نصب می کنند.

مردم محل هر سال در بهار به زیارت مزار تاج بیگم می آیند 

کوچ  و  سال ها  از  پس  می سازند.  میعادگاه  و  زیارت   را  او  و 

کردن بسیاری از مردم منطقه و آوارگی مدام مردم هزاره در 

داستان  رسانجام  کابل،  شاهاِن  سنگین  مالیات  و  ظلم  اثر 

را  او  زیارت  مردم  و  می شود  سپرده  فراموشی  به  تاج بیگم 

به  خیرات  و  نذر  دعا،  برای  و  می نامند  »خاک سید«  زیارت 

زیات مزار تاج بیگم می روند که دیگر تبدیل به خاک سید یا 

امام زاده شده بود. 

امروزه، قرب تاج بیگم بر روی تپه ای در میانة کوشة پیدگه قرار 

دارد و مردم قرب او را به عنوان قرب  سید و مازار )مزار( زیارت 

می کنند و منی دانند که این خاک سید، مزار تاج بیگم شهید 

است.

منبع

این روایت را مرحوم مال خادم حسین نوجوی، یکی از بزرگان 

حاجی  مرحوم  قول  از  جاغوری  پیدگه  تحصیل کردگان  و 

از  روایت می کرد. حاجی  احمد علی  پیدگه  بوِم  احمد علی 

بزرگان جاغوری و روایت گر تاریخ شفاهی منطقه بوده است. 

به کمک ایشان نزدیک به سی سال پیش »نسب نامة مردم 

پیدگه« درست شده است. مال خادم حسین این روایت را در 

پیش مسجد پیدگه هنگامی که کتاب »پراکنده های در  باد« 

را به ایشان دادم، با ترس با من بیان  کرد و تأکید  کرد که به 

خاطر اعتقادات مردم و احرتام مردم به خاک سید )مزار( نباید 

پیشینیان  که  می گفت  ایشان  شود.  گفته  دیگری  کسی  با 

منطقه، این روایت را می دانستند و به خاطر اعتقادات مردم 

آن   از  منی کردند.  بیان  جمع  در  شدن،  تکفیر  از  ترس  و 

جایی که سال های زیادی است مزار تاج بیگم به عنوان مزار 

مزار  این  روایت کهن  است، کسی  خاک سید شناخته شده 

را به یاد ندارند و اگر کسی هم به یاد داشته باشد، افسانه 

و قصه می خوانند. من هم به خاطر اعتقادات مردم، ترس از 

تکفیر شدن و اذیت شدن خانواده ام، سال های زیادی توان 

نوشنت نیافتم و امسال نوشتم؛ زیرا زندگی آدمی کوتاه است 

آگاهی خود است. همین گونه در  برابر  آدمی مسئول در  و 

هزارستان  وقایع  مورد  در  افغانستان  علوم  اکادمی  در  کابل 

این روایت را بدون جزئیات دیدم که نوشته بود که زنی در 

مسیر انتقال اسیران دای چوپان به لشکر امیر عبدالرحامن 

توسط  نربد  از  پس  و  کند  رها  را  اسیران  که  می کند  حمله 

رسبازان کشته می شود.

و  مظلومیت  از  و  شود  ساخته  تاج بیگم  مزار  که  دارم  امید 

گمنامی برآید.

می کند و نیزة او را گرفته به طرف امیر لشکر پرتاب می کند 

که به بازوی فرمانده لشکر می خورد و او را رسنگون می کند. 

مردانی چندی به طرف زن حمله می کنند و زن با یک حرکت 

به فرار  را میان درختان و جنگل می رساند و موفق  خودش 

او  دنبال  به  و  را دنبال می کند  امیر زن  می شود. لشکریان 

دستگیر  را  چندی  کودک  و  زن  و  می شوند  قریه  چند  وارد 

می کنند و با خودشان به لشکرگاه می آورند. زن اسیر شده 

که او را تاج بیگم می خواندند، تا شب میان جنگل و درختان 

پنهان می شود و شب پنهانی با چند مرد جنگی دیگر، وارد 

تا زنان و کودکان اسیر را رها کند. وقتی به  لشکر می شود 

سیاهی  متوجه  رسبازان  می شود،  نزدیک  اسیران  خیمة 

نزدیک  سیاهی  به  وقتی  آنان  می شوند.  خیمه  نزدیک  در 

و  می رساند  اسپان  علف  به خیمة  را  می شود، سیاهی خود 

علف های خشک را آتش می زند و آتش از خیمة علف اسپان 

به خیمه های دیگر می رسد و همه جا را دود و آتش می گیرد. 

در این میانه، تاج بیگم خود را به خیمة زنان و کودکان اسیر 

به طرف جنگل می برد. در  با خود  را  آنان  و  شده می رساند 

آنان  به  سپاهیان  از  عده ای  جنگل،  طرف  به  گریز  هنگام 

نزدیک می شوند، تاج بیگم، به زنان، کودکان و مردان جنگی 

می گوید که فرار کنند و خود رشوع به نربد تن به تن می کنند، 

امیر  لشکریان  به  زیادی  جنگی  مردان  نربد،  هنگامة  در 

می پیوندند و از هر طرف به تاج بیگم حمله می کنند. در این 

نربد، با این که زخم های زیادی بر تن تاج بیگم وارد شده بود، 

او خود را میان درختان می رساند و جان می دهد.

درس های سال 
1399

 
سالی که گذشت با دردها و داغ های بسیاری 

برای جامعه زنان افغانستان همراه بود، ما در 

دردها  این  از  گوشه هایی  نیم رخ  شامره  این 

 99 سال  در  ما  دادیم.  نشان  را  داغ ها  و 

داشتیم.  آموخنت  برای  بسیاری  درس های 

در  زنان  سمبولیک  آوردن  که  آموختیم  ما 

ما  منی تواند  مدیریتی،  بلندپایه  پست های 

زنان  برساند،  دست رفته مان  از  حقوق  به  را 

گلو  در  را  زنان  صدای  می توانند  سمبولیک 

زنان  سهم  باید  که  آموختیم  ما  کنند،  خفه 

در  را  زنان  حقوق  دغدغه های  با  فرهیخته 

سطوح عالی مدیریتی و رهربی مطالبه کنیم. 

نداریم  خود  هم جنس  رنگینه های  به  نیاز  ما 

سهم  از  زنانه اش  جنسیت  بخاطر  رصفا  که 

را برعهده بگیرد و برای  ما رهربی یک وزارت 

برنامه ریزی  آینده  زنان  صدای  کردن  خفه 

بردوش  اسلحه  تنها  که  آموختیم  ما  کند. 

