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مظاهره هـای حـزب دموکراتیـک خلـق رشکـت می کردم.  

چگونـه یـک عضـو خانـدان سـلطنتی بـه ایـن بـاور 

برسـد کـه نظام شـاهی نسـخه خوبی بـرای حاکمیت 

سیاسـی کشـور نیسـت؟

پادشـاه را بـس اسـت! از نحـوه سیاسـت و حکومتداری 

را  شـاه  خانـواده ظاهرشـاه خوشـم منی آمـد. می گفتـم 

را خوشـم منی آیـد.  قـدرت  انحصـار  اسـت.  بـس  دیگـر 

آنهـا  و  می سـازد  مفسـد  را  حاکـان  قـدرت،  انحصـار 

خـود را در مقـام باالتـر از جایگاه شـان تصـور می کننـد و 

کارهای شـان بـه خیـر کلگـی نیسـت. ولی کمونیسـت ها 

در جمـع  را  و شـوهرم  مـن  رسـیدند  قـدرت  بـه  تـا  نیـز 

اعضـای خانـواده سـلطنت بـه زنـدان بردنـد.

زنـدان پلچرخـی بـا خانواده سـلطنت افتتاح شـد. ما 

اعضـای خانـواده سـلطنتی نخسـتین کسـانی بودیـم که 

بـه زنـدان پلچرخـی رفتیـم. پیـش از هفت ثور زنـان بنابر 

فرهنـگ رایـج محلـی از احـرام خاصی برخـوردار بودند، 

امـا کمونیسـت ها بـه هیـچ صـورت بـه زنـان آن احـرام را 

نداشتند.

پس از مدتی ما را از زندان کشیدند. از پلچرخی مستقیم 

بـه میـدان هوایـی کابل منتقل شـدیم. مـا از وطن بیرون 

نشـدیم، مـا را به زور تبعید کردند. کسـانی کـه هفت ثور 

را رقـم زدنـد اشـتباه های کالنـی را مرتکـب شـدند و آن 

رویاهایـی کـه ما بـرای تحقق آنها علیه سـلطنت مظاهره 

می کردیـم، دیگـر مسـایل حاشـیه ای بـود. زمانی که 

سوسیالیسـم  بـودم  دانشـجو  کابـل  دانشـگاه  در 

یـک رویـای شـیرین بـود. مـا فکـر می کردیـم پس 

از قدرت گیـری احزاب کمونیسـت، سوسیالیسـم 

در کشـور تحقـق می یابـد 

حسیین احمدی: خانم رساج، ماندگارترین خاطرات 

تان از رویدادهای مرتبط به هفت و هشت ثور 

چیست؟

محبوبـه رساج: در سـال 1999 میـالدی زمانـی کـه در 

تلویزیـون دیـدم طالبـان یـک زن را در اسـتدیوم کابـل 

بـا رضب گلولـه کشـتند و زنـی دیگـری را در مـالی عـام 

ایـن صحنه هـا واقعیـت  شـالق زدنـد، تصـور منی کـردم 

باشـد. فکـر می کـردم کابـوس می بینـم. چـون کابلـی را 

کـه جوانـی مـا در آن گذشـت، چنیـن ندیـده بـودم. زنان 

قبـل از رویـداد هفـت ثـور در کابـل زندگـی فوق العـاده 

خوبـی داشـتند. هفت و هشـت ثـور دو رویـدادی بود که 

هرکـدام خاطـرات زیـادی بـرای مـردم افغانسـتان خلـق 

کـرد، ولـی همـه غم انگیـز اسـت.

هفت ثور برای افغانستان چه در پی داشت؟

حـزب  کـه  روزی  خورشـیدی،   1357 ثـور  هفتـم 

و  کشـت  را  خـان  داوود  افغانسـتان  خلـق  دموکراتیـک 

قـدرت را بـا کودتا گرفت، یک رویداد مختص افغانسـتان 

بـود. امـا همزمـان بـا ایـن رویـداد در افغانسـتان، جهـان 

تولـد  افراطـی  اسـالمیزم  شـد.  دگرگونـی  یـک  دچـار 

افغانسـتان  در  افراطـی  اسـالمیزم  آن  از  پیـش  شـد. 

نبـود. تنهـا جنبـش افراطـی کـه پیـش از آن یـک تهدیـد 

بـود. پشـتونوالی  افراطیـت پشـتونیزم  شـمرده می شـد، 

کـه براسـاس کدهـای فرهنگـی شـکل گرفتـه بـود شـاید 

چیـز بـدی نبـود ولی پشـتونیزم سیاسـی و آنهم به شـکل 

افراطـی را دنیـا فیصلـه کـرد که از بیـن بـرود. وارد کردن 

اسـالمیزم افراطی در افغانسـتان به جای پشـتونیزم، کار 

مـردم مـا نـه، بلکـه فیصلـه جهـان بـود کـه پـس از وقـوع 

هفـت ثـور رقـم خـورد.

وضعیت زنان پیش از هفت ثور چگونه بود؟

دهـه اخیـر حکومت ظاهرشـاه و دوره داوودخـان را به یاد 

دارم، از لحـاظ قانونـی و سیاسـتگذاری دولـت، مانعـی 

فـرا راه مشـارکت سیاسـی و فعالیت هـای فرهنگـی زنـان 

وجـود نداشـت. زنـان بـه مکتـب و دانشـگاه می رفتنـد، 

بـورس تحصیلـی بـه خارج داشـتند، عضو پارملـان بودند 

لحـاظ  از  امـا  تشـکیل می دادنـد.  زنانـه  و جنبش هـای 

فرهنگـی، خـود زنـان چنـدان شـایق سیاسـت نبودنـد؛ 

بـه ایـن دلیـل کـه نظر بـه نفـوس آن روز افغانسـتان، کار 

اداری و سیاسـت ورزی در میـان زنـان به یک امر معمول 

کمـری  زنـان  و  بـود  نشـده  تبدیـل  کشـور  رسارس  در 

دغدغه سیاسـی داشـتند. در هـر عرصه ما زنان پیشـگام 

را داشـتیم امـا نظـر بـه نفـوس، بسـیار کـم بودنـد و آنهم 

فقـط در شـهرهای مهـم بـه ویـژه پایتخـت کشـور خالصه 

می شـد.

از لحـاظ آزادی هـای فـردی و پوشـش، قـرار نبـود مثـل 

اروپـا و امریـکای امـروز لباس هـای نیمـه برهنـه بپوشـیم 

می پوشـیدم،  باالپـوش  و  دامـن  دانشـگاه  در  مـن  ولـی 

پتلـون منی پوشـیدیم. کسـی مسـئول تفتیـش لبـاس ما 

نبـود و جامعـه، حداقـل در کابل ایـن را پذیرفته بود. من 

بـه یـاد دارم کـه دانش  آمـوز صنـف ششـم لیسـه ماللـی 

زینـب  سـینا  در  خـان  داوود  برنامـه،  یـک  در  بـودم، 

اعـالم کـرد: پـس از ایـن زنان افغانسـتان مجبور نیسـتند 

حجـاب کننـد، آزادی پوشـش حـق طبیعی شـان اسـت. 

هانجـا بـود کـه مـادرم چـادر از رس کشـید و در حالـی 

کـه اشـکهایش می ریخـت، به مـن گفت: تو دیگـر مجبور 

نیسـتی ایـن لعنتـی را بپوشـی!

نقـش  ثـور  هفـت  رویـداد  شـکل گیری  در  زنـان 

؟ شـتند ا د

احـزاب چپ در واقع طلسـم سـلطنت را شکسـتند 

خانـواده  از  قـدرت  انتقـال  بـرای  راه  تـا 

شـاهی بـاز شـود. در خلـق ایـن رویـداد از 

نقـش  جوانـان  ویـژه  بـه  مختلـف  اقشـار 

داشـتند. زنانـی نیـز بودنـد کـه بـا حزب 

دموکراتیـک خلـق همسـو بودنـد. مـن 

جزئـی از خانـدان سـلطنت بـودم، من 

متعلـق بـه خانـواده طـرزی و رساج و 

هسـتم.  خـان  امان اللـه  بـرادرزاده ی 

حمیـرا،  ملکـه  خواهـرزاده ی  شـوهرم 

در  نیـز  مـن  امـا  بـود.  ظاهرشـاه  همـر 

و دارایی هـای عامـه بیـن مـردم بـه گونـه عادالنه تقسـیم 

خواهـد شـد، ایـن فقـط یـک خـواب و خیال خـوش بود.