ریش گذاشنت منی تواند مشخصه  و  کشیدن 

ذهنیت  باشد.  طالبانی  و  دینی  افراطی  نگاه 

طالبانی امروز مرز لباس و اندازه ریش و برقع 

را درنوردیده و در فکر آن نکتایی پوشان و زنی 

و  دیدیم  ما  دارد.  حضور  نیز  ندارد،  برقع  که 

تفکر  برای  فضا  که  جامعه ای  در  آموختیم، 

افراطی دینی باز شود، حقوق اولیه انسانی ما 

زنان، بزرگرتین قربانی این تفکر است، گویی 

دیواری کوتاه تر از دیوار حقوق انسانی زنان در 

معادله افراط گرایی دینی وجود ندارد. 

معادالت  پای  در  که  آموختیم  زنان  ما 

که  همچنان  هستیم،  تنها  کنونی  سیاسی 

تنها  تهدیدات  بطن  در  شهر  خیابان های  در 

هستیم. ما آموختیم که وقتی صدای طالبان 

هستند  کسانی  می شود،  بلند  قطر  دوحه  در 

به سمت  را  جامعه  طالبان،  آمدن  از  قبل  که 

آموختیم  ما  می کشانند.  افراط گرایی  سوی  و 

برای  مقطعی  حرکت های  وضعیت،  این  در 

بلکه  ندارد،  ما  حال  به  سودی  تنها  نه  زنان، 

زنان  برای  موثر  حرکت های  بن بست  به  را  ما 

آموخته ها  این  با  جدید  سال  در  می کشاند. 

تاریخ  در  جدیدی  صفحه  که  کنیم  تالش 

مبارزات زنان در سال جدید رقم بزنیم. 

وزارت  نرشات  معین  رشق،  شیوای  عبداملنان  با  گفت وگو 

اطالعات و فرهنگ و رئیس کمیسیون برگزاری جشن ملی نوروز

شیوای رشق: آیین نوروزی و جشن کهن نیاکان ما که ریشه در 

حوزه متدنی ما دارد، بیش از 41 کشور پرچمدار برگزاری این 

جشن باستانی  است. ریشه های تاریخی این جشن برمی گردد 

پادشاهان  از  یام  و  جمشید  دوره های  در  جمشیدی،  آیین  به 

آریانا که تخت نشینی و برگزای جشن نوروز در آغاز سال صورت 

می گرفت. »نوروزنامه« که حکیم عمر خیام نوشته ادعایی بر این 

جشن کهن و متدنی ماست.

که  بار تصمیم گرفته  نخستین  برای  افغانستان  دولت 

جشن ملی نوروز را برگزار کند، برنامه از چه قرار است؟

»جشن ملی نوروز« در 34 والیت افغانستان به گونه رسمی از 

سوی وزارت اطالعات و فرهنگ برگزار می شود که من مسئولیت 

رهربی کمیسیون برگزاری این جشن را دارم. ما در این جشن 

خواهیم  نیز  کوردیپلوماتیک  سطح  در  خارجی  هیأت های 

داشت.

سفره ی  جمهوری؛  ریاست  ارگ  در  نوروز  روز  نخستین  در 

از  نوروز که  و پرچم  هفت سین پهن می شود، سمنک می پزیم 

سوی وزارت اطالعات و فرهنگ طراحی شده فراز خواهد شد. 

مهامن  چهارصد  و  رئیس جمهور  حضور  با  سمنک پزی  جشن 

مهامنان  و  دولتی  نهادهای  رهربان  کابینه،  اعضای  شامل 

خارجی و شهروندان کشور، برگزار می شود که منایشگاه صنایع 

دستی زنان بخشی از این برنامه است تا آفریده های هرنی زنان 

در  روز  این  در  هم چنین  بگذاریم.  منایش  به  را  رسزمین  این 

شهر مزار رشیف مراسم جهنده  باال کردن در مزار سخی صورت 

می گیرد که معروف به »ِمیله گل رسخ« است.

در هر شهر یک چهارراهی با طراحی نوروز و پیام بهاری مزین 

والیت   34 در  محلی  ارگان های  با  همکاری  در  ما  می شود. 

دستی،  صنایع  منایشگاه  برگزاری  با  را  نوروزی  جشن   کشور 

برنامه های  و  محلی  غذاهای  منایش  برای  ملی  دسرتخوان 

تیاتر،  و  موسیقی، منایشنامه  و  رقص  و هرنی شامل  فرهنگی 

شب شعر و... بزرگداشت می کنیم.

متامی  در  بود.  خواهد  باشکوه تر  جشن  این  کمی  کابل،  در 

تپه های  فراز  بر  می شود،  برافراشته  نوروز  پرچم  کابل  نواحی 

انداخته می شود، 21 نهاد دولتی برای  به راه  کابل آتش بازی 

صنایع  منایشگاه های  می گیرند.  سهم  جشن  این  برگزاری 

موسیقی،  و  رقص  کتاب،  منایشگاه  لباس،  منایش  دستی، 

ورزشی  و  رزمی  منایش های  و  نهال شانی  متثیلی،  پارچه 

خورشیدی   1400 نوروز  ملی  جشن  برنامه های  از  بخشی 

نیز  را  امکان  این  و  شد  خواهد  ملی  سطح  در  همدلی  سبب 

منطق  آید.  وجود  به  منطقه ای  همگرایی  تا  می سازد  فراهم 

از  نیست، چه رسد منطق دین.  مزیت  این  علیه  انسانی  هیچ 

افغانستان امروز که دچار واگرایی های فرهنگی  همین رو، در 

مراسم  یک  به  نوروز  جشن  شدن  تبدیل  است،  سیاسی  و 

آغاز بخشایش آشتی  و  برای همگرایی  ملی می تواند راهکاری 

اجتامعی و پایان قهر در جامعه باشد.

نقش زنان در پیدایش و پایداری جشن نوروز چه بوده؟

حداقل 70 درصد از فرهنگ آیین نوروزی تبارز استعداد، هرن و 

ارزش های مدنی و فرهنگی متمدنانه ی زنان در تاریخ بوده؛ اگر 

اگر دسرتخوان  نوروزیست،  اگر جام  سفره ی هفت سین است، 

و ظرافت های هرنی  و خرد  دانش  به  نوروزیست، همه  آیین  و 

زنان برمی گردد.

نوروز بدون زنان مثل خانه ی بی چراغ است؛ این زنان هستند 

که متام داشته های هرنی، فرهنگی و مدنی خودشان را تبارز 

می دهند تا جلوه ی زیبایی از این جشن باستانی به دست آید. 

در آوان شکل گیری این جشن نیز نقش زنان همین گونه سازنده 

بوده است.