پس از هفت ثور وضعیت زنان چه شد؟

مـا بـرای پایان نظـام شـاهی کار می کردیـم. در آنزمان با 

میـر اکـر خیـر، از بنیانگـذاران حـزب دموکراتیک خلق 

در ارتبـاط بـودم. باهـم از مزیت های سوسیالیسـم حرف 

می زدیـم، امـا یک حـرف را بارهـا به آقای خیـر گفتم که 

ایـن جنبـش بایـد بـرای مـردم افغانسـتان بومـی  معرفـی 

شـود، اگـر نظـام سیاسـی کمونیسـم را از مسـکو و چیـن 

منـی آورد.  مـردم خوشـبختی  بـرای  هرگـز  کنیـد  کاپـی 

جامعـه بـرای پذیـرش سوسیالیسـم آمـاده بـود، امـا برای 

کمونیسـم نـه. بـا آنکـه مـا را تبعیـد کـرده بـود و بیشـر 

در امریـکا زندگـی می کـردم امـا مرصـد اوضـاع و اخبـار 

افغانسـتان بـودم. در زمـان حاکمیت احـزاب چپ، زنانی 

بودنـد کـه بـه مـدارج بـاالی سیاسـی و عضویـت کابینـه 

رسـیدند، جنبش هـای زنان مثل راوا شـکل گرفـت، اینها 

نشـان می دهـد کـه عرصـه بـرای فعالیت هـای سیاسـی 

زنـان بـاز بـوده، امـا حـزب دموکراتیک خلق کـه به قدرت 

رسـید، در ازدواج بـرای زنـان 300 افغانـی قیمـت تعیین 

کردنـد، وارد کـردن زنـان بـه صـف عسـکری و تشـکیل 

گروه هـای رقـص و آوازخوانـی از میـان دخـران مکتـب 

حرکت هـای انقالبـی در راسـتای آزادی زنـان بـود. پیـش 

از آن نیـز زنانـی بودنـد کـه آواز می خواندنـد و کارهـای 

سیاسـی می کردنـد، امـا سیاسـی کـردن حقـوق و آزادی 

زنـان توسـط کمونیسـت ها یـک تضـاد بیـن ارزش هـای 

کمونیسـتی و ارزش هـای بومـی افغانسـتان ایجـاد کـرد. 

حتـا  برانگیخـت،  را  اسـالم گرایان  اعـراض  کارهـا  ایـن 

اگـر اسـالمیزم افراطـی را نادیـده بگیریـم، جامعـه آنـروز 

افغانسـتان از لحـاظ فرهنگـی و باورهـای دینـی آمـاده 

پذیـرش ایـن حرکت هـا نبـود. بدون شـک می تـوان گفت 

کـه حرکت هـای انقالبـی کمونیسـت ها در عرصـه آزادی 

زنـان نقـش بـارزی در ایجـاد گروه های مخالـف این نظام 

و خلـق رویـداد هشـت ثور داشـت.

بـه نظر شـا هشـت ثـور چـه تأثیری بـر زندگـی زنان 

افغانسـتان گذاشت؟

بـا آنکـه هویـت دقیـق  شـان را بـه یـاد نـدارم ولـی زنانـی 

بودنـد کـه بـا گروه هـای مجاهـد همسـو شـدند تـا نظـام 

کمونیسـم را براندازنـد. این همسـویی زنان بـا مجاهدین 

که به خلق رویداد هشـت ثور 1371 خورشیدی)سـقوط 

نظـام کمونیسـم( انجامید، بر زندگی زنـان تأثیر ناگواری 

بجـا گذاشـت. ابتـدا گروه هـای مجاهدین و سـپس گروه 

طالبـان در مـورد حقـوق و آزادی زنان رویکرد مشـابهی را 

اتخـاذ کردنـد. من هیـچ فرقی میان طالبـان و مجاهدین 

ندیدم. قانون اساسـی هردو یکیسـت. نگاه شـان به زنان 

همینطـور. تنهـا تفـاوت مجاهدیـن و طالبان ایـن بود که 

ظاهـراً مجاهدیـن از درون افغانسـتان برخاسـته بودنـد 

آشـکارا  طالبـان  ولـی 

و  سـاخته  تکـه ی 

خارجی هـا  بافتـه 

دسـت  در 

ن  کسـتا پا

 . سـت ا

جنـگ 

ایـن گروه هـا تنهـا بر زنـان محدودیـت وضع نکـرده، بلکه 

بـرای مـرد و زن، پیـر و جـوان، برای کـودکان افغانسـتان 

فاجعـه خلـق کـرده اسـت. هرقـدر کـه بـه خـود برچسـب 

را  کارهـا  ایـن  شـا  نـه،  می گویـم  بـاز  اسـالمی  بزننـد، 

بخاطـر قـدرت و پـول انجـام می دهیـد، چـون خدایـی را 

منی شناسـید. درسـتی  بـه  می زنیـد،  سـخن  آن  از  کـه 

بـر  تاریخـی  مهـم  رویـداد  دو  ایـن  نتیجـه  کل،  در 

بـوده؟ چـه  زنـان  رسنوشـت 

بـه طـور خالصـه، در این دو انقالب کسـانی که خشـونت 

و  جوانـان  بودنـد.  زنـان  رفتنـد،  حاشـیه  بـه  و  دیدنـد 

نیـز  داشـتند  کمـری  نفـوس  کـه  اجتاعـی  گروه هـای 

انقـالب  یـک  مـا  بـرای سـاخنت کشـور  قربانـی شـدند. 

مردمـی کار داریـم، نـه الگوهـای وارداتـی. کمونیسـت ها 

مسـکو  الگوهـای  زنـان  آزادی  عرصـه  در  کردنـد  تـالش 

کننـد،  پیـاده  کشـور  در  را  شـوروی  مسـتعمره های  و 

گروه هـای  کـه  شـد  باعـث  فرهنگـی  اختالف هـای 

اسـالمیزم افراطـی شـکل بگیـرد. ایـن کار عواقـب بـدی 

بجـای گذاشـت. چـون پـس از خـروج شـوروی، امریـکا 

باعـث  تنهـا گذاشـت، خـالی قـدرت  را  افغانسـتان  نیـز 

بی نظمی هـای زیـادی  در افغانسـتان و منطقـه شـد کـه 

در هـان زمـان جنگ هـای داخلی به راه افتـاد و طالبان 

آمـد. کار  روی 

آیـا ممکـن اسـت با پروسـه صلـح کنونی میـان دولت 

و طالبـان بازهـم خـای قـدرت به وجـود آید؟

اری، امـروز نیـز در عین میدان بـازی، در حالی که هان 

کشـورها، گروه هـا و چهره هـای سیاسـی داخلـی بازیگـر 

میـدان اسـتند، بازهم امریـکا می خواهد اشـتباه تاریخی 

خـود را تکـرار کنـد. عجیـب اسـت که اینبـار انتظـار دارد 

نتیجـه متفـاوت بگیـرد، مگـر ممکـن اسـت؟! در حالـی 

کـه طالبـان تغییـر نکرده انـد. محاکمـه صحرایـی زنـان و 

سـوزاندن مکاتـب دخرانـه، گواه اسـت.

بـا توجه بـه پیامدهای دو رویداد مهم هفت و هشـت 

ثـور کـه نظام هـای متفـاوت را در پـی داشـت، بـا روی 

از  کار آمـدن حکومـت پسـاصلح کـه نظـام تلفیقـی 

چـه  زنـان  می رسـد،  نظـر  بـه  جمهوریـت  و  امـارت 

خواهنـد کـرد؟ 

ممکـن طالبـان و دولـت صلـح کننـد. امـا ایـن یـک امـر 

قبـول شـده اسـت که طالب بخشـی از افغانسـتان اسـت 

نـه صاحـب و کل کشـور. ممکـن افـکار طالبانـی در یـک 

قسـمت اندکـی از افـکار مـردم افغانسـتان جـای داشـته 

باشـد، امـا در دامـن ایـن رسزمیـن اقـوام زیـادی زندگـی 

می کننـد. اگـر جمهوریـت را حفـظ توانسـتیم، از تسـلیم 

شـدن بـه دسـت طالب نجـات پیـدا می کنیـم. منی گویم 

را  اساسـی  قانـون  امـا  ندهیـم،  تغییـر  را  خـود  قوانیـن 

بایـد حفـظ کنیـم، مگـر می شـود قانونـی را از بیـن بـرد 

کـه نظـام دموکراسـی بـر آن بنا شـده، انتخابـات، برابری 

شـناخته  رسـمیت  بـه  آن  در  زنـان  حقـوق  و  شـهروندی 

کـه  اسـت  امیدوارکننـده  امـر  یـک  ولـی  اسـت؟  شـده 

جامعـه تغییر کـرده، مردم افـکار طالبانـی را منی پذیرند، 

زنـان بـه سـطوح متفاوتـی از توامنندی هـا دسـت یافتـه 

و طالبـان منی تواننـد افکارشـان را بـاالی مـردم بـه ویـژه 

زنـان افغانسـتان بقبوالننـد.

حسین احمدی

حزب دموکراتیک خلق که به قدرت 
رسید، در ازدواج برای زنان 300 

افغانی قیمت تعیین کردند، وارد 
کردن زنان به صف عسکری و 

تشکیل گروه های رقص و آوازخوانی 
از میان دختران مکتب حرکت های 
انقالبی در راستای آزادی زنان بود. 
پیش از آن نیز زنانی بودند که آواز 

می خواندند و کارهای سیاسی 
می کردند، اما سیاسی کردن حقوق 

و آزادی زنان توسط کمونیست ها 
یک تضاد بین ارزش های 

کمونیستی و ارزش های بومی 
افغانستان ایجاد کرد. 

قیام زنی از خاندان سلطنت علیه سلطنت
بازخوانی هفت و هشت ثور از نگاه محبوبه سراج

شاره: حدود چهار دهه پیش، دختر جوان 
جسوری از خاندان سلطنتی افغانستان در 
کنار هواداران احزاب چپ علیه نظام شاهی 

قیام کرد و خواهان برچیده شدن نظامی شد 
که چندین قرن بر افغانستان حکومت کرده 

بود. او خواهان یک نظام سوسیالیستی بود 
که در آن طبقه کارگر بتواند زمام امور را برعهده 

بگیرد اما آن جامعه آرمانیش هیچ گاه جامه 
عمل نپوشید. بعد از مدت کوتاهی با گذشتن 
از دروازه زندان پلچرخی فهمید که درهای امید 
برای یک جامعه سوسیالیستی در افغانستان 

برای همیشه بسته خواهد ماند و آنچه باقی 
می ماند فصلی از خون و کشتار است که با 

انقالب هفت ثور آغاز شده است. با گذشت آن 
سالهای خونین، محبوبه سراج فرزند جمیله 

طرزی و داکتر عبدالستار سراج، متولد 26 ثور 
1327 خورشیدی، اکنون به عنوان رئیس 

موسسه رشد استعدادهای زنان افغانستان 
در دفترش در کابل آن سال های مبارزه، زندان 

و تبعید را به خاطر می آورد. نیمرخ گفتگویی با 
محبوبه سراج انجام داده است.

گفتگو
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سـخن  رضایـت  بـه  آن  از  و  می دانسـت  دوران 
و  سـینا  وضعیـت  او  گفتـه ی  بـه  می گفـت. 
بـه  حـاال  بـه  نسـبت  سـینا  در  زنـان  حضـور 
و اشـتیاق  بـا شـور  زنـان  بـود.  مراتـب خوب تـر 
و در نقش هـای  وارد سـینا می شـدند  زیـادی 
مهـم و کلیـدی بـازی می کردند. پـس از صدیقه 
متکیـن کـه بـرای اولیـن بـار بـه عنـوان زن و بـا 
نقـش مادر وارد سـینا شـد، راهی را بـرای زنان 
و دخـران دیگـر در کابـل بـاز کـرد و زمانی کـه 
فعالیـت  بـه  ملـی  رادیـو  و  تلویزیـون  و  سـینا 
اصلیـش آغـاز کـرده بـود کـه بیـش از 20 نفـر از 
هرنپیشـه ها و کارمنـدان تلویزیـون و رادیـو ملی 
زنـان بودنـد. به گفتـه ی متکین: »مـن به راحتی 
می توانـم بگویـم کـه دهـه ی 60 دهـه ی طالیی 
سـینای افغانسـتان بـود کـه دولـت و بسـیاری 
از ارگان هـای دیگـر بـه سـینا کمـک می کردند 

»با وقوع حادثه هفت و هشت ثور سیاست ها 
و  نشد  بدتر  زنان  وضعیت  اما  کرد؛  تغییر 
برعکس  بود.  شده  بهر  نیز  قبل  از  شاید 
دوران طالبان )افغانستان در دوره طالبان، 
این  گرفت(  لقب  چهره  و  تصویر  بی  کشور 
سینا،  که  نشد  باعث  ثور(   8 و   7( حادثه 

هرن و کار رسانه ای کم رونق شود.« 
که  است  متکین  صدیقه  سخنان  این ها 
حاال پس از 57 سال همه او را به نام مادر 
سینای افغانستان می شناسند، اولین زنی 
پرده   در  و  کرده  پیدا  حضور  رسانه  در  که 
پنجاه  دقیقا  است.  کرده  هرنمنایی  سینا 
میان  و هفت سال پیش در کابل قدیم در 
جنب و جوش مردمش و در حالی که دریای 
بود  پر  محله هایش  و متام  بود  آب  پر  کابل 
بیشری  شور  زنان  صمیمت،  و  مهربانی  از 
نسبت به امروز داشتند و با حنای دست شان 
زیبایی  به  چوری هایشان  رشنگ  رشنگ  و 
کابلی  رسم  به  زندگی  و  می افزود  کابل 
جریان داشت، در منطقه شوربازار شبی که 
وقتی ستاره ها چشمک می زدند، گریه دخر 
و  گرفت   را  شوربازار  محله ی  متام  نوزادی 
اسمش را صدیقه می گذارند، مادرش قابله 
همه  شوربازار  شاِه  حرضت  کوچه  در  و  بود 
وارد  صدیقه  وقتی  بعدا  می شناختند.  را  او 
در دفر  را  رادیو  بار  اولین  مکتب می شود، 
در  مردانه ای  صدای  که  می بیند  مکتبش 
بوده،  کودکانه  داستان  یک  خواندن  حال 
از پشت پنجره  دفر به  او ساعت ها پنهانی 
صدای رادیو گوش می دهد و برایش کامال 
کوچک  جعبه ای  از  چرا  که  بوده  عجیب 
کنجکاوی  متام  با  می آید.  صدا  چوبی  و 
با  می رسد  مکتب  هفتم  صنف  به  وقتی 
ارصار خودش و مانعتی که هر بار از طرف 
به  می آوردند،  وجود  به  برایش  اقوامش 

صورت نیمه وقت کارش را در رادیو و تلویزیون 
پی درپی  رسفه های  از  پس  می کند.  آغاز  ملی 
گفت: )وقتی که وارد تلویزیون ملی شدم، پس 
از اولین فلمم را بازی کردم همه ی قومم پشتم 
گپ می زد و در متام مجالس و عروسی ها حرف 
مرا خیلی حایت  مادرم  و  پدر  ولی  بود  من  از 
زنانی  معدود   از  یکی  متکین  صدیقه  کردند.( 
جامعه اش  سختی های  مقابل  در  که  است 
ایستاد و زندگیش را از دریچه ای روشن تری به 
نام هرن گشود او سال ها با کار در سینا و رسانه 
کوشید تا فضای زندگیش را به دور از وضعیت 

جامعه بهر کند و بتواند نفس راحتی بکشد. 

حضور زنان در سینای دهه 60
را   60 دهـه ی  می کـردم  صحبـت  او  بـا  وقتـی 
کـه خـودش در آن زندگـی کـرده اسـت؛ بهرین 

ولـی  می گرفتنـد  سـهم  فلـم  سـاخنت  در  و 
از  او دربـاره فلمـی  اینگونـه نیسـت.«  حـاال 
بـار در  تقریبـا 6  برایـم می گفـت کـه  خـود 
شـده  گذاشـته  منایـش  بـه  پامیـر  سـینا 
مـردان، جوانـان،  زنـان،  مـردم  بـود و متـام 
سـینا  در  فرهنگیـان  و  تحصیل کرده هـا 
و  سـینا  از  خوبـی  اسـتقبال  و  می آمدنـد 
هرنمنـد می شـد امـا سال هاسـت کـه دیگـر 
شـهر  در  فعـال  سـیناهای  از  کـدام  هیـچ 
دیگـر  و  صدیقـه  فیلم هـای  پذیـرای  کابـل 
نیسـت  افغانسـتان  سـینایی  تولیـدات 
در  سـال ها  آن  مثـل  زنـی  هیـچ  دیگـر  و 

منی گـذارد.  قـدم  سـینایی  سـالن های 

سیزده سال دوری از سینا و رسانه 
صدیقـه متکیـن متـام دوره هـای حکومتـی 
را بـه یـاد دارد کـه وقتـی هـر بـار حکومت ها 
متـام  و  او  بـرای  وضعیـت  می کـرد،  تغییـر 
زنانـی کـه در سـینا و رسـانه کار می کردند، 
سـخت تر می شـد. او دربـاره روزهایـی می گفـت 
کـه مجاهدیـن وارد افغانسـتان شـدند و کـم کم 
زندگـی برایشـان دشـوار شـد. آمـدن مجاهدیـن 
بـا  کاریـش  کـه وضعیـت  بـود  از دالیلـی  یکـی 
مشـکل روبه رو شـده بـود؛ اما وقتـی ازدواج کرد، 
خـود  اقـوام  حـرف  مقابـل  در  نتوانسـت  دیگـر 
را  تقریبـا 13 سـال  و  کنـد  مقابلـه  و شـوهرش 
مجبور شـد بدون هیچ کار سـینایی و رسانه ای 
بـه زندگـی اش ادامـه دهـد، از آن جایی کـه او از 
چهـارده  سـالگی وارد کار سـینا و رسـانه شـده 
بـود، برایـش سـخت بـود کـه بـدون کارش حتی 
نفـس بکشـد بـه همیـن منظـور در چنـد رادیـو 
محلـی قنـدز رشوع بـه کار منـود؛ امـا بـا وجـود 
در  متکیـن  خانـم  کـه  محدودیت هایـی  متـام 
مسـیر زندگـی اش بـا آن روبـه رو شـده بـود بازهم 