نیاکان مان، در دولت جمشید و سپس یام  البته که در دوره 

نیز  نوروز  آیین  در  جنسیت  بحث  بوده؛  باشکوه تر  جشن  این 

وجود دارد، اما تفکیک جنسیتی نه، بلکه برابری و عدالت یک 

پنداشته  کهن  آیین  یک  شاید  زنان  بدون  نوروز  است.  اصل 

شود ولی »نو« نیست. اصالً نوروز از زنان است، زنان بانی این 

جشن بوده و رهربی آیین نکوداشت نوروز را به عهده داشته اند. 

متامی سلسله حکومت ها مثل پیشدادیان، صفویان، تیموریان، 

سال  صد  هشت  که  کوشانیان  و  یفتلی ها  غوریان،  غزنویان، 

ابریشم  راه  ایجاد  با  و  ساختند  متدن  و  زدند  رضب  طال  سکه 

بازرگانی را ترویج دادند، در همه ی این ادوار ما آیین نوروزی 

این  در  رهرب  و  ملکه  عنوان  به  زن  یک  نقش  می بینیم.  را 

است.  یافته  بازتاب  رسدمدار  مقام  در  و  برجسته  همواره  آیین 

داریم  را  ترکان خاتُن  و  و سلطان رضیه غوری  بیگم  گوهرشاد 

که شهکارهای آنان تاریخ این رسزمین را رقم زده است. در این 

جشن بازی ها و نقش های هرنی آفریده شده که رسارس در آن 

تاریخ  می فهامند  ما  به  که  آیین هاست  این  برابرند.  مرد  و  زن 

کهن تفکیک و برتری جنسیتی در خود نداشته، افراطیت علیه 

و  برابری  و  نقش عدالت  نادیده انگاشنت  و  باستانی  این گوهر 

رئیس  ندارد.  ما  فرهنگ  در  اعتباری  و  ریشه  نوروز  همگرایی 

نوروز 1400 خورشیدی  بخش »فرهنگ مردم« در جشن ملی 

نقش  برجستگی  این جشن  برگزاری  در  که  است  زن  یک  هم 

زنان را به منایش می گذارد.

آیین نوروز با هرن زنان پیدا شد، رشد کرد و ماندگار می شود؛ 

تاریخ ساز  که  زنانیست  ابتکار  نوروز  می گویم  رو  همین  از 

جشن  این  میزبان  و  پاسبان  اینک  و  بودند  متدن ساز  و 

باستانی ست.

و  پوشش  با  از 34 والیت کشور یک خانواده  در ضمن  است. 

که  می کنند  پهن  را  افغانستان  دسرتخوان  محلی شان  غذای 

منایندگی  مردم  دل  در  میهن  مهر  و  همدلی  و  همبستگی  از 

می کند. این جشن متعلق به همه ی مردم، خرده  فرهنگ ها و 

بزرگ فرهنگ هایی ست که در این مرزوبوم زیست دارند.

که  است  دهقان  افغانستان جشن  تقویم  در  نوروز  روز  دومین 

این  در  می شود.  برگزار  زراعتی  منایشگاه  کابل  بادام باغ  در 

این  واقع  در  است.  زنان  به  متعلق  سیار  غرفه   50 منایشگاه 

منایشگاه در هامهنگی با شامری دیگر از نهادهای ملی شکل 

می گیرد. از روز سوم تا ششم نوروز برگزاری محافل رسمی در 

کابل و والیات آغاز می شود. قرار است پس از این، هر سال یک 

والیت کشور به عنوان پایتخت نوروزی اعالم شود.

نوروز  جشن  برای  را  مبلغی  چه  است  قرار  حکومت 

هزینه کند؟

به شمول برنامه ای که در ارگ برگزار می شود این جشن حدود 

پنج میلیون افغانی هزینه می برد. ما ویژه نامه نوروز را نیز چاپ 

و نرش می کنیم. با توجه به بسته های فرهنگی این جشن هشت 

وزارت  اما  کردیم.  درخواست  مالیه  وزارت  از  را  افغانی  میلیون 

اکنون  کرد.  تأیید  را  افغانی  هزار  پنج صد  و  میلیون  دو  مالیه 

تالش داریم با همین بودجه بازهم جشن نوروز را برگزار کنیم و 

چاره سازی کار این است که قرار شده دیگر نهادهای دولتی نیز 

با وزارت اطالعات و فرهنگ همکاری کنند. 

به  را  آتش بازی  و  نوروز  پرچم  فراز  مسئولیت  کابل  شهرداری 

عهده گرفته، وزارت صنعت و تجارت تأمین غرفه ها و وزارت امور 

زنان مسئولیت برگزاری منایشگاه های صنایع دستی را به عهده 

احتیاطی  تدابیر  داخله  وزارت  برنامه ها،  برق  برشنا  گرفته اند. 

حالت اضطرار و وزارت دفاع مسئولیت تأمین امنیت را عهده دار 

نخستین جشن ملی نوروز در افغانستان

زنان؛ خالقان خوان نوروز

 دکتر حفیظ شریعتی)سحر(

مردم محل هر سال در بهار به زیارت مزار 
تاج بیگم می آیند و او را زیارت  و میعادگاه 
می سازند. پس از سال ها و کوچ کردن بسیاری 
از مردم منطقه و آوارگی مدام مردم هزاره 
در اثر ظلم و مالیات سنگین شاهاِن کابل، 
سرانجام داستان تاج بیگم به فراموشی 
سپرده می شود و مردم زیارت او را زیارت 
»خاک سید« می نامند و برای دعا، نذر و خیرات 
به زیات مزار تاج بیگم می روند که دیگر تبدیل 
به خاک سید یا امام زاده شده بود. 

گفت وگو کننده
حسین احمدی

 که بود؟ 
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متاسفانه وضعیت چنین نشد که ما فکر می کردیم بعد از آن 

و  بودیم  ازطرف طالبان  ما شاهد چندین محکمه صحرایی 

قتل های متعدد زنان از سوی خانواده های شان. شاید عده 

ای کوشش  کنند که روند رسیدگی به دوسیه های خشونت 

به  یا  و  بسارند  مختل  را  زنان  قبال  در  جنسیتی  تبعیض  و 

تعویق بندازند اما هیچ وقت منی توانند که مانع برای رسیدن 

ما به آرمانهای ما و یا مانع برای احقاق حق زنان باشند. من 

باور دارم که عدالت هیچ وقت دفن منی شود.

پلیس نگران امنیت من در تئاتر بود 

لینا علم: هدف من به عنوان یک انسان و یک زن از اجرای 

گونه ی  به  که  بود  فرخنده  برای  دادخواهی  فقط  تئاتر  آن 

به  حارض  آقایان،  از  تعدادی  کشتند.  را  او  بی رحامنه ا ی 

منایش  در  نخواستند  و  نشدند  من  با  فرخنده  تئاتر  اجرای 

با من همکار باشند. از ایرنو من از همکارانم که در رسیال 

شیرین با من بودند، خواهان همکاری شدم و منایش را اجرا 

این  به من می گفتند که  پلیس  و  امنیتی  نهادهای  کردیم. 