توانسـت کـه در 63 فلـم در نقش هـای مختلفی 
بـازی کنـد، تقریبا 40 سـال در رادیو و تلویزیون 
ملـی در برنامه هـای مختلفـی کار کـرد کـه سـه 
فلمـش بـه عنوان سـه فلم برتر در جشـنواره های 
را  متعـددی  جایزه هـای  خارجـی  و  داخلـی 
در  از خاطراتـش  وقتـی  اسـت.  کـرده  دریافـت 

جریـان سـاخت فلم هـا پرسـیدم، گفـت:…
خاطراتـش در جریـان سـاخت فلم هـا پرسـیدم، 
گفـت: )مـن خاطـرات زیـادی از ایـن سـال های 
خیلـی  مـن  چـون  مثـال  داشـته ام  بازیگـری ام 
بـرای مـن  چهـره ی معصومـی داشـتم همیشـه 
نقـش شـخصیت های خوبی را مـی داد و دیگران 
بـه  می شـنیدند  مـرا  دیالوگ هـای  وقتـی  نیـز 
تاثیـر  بسـیار  کـه  می گفـت  خودشـان  گفتـه ی 
متکیـن  صدیقـه  ایـن  وجـود  بـا  امـا  می کـرد.( 
پـدر  جـز  بـه  خانـواده اش  حایـت  از  هیـچ گاه 
بی میلـی  وجـود  بـا  نشـد،  برخـوردار  مـادرش  و 
تـا همیـن  بـه کارش  خانـواده اش توانسـت کـه 
امـروز ادامـه دهـد. بغضی نه سـنگین گلویش را 
گرفتـه بـود و بـا لحنی آهسـته گفت: )شـوهرم از 
کارم اصـال راضـی نبـود و حـاال هم نیسـت حتی 
اوالدهایـم راضـی نیسـت وقتـی راه می رویـم مرا 
می گویـد چـادرت را در رویـت بگیـر کـه کـس تو 

نشناسـد.(  را 

سینای مردانه پس از دوران طالبان 
صدیقـه متکیـن از روزهایـی می گفت که سـینا 
رفـنت بـرای زنـان هیچ گونـه ممناعتـی بـه وجود 
بـرای  مـرد  چـه  و  زن  چـه  همگـی  و  منـی آورد 
بـه سـینا می رفتنـد و  بـه راحتـی  فلـم  دیـدن 
فلـم می دیدند، بـدون کوچکرین آسـیب روحی 
یـا زخـم زبـان شـنیدن. او از جملـه کسـانی بود 
کـه جلـوی چشـم صدهـا نفـر در سـینا پامیـر، 
سـینا آریانـا و سـینا آریـوب تئاتـر بـازی کـرده 
اسـت و بـه جـز او زنـان بی شـار دیگـری نیـز 
بـوده اسـت؛ امـا پـس از دوران طالبـان که همه 
مجبـور شـدند، چـادری بپوشـند و حتـی اجـازه 
بیرون شـدن از خانه را نداشـتند و متام کارهای 
سـینایی و رسـانه ای تعطیـل شـد، پـس از آن 
دوران دیگـر نـه وضعیت زنان و نه کار سـینایی 
بهـر شـد و هـر روز کـه می گذشـت کم رونـق  تـر 

از قبـل می شـد. 
پـس از آن روزهـا زنـان اجـازه رفـنت بـه سـینا 
وقتـی حکومـت طالبـان سـقوط  و  نداشـتند  را 
کـرد، سـیناها بـاز شـد؛ امـا زنـان بـه راحتـی 
منی توانسـتند بـه سـینا برونـد، چـون هـر بـار 
اذیـت می شـدند و مـورد  کـه می رفتنـد بیشـر 

می گرفتنـد.  قـرار  اذیـت 
از  بسـیاری  وجـود  بـا  متکیـن  صدیقـه 
و  هـرن  سـایه  در  را  زندگـی اش  محدودیت هـا 
سـینا به پیش برد و از کارش سـایبانی سـاخت 
تـا از فضـای خفقـان آور جامعه دور باشـد. )حاال 
نیـز تـا زنـده هسـتم از کار سـینا و هـرن دسـت 

هسـتم.( کارم  عاشـق  مـن  منی کشـم. 

رویدادهای زنان

خانه آزادی بیان افغانستان، 

بانو »انیسه شهید« را 

به عنوان »چهره آزادی 

بیان« معرفی کرد و او 

را بهرتین خربنگار سال 

۱۴00افغانستان نامید. برای به 

دست آوردن عنوان بهرتین خربنگار در سال 

۱۴00، بیش از یک هزار و ۷00 خربنگار 

نامزد بودند. داوران، پس از بررسی عملکرد 

همه نامزدها، بانو انیسه شهید را به عنوان 

»بهرتین خربنگار سال« و »چهره آزادی بیان« 

در این کشور برگزیدند و این دو لقب را به 

وی اعطا کردند.

زنان روستایی در هند 

با گذاشنت ویدیوهای 

آشپزی در یوتیوب 

منبع درآمدزایی 

برای خود ساختند و 

با نرش ویدیوهای از آشپزی شان در 

چینل یوتیوب پول به دست می آورند. 

»میتالی سینگهای روی« یکی از این 

خانم ها می گوید: »وقتی اولین پول را 

از این ویدیوها بدست  آوردم، احساس 

می کردم پاداش خداوند است. من نیاز 

به پول داشتم و این بسیار کمکم کرد.«

نوریه تابش، کاپیتان تیم 

»صلح آوران« هندبال 

والیت رسپل به دلیل 

مشکات خانوادگی توسط 

همرس سابقش کشته شد. 

نسیمه آرزو معاون والی رسپل گفته است 

که نوریه تابش روز دوشنبه 9۱ اپریل در 

منطقه ی »خیرآباد« مرکز والیت رسپل از 

سوی شوهری سابقش به قتل رسید.

دخرتان روبات ساز افغانستان 

در فهرست 03 تن از 

دانشمندان و مخرتعان 

مجله »فوربز« در سطح 

آسیا قرار گرفتند. دخرتان 

روبات ساز افغانستان در زمان 

اوج گیری شیوع کرونا در هرات، اقدام به 

ساخت دستگاه وینتیاتور کردند و این 

دستگاه از سوی وزارت صحت عامه کشور 

مورد آزمایش قرار گرفت.

نرسین ستوده، خواهر 

سیمین بارکزی، 

مناینده ی مردم هرات 

در مجلس منایندگان 

در نتیجه ی انفجار ماینی 

حوالی ساعت 2۱ چاشت روز چهارشنبه در 

والیت بغان کشته شد. خانم ستوده سال 

پیش نامزد انتخابات پارملانی از والیت هرات 

بود. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به 

عهده گرفته است. 

دادگاه مرکزی منطقه ای 

سئول روز چهارشنبه 

2۱ آپریل شکایت 

پرداخت غرامت به 

20 زن کوریایی علیه 

جاپان به اتهام به بردگی جنسی 

کشاندن این زنان در طول جنگ 

جهانی دوم را رد کرد. دلیل این 

تصمیم دادگاه مصونیت دولت ها 

اعام شده که بر اساس آن کشوری 

منی تواند کشور دیگری را به دادگاه 

بکشاند. زنان شکایت کننده در سال 

20۱6 شکایتشان را به دادگاه  ارائه 

دادند و تقاضای 200 میلیون وون 

)حدود ۱۴9 هزار یورو( غرامت کردند. 

جنوری امسال دادگاهی مشابه در 

سئول در جریان یک پرونده دیگر 

جاپان را در ۱2 مورد به پرداخت 

غرامت محکوم کرد.

بازرگانان زن ۱0 درصد 

در صادرات و ۵0 

درصد در تولیدات 

داخلی سهم 

دارند. فواد احمدی، 

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت 

کشور می گوید که زنان در صادرات 

زعفران، میوه خشک، لوازم تزئینی 

دستی و لباس به کشورهای دور 

و نزدیک نقش ارزنده ی دارند. به 

گفته ی سخنگوی وزارت صنعت و 

تجارت، تولیدات کشور از طریق 

دهلیز های هوایی، راه های ترانزیتی و 

خطوط آهن به کشورهای چین، هند، 

کشورهای اروپایی و آمریکایی صورت 

می گیرد که بازرگانان زن بیشرت در 

والیت های کابل، بلخ، هرات، کندهار 

و جال آباد تولیدات شان را صادر 

می کنند.

سرگذشت مادر سینمای افغانستان: 
»چادرت را بر رویت بگیر تا کسی تو را نشناسد« 

عروس در چاه 
او را به چاه انداخته بودند، گفتند دختر نبوده است!

معصومه عرفان

جمیله احمدی

وقتی با او صحبت می کردم 
دهه ی 60 را که خودش 

در آن زندگی کرده است؛ 
بهترین دوران می دانست 
و از آن به رضایت سخن 

می گفت. به گفته ی او 
وضعیت سینما و حضور زنان 

در سینما نسبت به حاال به 
مراتب خوب تر بود. زنان 

با شور و اشتیاق زیادی 
وارد سینما می شدند و در 

نقش های مهم و کلیدی 
بازی می کردند.

خون انار

پدرم  ولی  بکند.  را  کار  این  که  ساخنت،  غیرتی  را  پدرم  همه 

شوهرش  از  این  بابت  بود.  پدر  نباشد  هرچی  منیتوانست ، 

خواست این کار کند.

از خواهرم هیچ خری نشد.همه به پدرم  از آن روز دیگر  بعد 

آفرین میدادند، که غیرتی است. و من میدانستم که آنها این 

کار را کرده اند .

کاری از دستم منی آید مگر چی میتوانستم بکنم.

شب، وقتی شب شد! رفتم به حوزه ای که در قریه ما بود ، رفتم 

و به آنها همه قضیه را گفتم. و خواهش کردم بگویند یکی از 

مردم قریه گفته است نه من.

فردای آن روز آنها به تحقیق رشوع کردند . زمانی که خواهرم را 

از چاه بیرون کشیدند. او پندیده بود چون یک شب می گذشت 

از این ماجرا.

به زود ترین فرصت او را بخاطری تحقیق به شهر بردند.

بعد از تحقیق دانستند فیصدی از دخراِن هم هستند 

که ذاتا پرده بکارت ندارند و یکی از آنها خواهر من 

بوده است. آنها گفنت: خواهرم پاک و معصوم 

بوده و در عین حال خیلی کوچک . 

و  ما  داماد  پدرم،  قضیه  این  بخاطری 

پدرش زندانی شدند.

مگر این زندانی شدند ها چی چیزی 

تفکر  باید  میکند.  عوض  را 

که  شود  زندانی  باید  های 

سازنده است.

من همیشه در فکر خواهرم 

خوبی  فکر  به  و  هستم. 

بیچار  برای  دمل  و  هایش. 

که  میسوزد،  خودم  گی 

نتوانستم نجاتش بدهم.

مصطفی هزاره

کلک هنر

در شبی که مادران گریه می کردند
شاعران باران نوشتند

و در حفره سینه سوراخ سوراخ شکریه

چند گنجشک کوچک گذاشتند

احزاب سیاسی در آن شب

دست و پای کشته گان را برای خود می کشیدند

و خرنگاران در نقش پاسداران آزادی

مشکوک به یکی دو کشته و زخمی اشتباه آماری

در شبی که مادران گریستند

آشپز به گوشت های قصاب مشکوک بود

که چرا ران انقدر سفت است

نکند گوشت خر است؟

فعالین مدنی

در به در کلمه می یافتند

تا نقض نکنند اصول میانه روی را

و عاقبت نوشتند: درگذشت هولناک عابرین در انفجار

در شبی که مادران گریستند

سفارت خانه ها هنوز مصمم بودند

به دیپلاسی تداوم ارصار

بر دست انداز ماشین کشتار

عبدل نوجوان

به دنبال پورن های غمگین بود

و غزل 15 ساله

خون قاعده گی اش را تقدیم به صلح کرد

در شبی که مادران گریستند

همه چیز طبق روال گذشته

تنها مرگ مثل سس تند مرچ

روی همه کارها ریخته بود

 آرزو نوری 
منی  دادند.  شوهر  به  را  او  وقتی  بود.  سالش  سیزده  رشیفه 

و  عذر  پدرم  برای  خیلی  همین  بابت  کند.  عروسی  خواست 

زاری کرد. تا اورا به شوهر ندهد. ما چون مادریان را در وقت 

زایان برادر کوچکم از دست داده بودیم، رشیفه دیگر کسی 

را هم نداشت تا از او پشت بانی کند . من نیز به حیث یک پر  

تحت امری پدرم بودم. از یادم رفته بود برادر رشیفه نیز هستم.

خوب! اورا به شوهر دادند  به مردی که بیست سال از او بزرگر 

ما  کوچه  دروازه  شب،  دِو  ساعت  اش  عروسی  اول  شب  بود. 

چنان در زده میشد که گویا میخواهد در را بشکنند. 

است.  آمده  پدرش  با  ما  داماد  دیدم  کردم،  باز  را  در  و  رفتم 

بشدت نیز قهر استند.

مرا با سیلی زده و از دم دروازه پس زدند . داخل خانه شدنت. 

فریاد میزدند که بیا بر دخر فاحشه ات را، دخرت 

دخری نداشت و باکره نبود.

شاید متام فامیل تان این گونه است. بیرشف 

و فاحشه...

چی  دانست  منی  و  بود  مانده  مات  که  پدرم 

خر  ها  همسایه  باشید  آرام  گفت:  بگوید، 

خواهد شد. فقط بگوید چی شده است. بعد 

ماجرا را تعریف کردند که گویا خواهر باکره 

نبوده و باید اورا بکشند.

آنها   و  خواستیم  هایم را  کاکا  ان  از  بعد 

این  بکش  بیغیرت  گفتند:  پدرم  به  خطاب 

ات  افکندگی  رس  باعث  با  را  ننگ  توته 

است..

پدرم من من کنان گفت: چی کار کنم؟

گفتند: بی غم و رسو صدا خفک کرده و 

به که در حویلی تان است بینداز اش. 
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گزارشگر
آسیه سادات

#سکوت را بشکنیم

هزار فتنه و نیرنگ برای 
تجاوز بر شبنم ده ساله

در این شاره، به ادامه کارزار »سکوت را بشکنیم« خانم 

یک  مورد  در  کابل  شهر  از  مدافع  وکیل  احمدی،  نجال 

قضیه آزار جنسی از سوی محارم گفته است.

گهگاهی  که  گفت  نیمرخ  به  گفتگو  در  احمدی  خانم 

چنین پرونده ها برای دادرسی و مشاوره در دفر ما مراجعه 

می کنند. به طور منونه، دخر ده ساله ای به نام شبنم که 

از سوی پر خاله ی مادرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته 

بود. این رویداد در قریه باغبانان خواجه دو برادر والیت 

بادغیس رخ داده است.

با  شبنم  خانواده ی  که  می افتد  اتفاق  زمانی  رویداد 

پرخاله ی مادرش)او افر پولیس است( در یک حویلی 

کرایی زندگی می کردند. یک روز همین افر پولیس به 

می کنم،  مهان  را  دوستانم  امروز  می گوید  شبنم  مادر 

کوچکم  خواهر  و  شبنم  نباشید،  خانه  شا  است  بهر 

اعتادی  بخاطر  شبنم  مادر  کنند.  دم  چای  که  مبانند 

که روی پر خاله ی خود داشت شبنم را گذاشته خودش 

با  پولیس  افر  اقوامش.  خانه  به  شاید  می رود،  بیرون 

بهانه ای شبنم را به یک اتاق می برد و دروازه را می بندد. 

بر یک دخر ده ساله  او که مرد حدود سی ساله است، 

تجاوز جنسی می کند. به خواهر خود که همبازی شبنم 

بوده، می گوید یک تنبان بیاور و به شبنم بپوشان، تنبان 

شبنم را بشوی و در آفتاب بنداز که خشک شود.

افشا  را  موضوع  این  اگر  که  بود  کرده  تهدید  را  شبنم  او 

مدرسه  از  که  فردا  می برم،  بین  از  ترا  فامیل  متام  کنی 

با  نفر  دو  مدرسه  تشناب  داخل  در  بگو  مادرت  به  آمدی 

صورت های پوشیده بر من تجاوز کردند.

زمانی  فردا  و  می کند  تحمل  را  دردهایش  همه  شبنم 

در  نفر  دو  می گوید:  مادرش  به  برمی گردد  مدرسه  از  که 

تشناب آمدند و باالی من تجاوز کردند. پدر و مادر شبنم 

موضوع را به پولیس می گویند. پولیس شاگردان مدرسه 

به  معاینه  برای  را  شبنم  و  می دهد  قرار  بازپرس  مورد  را 

شفاخانه می برد که در نتیجه معاینات تجاوز جنسی ثابت 

می شود. پولیس ده شاگر مدرسه را دستگیر می کند ولی 

هیچ مدرکی برای این ادعا به دست منی آورد و آنان را با 

ضانت رها می کنند.

خاله ی  پر  همین  تهدید  با  شبنم  روز،  چند  از  پس 

مادرش که بر او تجاوز کرده بود، باالی کسی دیگری ادعا 

برای  سندی  هیچ  به  پرونده  مأموران  بازهم  ولی  می کند 

که  افری  همین  بالخره  منی یابند.  دست  قضیه  اثبات 

به  را فریب داده  بود، دخر جوانی  بر شبنم تجاوز کرده 

اما دستگیر  بهانه ازدواج فرار می دهد که به هرات برد، 

به مادرش می گوید  او شبنم  از دستگیری  می شود. پس 

که عامل متام قضایا پر خاله ی توست. مرا در اتاق برد 

و بر من تجاوز کرد، مرا با اسلحه تهدید کرد که موضوع را 

به کسی نگویی.

بعد از یک سلسله تحقیقات و بررسی ها در محاکم عدلی 

و قضایی متام اسناد و مدارک  جمع آوری و قضیه تجاوز 

آن افر پولیس بر شبنم ده ساله ثابت می  شود. محکمه 

می کند.  محکوم  تنفیذی  حبس  سال   20 به  را  مرد  آن 

علیه  قانون منع خشونت  ماده 30  پرونده مطابق  قاضی 

زنان، مجرم را به جران خساره »مهر مثل« نیز محکوم کرد 

و شبنم غرض تداوی جسمی و روانی به شفاخانه منتقل 

شد.