کار را نکنم؛ چون به ریسک پذیری و خطر آن منی ارزد، اما 

برای من هیچ یک از این محدودیت ها و نگرانی ها مهمرت از 

دادخواهی نبود، من مصمم بودم که هر اتفاقی می خواهد 

فاجعه  باید  و  می دهم  انجام  را  دادخواهی  این  من  بیفتد، 

و  سنتی  جوامع  در  مبارزات  می شد.  پیگیری  فرخنده  قتل 

بخصوص در افغانستان کار ساده و آسان نیست و ما انتظار 

این را نیز نداریم که به زودی شاهد تغییرات گسرتده باشیم، 

برای  دادخواهی  از  فعالین  که  است  این  تغییر  راه  یگانه 

آزادی و عدالت خسته نشوند و روحیه مبارزاتی نسل به نسل 

ادامه پیدا کند. 

عدالت برای فرخنده تطبیق نشد 

بودم چیزی  شینکی کروخیل: من عضو هیات حقیقت یاب 

که برای ما مهم بود این بود که تعدادی از نیروهای پلیس 

و کسانی که متهم به دست داشنت در قتل فرخنده بودند، 

دستگیر شده بودند. 

آن چیزی که من متوجه شدم این بود که پلیس بسیار از قانون 

بی خرب بود و بخاطر اتهام زنی مردم به این نتیجه رسیده بود 

که فرخنده، قرآن را آتش زده است، بی خرب از اینکه عملشان 

یک جرم بزرگ بود. پلیس منی دانست وظیفه اش چه است. 

پلیس باید فرخنده را از دست حمله کنندگان نجات می داد، 

حتی اگر مجرم بود، باید مطابق قانون مجازات می شد. 

بی خربی از قانون توسط پلیس یک جرم نابخشیدنی بود و 

باید نیروهای پلیسی که در زجرکش کردن فرخنده به وظیفه 

خود عمل نکرده بودند، مجازات می شدند تا فرصت محکمه 

صحرایی برای عده ای از مردم فراهم منی شد. بعد از آن هم 

زنان فعال حقوق برش اعالم کردند که عدالت برای فرخنده 

و  کردند  تحریک  را  مردم  که  نفری   7 حتی  نشد.  تطبیق 

فرخنده را کشتند، باید مجازات می شدند. 

وضعیت رو به بهبود زنان جهان 
و حذف هدفمند زنان افغانستان

در سالی که گذشت

گزارشگر
جمیله احمدی

نو خورشیدی، دخرت  حدود 5 سال پیش در شب سال 

جوانی در نزدیک مسجد شاه دوشمشیره توسط صدها مرد 

نه  ماموران  که  بود  حالی  در  این  شد،  زجرکش  خشمگین 

تنها، فرخنده را مورد حامیت قرار ندادند بلکه برای کشنت 

فرخنده با مردان در صحنه همکاری کردند. این فاجعه ای 

بود در مرکز شهر کابل که صدای اعرتاض هزاران زن و مرد 

بلند کرد. زنان فعال مدنی سلسله  افغانستان  را در رسارس 

کردند.  سازماندهی  جمعی  توحش  این  علیه  را  اعرتاضاتی 

اقدامات اعرتاضی زنان  از  از رسانه ها و صاحبنظران  برخی 

زنان  مبارزات  در  عطفی  نقطه  عنوان  به  حادثه  این  از  بعد 

افغانستان علیه خشونت دانستند، اما مادر فرخنده با انتقاد 

اعالم کرد که عدالت  پرونده فرخنده  به  از رسیدگی نشدن 

برای زنان افغانستان برای همیشه با فرخنده دفن شد. هفته 

از  تعدادی  نظر  آن حادثه،  مناسبت سالگرد  به  نیم رخ  نامه 

زنانی که در اعرتاضات و پرونده قتل فرخنده نقش داشتند، 

را پرسیده است.

تابوت فرخنده، تابوت من و صدها زن بود 

منیره یوسف زاده: وقتی زیر تابوت فرخنده را گرفته بودم حس 

می کردم در این تابوت من و صدها زن که مورد قضاوت های 

لگدکوب  ما  از  کدام  هر  که  هستیم  گرفتند،  قرار  ناروا 

جامعه ای شدیم که ما را همیشه در ذهنشان محاکمه کردند. 

است  کالن  ظلم  فرخنده آخرین  حادثه  می کردم  فکر  من 

اتفاق می فتد و رسآغاز یک جنبش کالن  افغانستان  که در 

می شود که بعد از این هیچ زنی مورد افرتا قرار منی گیرد اما 

هر چند آغاز سال شمسی جهان شاهد قرنطینه رستارسی بود 

از  شامری  در  زنان  علیه  خانگی  خشونت  آمار  مدت  این  در  و 

کشورهای جهان افزایش قابل مالحظه ای داشت اما با مدیریت 

بحران کشورهای متبوعشان، این مشکل به زودی کمرنگ شد، 

بررسی دیگر وقایع خربی نشان می دهد که رهربان زن کارنامه 

مدیریت  و  قرنطینه  دوره  در  از رهربی کشورهایشان  درخشانی 

نقاط مختلف جهان  از  بر جای گذاشتند. خربها  کرونا  بحران 

و  و حقوق  عرصه های شغلی  در  زنان  وضعیت  بهبود  از  حاکی 

گذشت،  که  سالی  در  افغانستان  زنان  اما  بود  آزادی هایشان 

به 19 سال گذشته تجربه  را نسبت  بی سابقه ترین خشونت ها 

کردند. در همین سال تهدیدهای فزاینده و ترورهای هدفمند 

و  رسانه ها  در  فعال  زنان  ترور  از  زنان  صدای  کردن  خفه  برای 

نهادهای عدلی و قضایی گرفته تا منع آوازخوانی دخرتان باالی 

12 سال در مکاتب و نگرانی ها از معامله حقوق و آزادی های زنان 

در میز مذاکرات صلح با طالبان که هنوز یکی از دغدغه های مهم 

زنان است، بخشی از این خشونت ها را شامل می شود. نرشیه 

نیم رخ به بخشی از این رویدادها اشاره کرده است. 

افغانستان؛ رسود در میان ترور و خون 

سال 1399 با شیوه ویروس کرونا در رسارس جهان آغاز شد، در 

دوره ی قرنطینه ی ویروس کرونا سطح خشونت علیه زنان افزایش 

داشت. در شش ماه اول سال 1399 که دوره قرنطینه و وضعیت 

اضطراری کرونا بود 25۸2 قضیه خشونت علیه زنان در وزارت امور 

زنان در افغانستان ثبت شد.

به  آمریکا  وزارت خارجه  از طرف  زنان شجاع  ویژه  اهدای جوایز 

مناسبت هشت مارچ به فاطمه خلیل،  کارمند سابق کمیسیون 

مستقل حقوق برش افغانستان، رشمیال فروغ، رئیس پیشین بخش 

جنسیت ریاست امنیت ملی، مریم نورزاد، پرستار، فاطمه رجبی، 

افرس پیشین پولیس، فرشته، افرس پیشین پولیس در اداره امور 

گرداننده  و  زن  حقوق  فعال  میوند،  مالله  قندهار،  در  زندان ها 

تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار و فرشته کوهستانی، فعال 

حقوق زن در کاپیسا به صورت مجازی در واشنگنت برگزار شد. 

متام این زنان در افغانستان ترور شدند. 

وزارت معارف حضور دخرتان باالتر از سن 12 سال در گروه های 

دخرتان  پس  به  این  از  کرد  اعالم  و  کرد  مامنعت  رسودخوانی 

منی تواند در محفل ها رسود بخواند.

زنان  از  جمعی  طالبان،  با  حکومت  صلح  مذاکرات  با  همزمان 

شبکه های  در  زنانه«  »روایت  نام  تحت  را  کارزاری  افغانستان 

زنان  همصدایی  کارزار  این  از  هدف  کردند،  ایجاد  اجتامعی 

آن ها  انسانی  از حقوق  دادخواهی  برای  روستایی  و  شهرنشین 

گفته شده است. 

افغانستان برای اولین بار عضویت کمیسیون امور زنان سازمان 

ملل متحد را دریافت کرد. افغانستان برای یک دوره چهار ساله از 

2021 تا 2025 میالدی، عضو این کمیسیون خواهد بود. هند و 

چین نیز برای به دست آوردن عضویت در این کمیسیون با یکدیگر 

رقابت کردند اما فقط هند توانست آرای الزم را برای عضویت در 

کمیسیون امور زنان ملل متحد بدست آورد.

جهان؛ آغاز خشونت بار و رسانجام خوشایند

در سطح جهان بسیاری از دولت ها اعالم کردند که آمار خشونت 

خانگی در دوران قرنطینه افزایش داشته است. به صورت منونه 

آمار  خانه  از  خروج  محدودیت  اعامل  اول  هفته  در  فرانسه  در 

خشونت خانگی تا یک سوم افزایش داشت. به گزارش کمیسیون 

ملی حقوق زنان هند، در هفته اول ممنوعیت خروج از خانه در 

این کشور، آمار خشونت خانگی دوبرابر شد. بر اساس تحقیقات 

میدانی در ترکیه که بین سوم تا هشتم اپریل انجام شد، در این 

کشور نیز خشونت از جانب مردان در خانه افزایش چشمگیری 

یافت. این پدیده به حدی فراگیر شد که آنتونیو گوترش، دبیرکل 

سازمان ملل به شدت از آن انتقاد کرد و از متامی دولت ها خواست 

برای جلوگیری از گسرتش خشونت ها اقدام کنند. 

بررسی های جهانی نشان داد: در کشورهایی که رهربان آن خانم 

بودند، در مبارزه با ویروس کرونا موفق تر بودند. خانم جاسیندا 

آردرن، نخست وزیر نیوزیلند، انگال مرکل، صدراعظم آملان و شیخ 

حسینه واجد، نخست وزیر بنگالدش از جمله این رهربان موفق 

محسوب می شوند. 

برای اولین بار در تاریخ ایاالت متحده امریکا یک زن سیاه پوست 

معاون رئیس جمهور امریکا، کامال هریس، اولین معاون رئیس 

جمهور زن در این کشور محسوب می شود. 

 رئیس جمهور میامنار خانم آنگ سان سوچی توسط کودتایی از 

ریاست جمهوری حکومت برکنار  شد و ارتش حاکمیت آن کشور 

را برعهده گرفت.

برداشنت برخی از قیودات در کشور عربستان سعودی بود. در این 

کشور زنان اجازه داده  شد که رانندگی کنند. منایشگاه مد لباس 

با همکاری طراحان عربستانی و بلژیکی در ریاض، سفارت بلژیک 

برگزار شد 

مدال  زن  بیست  به  زن  روز  مناسبت  به  امریکا  خارجه  وزارت 

شجاعت داد. این زنان برای حقوق برش، ایجاد عدالت و برابری 

جنسیتی و بهبود زنان در جامعه کار کردند.

فرانسه از حضور زنان با بدن برهنه در سواحل دفاع کرد. این در 

حالی است که چند روز پیش، چند مامور پلیس، زنان را از این کار 

مامنعت کرده بود. 

برای اولین بار بعد از چند دهه، زنان روسی توانستند محدودیت 

اشتغال به کار در این کشور را از بین بربند. زنان روسی کنرتل 

قطارهای شهری را برعهده گرفتند. 

اشرتاک  به  جرم  به  را  زن  دو  زندان  حکم  مرص  در  دادگاهی 

گذاشنت »ویدئوهای منافی عفت« در شبکه اجتامعی تیک تاک 

که سال گذشته صادر شده بود لغو کرد.

مبارزات در جوامع سنتی و بخصوص در 
افغانستان کار ساده و آسان نیست و ما 
انتظار این را نیز نداریم که به زودی شاهد 
تغییرات گسترده باشیم، یگانه راه تغییر 
این است که فعالین از دادخواهی برای آزادی 
و عدالت خسته نشوند و روحیه مبارزاتی 
نسل به نسل ادامه �کیدا ککند. 

ملی  روز  عنوان  به  افغانستان  در  حوت  هشتم  و  بیست 

اما روزگار خربنگاران به ویژه  خربنگار ثبت تقویم شده است. 

ا ست.  زندگی  و  مرگ  میان  جدال  کشور،  در  زن  خربنگاران 

به  زندگی می کنم. مدتی  هشت سال است که من در کابل 

عنوان معلم کار کردم و بخاطر انگیزه ای که داشتم وارد رسانه 

عکاس  عنوان  به  که  بود  میالدی   2015 سال  اواخر  شدم. 

خربی در رادیو سالم وطندار آغاز به کار کردم. اولین انگیزه ام 

این بود که عکاسی را به صورت حرفه ای کار کنم ولی بعد از یک 

هفته عکاسی در بخش خرب رفتم. سپس در بخش های مدیریت 

تولید برنامه نیز کار کردم.

مادر  کنم.  و عکاسی  بگردم  را  والیات  دمل می خواست، متام 

باعث  که  آورد  وجود  به  برایم  زیادی  چالش های  بودن  مجرد 

شد در حیطه ی بسته تری فعالیت کنم و از بسیاری برنامه هایم 

چشم بپوشم. 