دفر  طرف  از  شبنم  که  می گوید  احمدی  نجال  خانم 

ریاست جمهوری نیز حایت مالی دریافت کرد و اکنون 

با خانواده اش یکجا زندگی می کند. او  به مدرسه می رود. 

نهایی  حکم  تا  بودیم  جریان  در  قضیه  رشوع  از  ما  چون 

بهبود شبنم  بخاطر  تعقیب کردیم.  را  پرونده  این  دادگاه 

در  گرفتیم.  نظر  در  مشاوره ای  جلسه های  روانی  نگاه  از 

شفاخانه موضوع شبنم را بدون این که از خود و فامیلش 

را  موضوع  این  بودند.  ساخته  رسانه  ای  بگیرند  اجازه 

والی  و  فرهنگ  اطالعات  ریاست  و  دادستانی  به  ما  نیز 

والیت بادغیس رشیک کردیم تا هان خرنگار و رسانه و 

مسئوالن شفاخانه مورد بازپرسی قرار بگیرند.

نام واقعی این دخر »شبنم« نیست، بخاطر حفظ هویتش 

در این گزارش نیامده، اما به گفته ی خانم نجال احمدی، 

جنسی  آزار  قضایای  دست  این  از  و  شبنم  قضیه ی 

واقعیت های دردناکی است که با تدبیر باید فریاد کشید 

برای  پیشگیری  راهکارهای  تا  است  نیاز  آن  محو  برای  و 

گزارش

زنان در احزاب چپ 

مقدمه؛ اگر نگوییم بخش ناخوانده اما بخش کمتر 

خوانده شده تاریخ پر فراز و نشیب در آن سال های 

انقالب و کودتا مربوط به نقش و حضور زنان در 

احزاب چپ افغانستان است. در هیچ دوره ای از 

تاریخ کشور ما به اندازه دوره حکومت کمونیستی، 

زنان حضور پر رنگ در عرصه های سیاسی 

نداشته اند، هر چند که نمی توان فجایع بی شمار در 

آن دوره تاریخ و قتل عام های دسته جمعی صدها 

هزار شهروند افغانستان را نادیده گرفت. نشریه 

نیمرخ تالش دارد تا بی طرفانه کارنامه زنان فعال در 

آن دوره تاریخ را بررسی کند. 

کریمه کشتمند، رئیس حزب دموکراتیک زنان افغانستان

کریمه کشتمند همسر سلطانعلی کشتمند، صدراعظم وقت در 

حزب دموکراتیک خلق است. کریمه تحصیالتش را در دانشگاه 

کابل به اتمام رساند و سپس به عنوان معلم در مکاتب درس 
می داد. مدتی هم کارمند یونسکو در 

افغانستان بود. او بعد از انقالب 7 
ثوردر کنار همسرش به فعالیت 
های سیاسی مشغول شد و به 

از فعالیت های سیاسی وی زنان افغانستان منصوب شد. عنوان رئیس حزب دموکراتیک 
اطالعات بیشتری در دسترس 

نیست.

افغانستانعادله بابا، مسئول روابط بین الملل حزب دموکراتیک زنان 

عادله بابا جمشیدزاد مرید، به گفته خودش از معدود دخترانی بود 

که در جوانی برای تحصیل به بیروت رفت و در رشته طب مشغول به 

تحصیل شد و بعد از ازدواج با یک خلبان به افغانستان بازگشت. بعد 
از مدتی به عنوان مسئول روابط بین المللی 

حزب دموکراتیک خلق مشغول به کار 
احزاب چپ در ایران برقرار کرد. او شد و در اولین قدم ارتباطاتی را با زنان 

در دوره مسئولیتش در سمینارها و 
کنفرانس های مختلف بین المللی برای 
دموکراتیک خلق سفر کرد. شناساندن فعالیت های زنان در حزب 

فتانه نجیب، زنی در حاشیه سیاست 

هر چند فتانه نجیب همسر نجیب 

اهلل احمدزی، دبیر کل حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان 

است که بعدها نجیب 

خود را رئیس جمهور 

افغانستان اعالم کرد و 

فتانه به جایگاه بانوی 

اول افغانستان رسید اما با 

وجود موقعیت های بلندی 

که در عرصه سیاست داشت 

اما همواره از او به عنوان زنی در 

حاشیه سیاست یاد می شود. 

ثریا پرلیکا، رئیس حزبی که زندانی شد 

ثریا پرلیکا فارغ التحصیل از رشته اقتصاد 

ی کودتاچیان 
 با پیروز

بود و همزمان

ت ثور به عنوان رئیس سازمان 
در هف

دموکراتیک زنان افغانستان فعالیت 

 نامعلومی 
کرد، او سپس به دالیل

مورد سوءظن رهبران حزب واقع شد 

اه در زندان پلچرخی 
و به مدت 18 م

س از آزادی 
زندانی و شکنجه شد اما پ

باره در سمت رئیس حزب 
از زندان دو

د. او در سال 1362 رئیس سازمان 
منصوب ش

ن مقرر شد و تا سقوط حکومت چپگرای 
مر افغانستا

هالل اح

داد. در سال 2003 اتحادیه زنان 
ه فعالیتش ادامه 

افغانستان ب

کرد و بعدها عضو لویه جرگه تدوین قانون 
افغانستان را تاسیس 

اساسی افغانستان بود. 

آناهیتا راتبزاد، از طبابت تا بنیانگذاری حزب دموکراتیک زنان 

هیتا راتبزاد از مدرسه پرستاری شیکاگو فارغ 
 آنا

التحصیل شد و سپس در رشته پزشکی دانشگاه 

طبی کابل تحصیل کرد. خانم راتب اولین زن 

سیاستمدار افغانستان بود که در سال 13۴3 

نامزد حزب دموکراتیک خلق افغانستان در 

دوره دوازدهم به شورای ملی افغانستان 

راه یافت. آناهیتا سازمان دموکراتیک زنان 

افغانستان را بنیاد نهاد. او در دورهی ببرک 

ف را نیز به عهده 
کارمل مسئولیت وزارت معار

داشت. پس از کودتای هفتم ثور خانم راتبزاد به عنوان 

عضو شورای انقالبی افغانستان مقرر شد. در سال 1۹81، عضو دفتر 

هیتا راتبزاد در اواخر سالهای 
سیاسی حزب دمکراتیک خلق شد. آنا

فعالیتش رئیس سازمان صلح و همبستگی نیز گردید. 

معصومه عصمتی، تحصیلکرده امریکا و وزیر تعلیم و تربیه

را از کالج ملی ایالت 
معصومه عصمتی وردک ماستری خود 

 از بازگشت به وطن به عنوان مدیر 
ت و بعد

شیکاگوی امریکا گرف

ت ثور عالوه 
ز کودتای هف

د. او قبل ا
ه زرغونه مشغول به کار ش

لیس

ن در انتخابات پارلمانی به عنوان نماینده 
ف افغانستا

در معار
بر کار 

مردم قندهار انتخاب شد و  مدتی هم به 

عنوان عضو کمیسیون مشورتی قانون 

ودتا، معصومه 
کرد. بعد از ک

ی کار 
اساس

ب بازگشت 
وباره برای تدریس به مکات

د

اما بعد از خروج نیروهای شوروی 

سابق در طرح آشتی ملی شرکت 

م و تربیه 
زیر تعلی

کرد و به عنوان و

در کابینه نجیب اهلل احمدزی منصوب 

شد. بعد از شکست طرح آشتی ملی مدتی 

و اکادمی علوم افغانستان به 
هم به عنوان عض

کارهای پژوهشی مشغول شد. 
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شاره: هفت و هشت ثور دو رویداد درهم تنیده است. در 
هفتم ثور 1357 خورشیدی حزب دموکراتیک خلق 

افغانستان در همکاری با ارتش، حکومت داوودخان را 
سقوط داد. زنانی بوده اند که در خلق این رویداد به گونه 

مستقیم یا غیر مستقیم سهم گرفتند. در هشتم ثور 1371 
چهارمین رییس جمهور حزب دموکراتیک خلق، جایش را به 

گروه های مجاهدین داد. برای رسیدن مجاهدین به ارگ کابل 
نیز زنانی بودند که در قالب تنظیم های مجاهدین جنگ 

چریکی را به پیش بردند ولی پس از تسخیر پایتخت میان 
جایگاه سیاسی این زنان و برادران مجاهدشان فرسخ ها 
فاصله افتاد. ولی در هر دوره، حکومت ها تالش کردند که 

لباس خاصی بر تن زنان بپوشانند و حقوق زنان را از نو 
تعریف کنند.

سهم زنان در هفت ثور

نداشتند.«  ثور  هفت  کودتای  در  سهمی  هیچ  »زنان 

برجسته  اعضای  از  پاکزاد،  کریم  خواندید  که  را  جمله ای 

حزب سوسیالیست فرانسه در گفتگو با نیمرخ بیان کرد.