حدود پنج و نیم سال با سالم وطندار کار کردم و به خربنگاری 

عالقه زیادی داشتم. زمانی که وارد رسانه شدم احساس کردم 

و  فردی  بعد  یک  من  زندگی  است.  همخوان  روحیاتم  با  که 

یک بعد اجتامعی دارد. من بخشی از روز را در ده ساعت در 

جامعه هستم و باعث می شود با خیلی چیزها در ارتباط باشم. 

چون کار خربنگاری بسیار پر چالش است و سطح ارتباطات 

در حاشیه  اندکی  فردیت مان  است،  زیاد  بسیار  یک خربنگار 

دارد،  اجتامعی  بعد  که  کار شغلی مان  بر  بیشرت  ما  و  می رود 

متمرکز می شویم. به طور منونه: در ابتدای سال تا به امروز که 

ویروس کرونا همه گیر شده و جنگ هر روز ده ها انسان را به 

کام مرگ می کشاند، خیلی ها گوشه انزوا اختیار می کنند تا در 

امان باشند ولی ما مجبوریم در ساحه بیاییم و کار کنیم؛ ما از 

میدان های نربد و وضعیت کرونا گزارش می دهیم.

دهمزنگ و همین طور دیگر جمعیت های مدنی و سپس هدف 

قرار گرفنت رسانه ها، روحیاتم تغییر کرد. اینکه زنجیره ی کشتار 

به هیچ جمعیت و گروهی رحم ندارد.

اوایل خربنگاری شور و هیجان خاصی داشت، اما اتفاقات اخیر 

را در ما تشدید می کند. شاید در  به جای هیجان، اضطراب 

چند دهه آینده متام کسانی که از لحاظ روانی دچار ترومای 

مغزی شوند. در اینجا ما به صورت شانسی زنده هستیم. زندگی 

شده  ماین گذاری  جاده  روی  زندگی  مثابه  به  کابل  در  کردن 

است.

تصور کنید، من یک خربنگارم و یک مادر هم هستم، هر صبح 

که از خانه طرف دفرت کار حرکت می کنم، فرزندم را در آغوش 

می کشم و با اضطراب فکر می کنم که شاید زنده  برنگردم. این 

همه انفجار که روزانه در کابل می شود، ممکن است در جمع 

قربانیان یکی از این حوادث من هم باشم. اکرثیت همکارانم 

می گویند دچار بی خوابی شده اند، ناامنی بدترین معضل امروز 

است که حتا خواب از چشامن مان گرفته است.

دادن  قرار  هدف  جنگ،  جدید  تاکتیک  که  می دانید  شام 

خربنگاران است. 

به عنوان یک خربنگار زن که در فضای کنونی افغانستان برای 

دسرتسی مردم به اطالعات کار می کنم، می خواهم بگویم این 

وضعیت بزرگرتین چالش است. اینکه تو یک خانم هستی، یک 

خربنگار هستی و در محیط جنگ زندگی می کنی؛ در روزگاری 

ترور  هدفمند  گونه  به  دیگری  از  پس  یکی  خربنگار  زنان  که 

می شوند، کار ما را بیش از گذشته اسرتس زا کرده است.

رخ دیگر زندگی من بعد فردی است. زنی هستم که با یک بچه 

به  اوقات مشکالت  گاهی  می کنم.  زندگی  کابل  در  ساله  ده 

اندازه ای زیاد می شود که فکر می کنم که وطن را ترک کنم. 

بعضی وقت ها فکر می کنم که انزوا اختیار کنم. بعد از اینکه 

شیوع ویروس کرونا شدت پیدا کرد، از کار قبلی ام استعفا کردم 

و بیشرت از شش ماه در خانه بودم. من منی توانستم اسرتس 

کرونا را به ویژه اینکه پرسم در معرضش باشد، تحمل کنم. با 

متام این چالش ها باید حرکت هم داشته باشی، اما قرنطینه 

ناشی از کرونا همه را خانه گیر کرده بود.

تنها کرونا نه، بلکه جنگ و فشارهای روانی ناشی از وضعیت 

فعاالن  و  نهادها  کارمندان  از  بسیاری  کشور  در  امنیتی  بد 

جامعه را خانه گیر کرده است. حتا کارمندان نهادهای خارجی 

خانه  از  غیرحضوری  صورت  به  ممکن  حد  تا  موسسه ها  و 

بسیار  روانی  فشار  و  تهدیدها  از  سطحی  این  می کنند.  کار 

وحشتناک است.

جامعه خربنگاری به صورت مستقیم مورد هدف حمالت قرار 

می گیرند. حدود سه سال پیش خانم محرم درانی همکار ما در 

سالم وطندار کشته شد. کشته شدن او و سپس خواهرزاده ام 

از همین جهت، می گویم در  بر من گذاشتند.  ناگواری  تأثیر 

متأثر  بد  وضعیت  این  از  که  ندارد  وجود  کسی  افغانستان 

نشده باشد. بعد از انفجار در گردهامیی جنبش روشنایی در 

آیا عدالت برای زنان افغانستان 
با فرخنده دفن شد؟ 

خاطرات یک خبرنگار زن معصومه جعفری، روزنامه نگار

زندگی روی جاده پر از ماین 

شیام رضایی، از اولین زنان رسانه گر در افغانستان بود که سه 

سال بعد از تشکیل حکومت پساطالبانی در شبکه تلویزیونی 

جامعه  در  که  ساله ای   24 دخرت  بود.  کار  به  مشغول  طلوع 

بعد از امارت و ذهنیت های برجا مانده از آن دوره و جامعه در 

حال شکل گیری دموکراتیک، منادی از حضور زن در رسانه ها 

افراط گرایان مذهبی به فیلم ها و برنامه های  بود. در حالیکه 

به  تلویزیون ها  و  می کردند  حمله  افغانستان  در  تلویزیونی 

تهدید  مورد  شیام  می کردند،  پخش  را  زنان  صدای  تازگی 

گروه های افراط گرا بود تا از کارش در تلویزیون استعفا دهد. 

تهدیدها به حدی افزایش یافت که دست اندرکاران تلویزیون، 

اما در دوره  برکنار کرد و شیام خانه نشین شد،  از کار  را  وی 

خانه نشینی نیز افراط گرایان وی را به رضب گلوله در خانه اش 

کشتند. دو سال بعد دو خربنگار زن در کابل نیز بعد از تهدید، 

کشته شدند. 
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زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه، بخش عظیمی از اوقات خود 

را رصف انجام کارهای خانه و تربیت اطفال خود می کنند و همین 

امر باعث می شود تا قسمت عظیمی از نیرو و پتانسیل آن ها مرصوف 

این امر مهم گردد و در نهایت نتوانند در بیرون از خانه مانند مردان 

امر  همین  بسا  چه  و  باشند  داشته  مستقل  درآمد  و  داشته  حضور 

باعث وابستگی زنان به لحاظ مالی به شوهرانشان می گردد و زمینه 

عدم استقالل زنان را فراهم می کنند، حال مسئله مهمی که مطرح 

می گردد این است که زنان در قبال وقت و انرژی که برای رسوسامان 

دادن به امور منزل و اطفال خود رصف می کنند، حامیت می شوند 

یا خیر؟

توسط  خانه  کارهای  انجام  اجرت املثل)حق الزحمه(  با  ارتباط  در 

به  دادن  شیر  و  طفل  نگهداری  و  خانه  نظافت  آشپزی،  مثل:  زن، 

طفل، قانون مدنی افغانستان مقرره خاصی ندارد و به نظر می رسد 

افغانستان  جامعه  در  موجود  عرف  نیز  مدنی  قانون  سکوت  علت 

قانون  به رسمیت منی شناسند.  را  زنان چنین حقی  برای  بوده که 

شکل  به  نیز  شخصیه  احوال 

داشته  مقرر   160 ماده  در  کلی 

است: »هرگاه زوجه بعد از طالق 

دریافت  ادعای  شوهر  فوت  یا 

یا  مناید  را  خود  اجرت املثل 

کارهایی  حق الزحمه  خواهان 

باشد که در خانه زوج انجام داده 

محکمه  از  را  آن  می تواند  است، 

حالت  در  بنابراین  مناید.  تقاضا 

این  به  نسبت  قانون مدنی  کلی 

حق قانونی و رشعی زوجه سکوت 

شخصیه  احوال  قانون  و  منوده 

را  اجرت املثل  متاسفانه  نیز 

فوت  یا  طالق  فرض  در  تنها 

به  نسبت  و  است  پذیرفته  شوهر 

و  اجرت املثل  دریافت  چگونگی 

میزان آن سکوت منوده است 

با  ارتباط  در  همچنین 

و  شیردادن  اجرت املثل 

مادر،  توسط  طفل  نگهداری 

شخصیه  احوال  و  مدنی  قانون 

پرداخت   )17۸ 230و  )ماده 

نهاده  طفل  پدر  عهده  بر  را  آن 

و  نکاح  مدت  در  مادر  اما  است 

رجوع  زن  به  می تواند  آن  در  شوهر  که  )طالقی  رجعی  طالق  عده 

مناید( حق دریافت اجرت حضانت و شیردادن طفل خود را ندارد و 

فقط بعد از طالق و در صورتی که طفل شیرخوار باشد، حق مطالبه 

اجرت املثل شیردادن و نفقه طفل خود را دارد.

این در حالی است که در اکرث کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی 

طرف  از  ماهانه  مستمری  دریافت  چون  حقوقی  از  خانه دار  زنان 

همچنین  و  کارافتادگی  از  و  عمر  بیمه  و  دولت  یا  خود  همرسان 

مثال  عنوان  به  هستند؛  برخوردار  خود  همرس  معاش  در  مشارکت 

در کشورهای هند و مالزی مردان موظف هستند، برای همرس خود 

حسابی جداگانه باز منوده و ماهیانه در آن مبلغی را واریز منایند و 

یا در کشور کانادا، دولت از مادران اطفال حامیت منوده و مقرری 

ماهیانه به حساب آنها واریز می کند.

باید  افغانستان  زنان خانه داردر  قانونی  این حق  مورد  در  بنابراین   

بیان داشت، بر مبنای قاعده حقوقی »استیفا از عمل غیر« استفاده 

از عمل و کار و زحمت انسان دیگر همیشه محرتم بوده و شخص 

سکوت  به  توجه  با  اما  کند،  مزد  مطالبه  آن  قبال  در  می تواند 

در  معمول  رویه  و  به عرف  رجوع  و  این مسئله  مورد  در  قانون گذار 

از وظایف زن محسوب می شود  انجام کارهای خانه  افغانستان که 

و رویه قضایی محاکم نیز که در این مورد مسکوت است، زنانی که 

در ضمن رشط  را  آن  بهره مند شوند،  این حق خود  از  می خواهند 

ضمن عقد رشط کنند و پارملان کشور نیز با اصالح قوانین مربوط 

به خانواده یا تصویب قانون خاص حامیت از زنان به این حق زنان 

توجه ویژه کنند. 

دریافت حق الزحمه کارهای 
خانه برای زنان خانه دار 

 زن در قوانین
موضوعه افغانستان

پیوند زن و نوروز
)بررسی نوروز در افغانستان، تاجیکستان و ایران( 

زنان در بیشرت اعیاد سال بخصوص عید نوروز، نقش 

برگزارکنندگان این عیدها را برعهده داشته اند. وقتی 

روزهای  انتظار  در  کاری  روزهای  از  خسته  مردان 

رخصتی و عیدها هستند تا خستگی کار را بدر کنند، 

پرمشغله  مردانشان،  اسرتاحت  روزهای  در هامن  زنان 

و  را که شامل خانه تکانی، پخت  ترین روزهای کاری 

پزهای عیدی و چیدن سفره های عیدی و پذیرایی از 

مهامنان است، را برعهده دارند اما این تنها نقش زنان 

در جشن نوروز نیست. ناگفته پیداست که روزهای سال 

نو و برپایی جشن نوروز بدون نقش زنان تا هزاران سال 

منی توانست دوام پیدا کند. زنان دوام دهنده و قوام 

نوروز در گسرته جغرافیای رشقی است.  بخش جشن 

همفرهنگ  و  همزبان  کشور  سه  در  نیم رخ  نامه  هفته 

افغانستان، تاجیکستان و ایران، نقش زنان را در برپایی 

نوروز بررسی کرده است.  

پیوند عشق زنانه با نوروز، افغانستان 

این  دارد.  دیرینه  پیوند  »مالممدجان«  شعر  با  نوروز 

شعر براساس یک رویداد تاریخی در افغانستان است. 

دخرت جوانی که دلباخته مال ممدجان است و از او می 

خواهد که با هم در جشن نوروز به مزار بروند و در پای 

روضه سخی برای رسیدن به وصال یکدیگر دعا کنند. 

این اشاره به  مراسم نوروز در این شهر تاریخی می کند 

که شامل میله گل رسخ است. به همین مناسبت روز 

مهامنانشان پذیرایی کنند. 

مردم تاجیکستان در حافظه تاریخی خود روزگارانی را 

بخاطر می آورند که تاجیکستان از جمهوری های تحت 

سلطه اتحاد جامهیر شوروی سابق بود و شوروی برای 

روی  را  برنامه هایی  آن ها  جمعی  هویت  از  نوروز  محو 

بود،  ممنوع  نوروز  جشن  گرفنت  و  بود  گرفته  دست 

اما اندکی بعد از رسمیت یافنت تاجیکستان از سلطه 

شوروی، نوروز بار دیگر در این کشور رسمیت یافت.  