آقای پاکزاد، براین باور است که تنها سهم بارز زنان در خلق 

اندیشه ی  با  زنان  از  شاری  همسویی  ثور،  هفت  رویداد 

زنان  و  بود  خلق  دموکراتیک  حزب  رهران  سوسیالیستی 

جوان)آنهم فقط در کابل( در مظاهره ها و هایش های این 

نقشی  هیچ  مسلحانه  کودتای  در  اما  بودند  دخیل  حزب 

نداشتند. 

آقای پاکزاد می گوید از نگاه سیاسی، وجود 

رهری  شورای  در  راتب زاد  اناهیتا  خانم 

جناح پرچم باعث شد که رژیم کمونیسم 

سهیم بودن او را در پروژه کودتا بپذیرد و 

بخاطر همین، او از معدود زنانی بود که در 

حکومت کمونیست ها به سمت وزارت رسید. در ضمن، او 

سیاسی  فعالیت های  به  ثور  هفت  از  پیش  که  بود  کسی 

دست زده بود و فضا نیز فراهم بود، چون تحوالت دوره دهه 

دموکراسی و دوره داوودخان با تحوالت و میزان رشد جامعه 

همخوانی داشت.

تغییرات  و  سیاسی-اجتاعی  رویدادهای  که  کسانی 

نظام  حاکمیت  سال   14 جریان  در  کشور  فرهنگی 

رژیم  این  سایه ی  در  می گویند  کرده ،  تجربه  را  کمونیسم 

خوش بینی ها نسبت به رشد رسارسی زنان و بهبود وضعیت 

زندگی آنان افزایش یافته بود.

آزادی پوشش در شهر، آموزش اجباری در روستا

حزب  رئیس  نظامی،  بهرام  عادله 

گفتگو  در  افغانستان  زنان  جمهوری خواه 

آمدن  از روی کار  نیمرخ می گوید پس  با 

زنان  فردی  آزادی های  کمونیسم  رژیم 

به آموزش  نیز  بیشر شد، زنان در روستاها 

دسرسی پیدا کردند و زمینه رشد سیاسی زنان فراهم بود.

از نظر  این دوره شهروندان کابل  بهرام می گوید در  خانم 

زنان،  به  نگاه ها  دیگر  که  کردند  رشد  حدی  در  فکری 

می گذشت،  جاده  از  زن  یک  اگر  یعنی  نبود،  جنسیتی 

اگر  دخرها  مکتب  پشت  در  منی کرد.  اذیت  را  او  کسی 

پرهای بی ادب پیدا می شدند خیلی زود پولیس آن ها را 

دستگیر می کرد.

آزادی های فردی، آموزش اجباری و فعالیت سیاسی زنان؛ 

تلقی  دستاورد  عنوان  به  بهرام  خانم  که  مورد  سه  این 

رژیم  این  سقوط  زمینه ساز  پاکزاد  آقای  نظر  از  می کند، 

شد. چون در دوره حکومت برک کارمل و داکر نجیب الله 

قیمت  یک  افغانی   300 را  ازدواج  برای  زنان  شیربهای 

دانش آموزان  میان  از  کردند،  تعیین  رسارسی  و  مشخص 

برای  دادند،  تشکیل  موسیقی  و  رقص  گروه های  دخر 

نظامی  یونیفورم  زنان  افغانستان  تاریخ  در  بار  نخستین 

بزنم، در بدلش ده هزار افغانی بر معاش ماهیانه ام افزوده 

به  جدی  پنجم  زدم،  باز  رس  کار  این  از  وقتی  می شود، 

دستانم ولچک زده به زندان بردند و هر شکنجه که از روی 

شان آمد، کردند، حکم اعدامم صادر شد، اما با پادرمیانی 

نجات  اعدام  از  کشتمند،  سلطانعلی  نزد  در  کندز  مردم 

نوشته  را  شوروی  افر  سه  قتل  پرونده ام  به  یافتم)چون 

بودند، کشتمند گفته بود خدا کند بوجی پر از رس رسبازان 

شوروی باشد، او حتا یک افغان را هم نکشته( ولی ناهید 

صاعد، دانش آموز صنف 12 لیسه رابعه بلخی همراه با چند 

دانشجوی دیگر در انقالب سوم حوت که اسنادش به قلم 

من نوشته شده بود، توسط نیروهای دولتی کشته شدند.

حجاب برای خواهران مجاهد

با آنکه در نظام کمونیستی برخی از برخوردها با زنان بیشر 

می رسد  نظر  به  اما  می شود،  پنداشته  سیاسی  و  ابزاری 

گروه های مجاهدین نیز قدر چندانی برای زنان قایل نبوده 

است.

مبارزه  برای  که  اسالمی  احزاب  می گوید  پاکزاد  کریم 

واقع  در  می شدند  حایت  امریکا  جانب  از  شوروی  با 

به  باخود  را  انگیزه های جنگ داخلی  و  نطفه های طالبان 

همراه داشتند.

عادله بهرام نیز به تأیید این سخن می گوید پیشر از آنکه 

به  کابل  در  اسالم گرا  جنبش های  بیفتد  اتفاق  ثور  هفت 

روی دخران دانش آموز اسید می پاشیدند و در صنف های 

از  صحنه هایی  او  می انداختند.  سمی  گازهای  درسی 

آنروزها را به یاد می آورد و می گوید خاطرات خوشی ندارم 

با این کارهای افراط گرایی، حتا دخران جوان دچار  زیرا 

مشکل های روانی و دیوانه شدند در حالی که آموزش زنان 

هیچ ربطی به هفت ثور و کمونیسم نداشت و از نگاه اسالم-

قرآن نیز مانعت از درس خواندن زنان جایز نیست.

اما جنبش مجاهدین علیه رژیم کمونیسم که به گفته کریم 

پاکزاد از سوی امریکا و دیگر آدرس های بیرونی برای خارج 

کردن شوروی از منطقه حایت می شدند، به تاریخ 8 ثور 

1371 کنرل کابل را به دست گرفتند.

زمانی که مجاهدین به قدرت رسیدند، خالف انتظار مردم 

به ویژه زنان، محدودیت هایی روی کار آمد که عقربه ی رشد 

تا دوره ی حبیب الله  را  زنان  فرهنگی-اجتاعی و سیاسی 

کلکانی به عقب کشید و به جای مانتو، دامن و کت وشلوار، 

بازار برقع فروشی رونق گرفت.

این  پابه پای  که  زنانی  مجاهدین،  آمدن  کار  روی  از  پس 

جنگجویان چریک، سنگر به سنگر گشتند، فراموش شدند. 

تاجور کاکر می گوید: از سال 1360 ارتباط داخل شهری 

نام مستعار سلطانه  با  افتاد. من  مجاهدین به دوش زنان 

خواهر  اسا  می کردم.  کار  مجاهدین  کشف  آمر  منحیث 

صبغت الله مجددی نخستین زنی بود که بخاطر جهاد علیه 

شوروی زندانی شد ولی قدر جهادش را ندانستند، رصف 

بخاطر ماندن در زندان کمونیست ها پس از رهایی در دم 

پشاور  در  مهاجرت،  زمان  در  شد.  طالق  زندان  دروازه ی 

آموزشگاه تأسیس کردم،  آواره  برای کودکان  پاکستان من 

من  ولی  کن  حجاب  که  می کردند  تأکید  مجاهد  برادران 

لباس سفارشی آنان را هرگز نپوشیدم.

پول و قدرت به نام زنان

افغانستان  مردان  می گوید  کاکر  تاجور 

بود  شوروی  با  مبارزه  که  اصغر  جهاد  در 

که  اکر  جهاد  در  اما  شدند،  کامیاب 

ناکام  شان  کل  است  نفس  با  مبارزه 

ماندند. نباید جهاد را به مقام و چوکی و پول 

می فروختند، اما جهاد را بدنام کردند. آنها هنگام تقسیم 

قدرت، خواهران مجاهد را فراموش کردند. دخران مبارز 

طور  به  نگرفت.  را  رساغ شان  کسی  هیچ  شدند،  گم  همه 

منونه، زمانی که ما جهاد و مبارزه برای خروج ارتش رسخ 

را آغاز کردیم، یونس قانونی از رهران فعلی حزب جمعیت 

و سیبیل می کشید،  تازه داشت ریش  افغانستان  اسالمی 

ولی سال گذشته دیدم که در مراسم سالگرد خروج قوای 

و  می زند  خود  سینه ی  به  را  جهاد  افتخار  سنگ  شوروی 

را  مجاهد  خواهران  ولی  می کند  یاد  مجاهد«  »مردان  از 

فراموش کرده اند، می خواستم در این مورد همرایش حرف 

بزنم، تلفنم را پاسخ نداد.

به نظر می رسد پس از سقوط طالبان در 2001 مجاهدین 

به این واقعیت پی بردند که زنان نصف نفوس جامعه و یک 

کتله انکارناپذیر است که حتا کمک های جامعه جهانی به 

رعایت حقوق آنان بستگی دارد.