آدونیس خدای زن، ایران

در نوروز، زن مناد زایش و رویش و تولد دوباره است. 

آدونیس ایزد گیاهان است و منادی از زنانگی و زایش 

طبیعت است. بین نوروز، یعنی نو شدن هستی و بین 

تنگاتنگ  و  عمیق  ارتباط  هستی،  مادینه ی  نیروهای 

وجود دارد. ناهید توسلی، نویسنده ایرانی بین عقیده 

ایرانیان درباره زایش و نو شدن در نوروز با ویژگی خدای 

زن، آدونیس پیوند برقرار کرده است. نقش زنان ایرانی 

در گسرتاندن خوان نوروزی و خانه تکانی همچون زنان 

هم فرهنگ در افغانستان و تاجیکستان است. تعدادی 

از پژوهشگران ایران معتقدند که جشن نوروز یک عید 

اصلی  مسئولیت  زنان  چون  است،  زنانه  دیرینه  بزرگ 

نوروزی  سفره  دارند.  برعهده  را  جشن  این  برگزاری 

به  از ورود اسالم  تا قبل  ایرانیان هفت سین است که 

ایران، هفت شین بود.

چهارشنبه اول سال نو، روز »چهارشنبه مراد« برای زنان 

محسوب می شود، در این روز فقط زنان می توانند در 

روضه سخی بیایند و مردان حق داخل شدن به روضه را 

ندارند. )چند سالی است این رسم از بین رفته است(. 

افغانستان کشور آیین های نوروزی است، میله گل رسخ 

فقط به روز اول سال نو محدود منی شود، بلکه میله های 

نوروزی بعد از مزار در کابل نیز در جریان است؛ مانند 

میله خواجه صفا، جشن ارغوان و.. در کنار جشن های 

برای  هفت میوه  نوروز،  از  قبل  روز  چند  زنان  رسمی، 

پذیرایی از مهامنان آماده می کنند. 

    شواهد تاریخی نشان می دهد که تا نیم قرن پیش 

بخارا،  در  بخصوص  میانه  آسیای  در  رسخ،  گل  میله 

خجند و تاشکند و سمرقند به نام »سیر گل رسخ« رواج 

داشته است.  

ملکه نوروز، تاجیکستان 

نوروز در تاجیکستان با آیین های منایشی رنگی دیگر 

نویدبخش  نوروز«  ملکه  و  دهقان  »پدر  منایش  دارد. 

نوروز زنان  این کشور است. در  نوروزی در  جشن های 

در  زنان  می پوشند.  رنگارنگ  های  پیراهن  دخرتان  و 

دخرتان  و  می پزند  نوروز  مخصوص  غذاهای  عید  این 

آوازخوانی می پردازند. زنان تاجیکی،  جوان به رقص و 

ناب،  شکر  شیرینی،  شیر،  شهد،  عید  سفرهای  در 

شمع، شمشاد و شقایق می گذارند تا با هفت شین از 

معصومه عبداللهی
استاد دانشگاه

در اکثر کشورهای صنعتی 
و نیمه صنعتی زنان 

خانه دار از حقوقی چون 
دریافت مستمری ماهانه 

از طرف همسران خود 
یا دولت و بیمه عمر و از 

کارافتادگی و همچنین 
مشارکت در معاش همسر 

خود برخوردار هستند؛ به 
عنوان مثال در کشورهای 

هند و مالزی مردان موظف 
هستند، برای همسر خود 

حسابی جداگانه باز نموده 
و ماهیانه در آن مبلغی را 
واریز نمایند و یا در کشور 

کانادا، دولت از مادران 
اطفال حمایت نموده و 

مقرری ماهیانه به حساب 
آنها واریز می کند.

کارتونیست
حسین رضایی

صنف سوم مکتب بودم و با خواهران بزرگرتم در 

یکی از اتاق های خانه کرایه ای مان قالین میافتیم. 

خانه متعلق به شوهر عمه ام بود. گاهی شوهر عمه ام 

به بهانه های مختلف به اتاق ما رس می زد. در آن اتاق 

من و دو خواهر بزرگرتم تنها بودیم که هر کدام به 

سن بلوغ رسیده بودند. هر بار آمدن شوهر عمه ام به 

اتاق ما با شوخی هایی همراه بود. البته شوخی هایش 

شوخی  نحوه  کم  کم  ولی  نداشت  تازگی  ما  برای 

کردن های او از حالت طنز کالمی به دست انداخنت 

و هل دادن و در یک کالم به شوخی های فیزیکی 

رسیده بود. شوهر عمه ام ظاهرا کاری به کار من که 

از همه کوچکرت بودم، نداشت اما خواهر بزرگم که 

و  ناراحت  این وضعیت  از  بود،  آنوقت چهارده ساله 

معذب بود، طبیعتا منی توانست در برابر شوخی های 

که  آنجایی  از  ولی  کند،  مقابله  مرد  یک  فیزیکی 

را  ناراحتی هایش  داشت،  برون گرایی  شخصیت 

هیچ گاه پنهان منی کرد. یک شب که شوهر عمه ام به 

خانه ما آمده بود، خواهرم در پیش پدرم که آنوقت 

بیامر بود. 

در حالیکه گریه می کرد، از رفتارهای شوهر عمه ام 

گله و شکایت کرد. آن شب پدرم به شدت عصبانی 

شده بود و از آنجایی که بخاطر بیامری منی توانست 

از رختخواب بلند شود، از شوهر عمه ام خواست که 

از خانه ما برود. بعد از آن شوهر عمه ام برای مدتی 

طوالنی به عمه ام اجازه آمدن به خانه ما را منی داد 

تا اینکه یک روز عمه ام که آنوقت زن جوان و زیبایی 

چرا  که  کرد  گله  خواهرم  از  و  آمد  ما  خانه  به  بود، 

زمینه  و  داده  اطالع  پدرم  به  را  شوهرش  شوخی 

دلخوری و ناراحتی دو خانواده را بوجود آورده است. 

امروز  و  زیادی گذشته است  آن ماجرا سال های  از 

با خودم فکر می کنم  یاد آن ماجرا میفتم  به  وقتی 

و هیچگاه حرفی  بود  اگر خواهرم سکوت کرده  که 

منی زد، سکوتش نه تنها حاشیه امنی برای آزارگری 

و تعرض به خواهرم بلکه برای دیگر دخرتان خانواده 

بوجود می آورد.    

شبی که خواهرم 
سکوتش را شکست 

یکی از مخاطبان نیمرخ

سفره نوروزی - ایرانجشن نوروز - تاجیکستانسمنک پزی - افغانستان