بن  نشست  و  ایتالیا  گردهایی  در  می گوید:  کاکر  خانم 

تأسیس  پساطالبان  دموکراتیک  حکومت  آن  براساس  که 

شد، مجاهدین زیر چادر ما پت شده آمدند تا کمک های 

اقتصادی جهان را دریافت کنند. طالبان و مجاهدین هردو 

چیست؟  شان  فرق  پس  است،  رشیعت  پیرو  و  مسلان 

و  گمراه می سازند  دین  از  را  زنان  اینها  می گویند  طالبان 

مجاهدین می گویند طالبان به زنان حق منی دهند.

و  مجاهدین  آمدن  کار  روی  با  می گوید  بهرام  عادله  اما 

طالبان عین محدودیت ها بر زنان وضع شد تا آنجا که زنان 

از  حتا  محروم شدند،  آزادی های شان  و  از متامی حقوق 

می زاییدند،  خانه  در  باید  زنان  صحت:  به  دسرسی  حق 

شفاخانه  به  را  حامله  خانم  خان،  اکر  وزیر  چهارراه  در 

نگذاشتند که والدت کند، زمانی که دوگانگی ام را به دنیا 

بهانه  به  و  انداختند  رویم لحاف  و شوهرم  مادر  می آوردم، 

اینکه اپندکس استم، به شفاخانه بردند.

کریم پاکزاد نیز می گوید اگر گاهگاهی در دوره مجاهدین 

از حقوق زنان صحبت می شد بخاطر نقش مادری، خواهری 

می دهد.  نسبت  مرد  یک  به  را  زن  یک  که  بود  دخری  و 

اگر هم از احرام به حقوق زنان صحبت می شد، تئوریک و 

نوشتاری بود زیرا در جریان بیش از دو دهه جهاد حتا یک 

زن در رهری یک تنظیم جهادی وجود نداشت.

پوشیدند و جشنواره های دخر شایسته سال به راه افتاد. 

زنانی همچون مینا کشورکال جنبش مستقل فمینیستی 

به راه انداختند.

آزادی زنان؛ زمینه ساز سقوط رژیم کمونیسم

آقای پاکزاد بر این باور است که هردو جناح خلق و پرچم 

کمونیسم  نظام  تطبیق  برای  خلق  دموکراتیک  حزب  از 

افراطی  با روش  آنها  واقعیت  افراطی داشتند: »در  رویکرد 

می گرفت،  رسچشمه  شان  دگاتیک  جهان بینی  از  که 

آنرا  و  دهند  تغییر  زور  به  و  یکشبه  را  جامعه  می خواستند 

از جمهوری های آسیای میانه شوروی بسازند.  شبیه یکی 

برای  سوادآموزی  اجباری  کورس های  اجرای  منونه  بطور 

دینی  و  اقتصادی  اجتاعی،  بافت  با  که  روستایی  زنان 

مردم سازگاری نداشت.«

بنیادهای  با  زنان  مورد  در  انقالبی  طرح های  ناسازگاری 

فکری جامعه و سنت های حاکم در روستاهای افغانستان 

باعث شد که ساز مخالفت با رژیم نواخته شود.

ثور  هفت  کودتای  از  بعد  یکسال  می گوید  پاکزاد  کریم 

ابتدا  در  کمونیسم  رژیم  علیه  خودجوش  شورش  های 

دیگر  به  رسعت  با  و  شد  آغاز  هزاره جات  و  نورستان  در 

رژیم  مانور  هرگونه  فرصت  و  کرد  رسوخ  افغانستان  نقاط 

کمونیستی را از رهران آن گرفت. زیرا حکومت کمونیستی 

جهان  در  چپ  جنبش های  از  بسیاری  مانند  افغانستان 

سوم بیشر زاده ی تئوری ها و تحلیل های خارجی-وارداتی 

بود، نه محصول شناخت و تحلیل جامعه افغانی و خواست 

اکرثیت مردم که در مرور زمان تکامل یافته باشد.

پیوسنت زنان به مجاهدین

تاجور کاکر، معین پیشین وزارت امور زنان از جمله زنانیست 

که بخاطر رسنگونی رژیم کمونیسم با گروه های مجاهدین 

بود  گفته  نیمرخ  به  گفتگویی  در  او  است.  کرده  همکاری 

کنار  در  که  بودم  زنی  نخستین  »من 

قومندانان مجاهدین ایستادم«.

که  زنانی ست  آن دست  از  کاکر  خانم 

با  عکس هایی  خاطراتش  آلبوم  در 

افغانستان  سابق  پادشاه  ظاهرشاه، 

می دهد  نشان  عکس ها  این  دارد. 

مکتب های  از  یکی  در  کاکر  خانم  که 

والیت کندز با پوشش مدرن، در کنار 

شاه بدون چادر ایستاده است.

با  کمونیست  ها  برخورد  می گوید  او 

مردم سازمانی بود. جنسیت برای آنان 

مخالف  که  زنانی  بود.  مطرح  کمر 

زندان  به  زدند  می  حرف  سازمان 

می رفتند. زنان را به عنوان ابزار خوشی 

و  محافل  در  روسی  صاحب منصبان 

می کردند.  استفاده  شبانه  پارتی های 

اما من با سیاست های ابزارسازی زنان 

در دوره کمونیسم مخالف بودم. ارباب 

مجاهدین  قومندان  نخستین  حیدر 

بود که در سال 1358 جنبش مبارزه 

با کمونیسم را به راه انداخت و من نیز 

در مخالفت با سیاست کمونیست ها به 

او پیوستم.

ساده ای  کار  رژیم  علیه  فعالیت  اما 

دوره  در  می گوید  کاکر  خانم  نبوده، 

به  بودم،  معلم  کابل  در  کارمل  برک 

کمیته  منایندگان  جدی  سوم  تاریخ 

نزدم  خلق  دموکراتیک  حزب  مرکزی 

آمدند که در کورس زمستانی از کتاب 

زندگی نوین و در ستایش کارمل سخن 

پیشتر از آنکه هفت ثور اتفاق بیفتد 
جنبش های اسالم گرا در کابل به روی 

دختران دانش آموز اسید می پاشیدند 
و در صنف های درسی گازهای سمی 

می انداختند. او صحنه هایی از آنروزها را 
به یاد می آورد و می گوید خاطرات خوشی 

ندارم زیرا با این کارهای افراط گرایی، حتا 
دختران جوان دچار مشکل های روانی و 

دیوانه شدند در حالی که آموزش زنان 
هیچ ربطی به هفت ثور و کمونیسم 

نداشت و از نگاه اسالم-قرآن نیز ممانعت 
از درس خواندن زنان جایز نیست.

"با روی کار آمدن مجاهدین و 
طالبان محدودیت های زیادی 

بر زنان وضع شد تا آنجا که زنان 
از تمامی حقوق و آزادی های 

شان محروم شدند، حتا از حق 
دسترسی به خدمات صحی".

گزارش

رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان

گزارشگر
حسین احمدی
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 قرنطینه ای که به خاطر 
جلوگیری از ویروس کرونا اعمال 
شده بود، متفاوت از تنهایی فردی 

است. انزوا یک مفهوم عینی و 
کمی است که کمتر سر و کار 
داشتن با اجتماع گفته می شود؛ 
اما تنهایی یک احساس است، 

وجود فیزیکی ندارد، ممکن است 
فرد با اجتماع سر و کار داشته 
باشد ولی احساس تنهایی کند.

اولین  جمله  از  که  شعراوی  هدی  درباره  زمانی که 

می آید  میان  به  سخنی  است  عرب  جهان  فمینیست های 

حتا اسم سیزا ناباراوی نیز در ذهن تداعی می شود. سیزا 

ناباراوی در 24 می سال 1897 در روستای القراشیه یکی 

یا سایزا  ناباراوی  متولد شد. سیزا  آل سانتا  روستاهای  از 

ناباراوی در اصل زمانی که تازه متولد می شود به نام )زینب 

دنیای  از  بی خر  هنوز  که  سیزا  است.  بوده  مراد(  محمد 

اطرافش بود و حتی ذهن کودکانه اش به خوبی رشد نکرده 

می برد،  رس  به  ماهگیش  ده  آستانه ی  در  تازگی  به  و  بود 

دخرخاله  زمانی که  و  می شود  جدا  مادرش  از  پدرش 

مادرش )آدال هانیم ناباراوی( از این وضعیت آگاه می شود، 

او را به عنوان فرزند خوانده خودش حایت مالی می کند 

ناباراوی(  از )زینب محمد مراد( به )سیزا  نیز  و اسمش را 

تبدیل می کند. سیزا از آن پس در اسکندریه زندگی کرد 

و بعدها با خانواده ای جدیدش به پاریس سفر می کنند و 

پایان  به  را در لیسه )دو ورسای(  ابتدایی خود  تحصیالت 

چون  متفاوتی  و  جدید  محیط  در  وقتی  سیزا  می رساند. 

نوجوانیش  پرشور  روزهای  دیگر  از طرف  و  می رود  پاریس 

خانه ی  درون  مشکالتش  هم  باز  می شود،  نزدیک  نیز 

رشوع  بود،  کرده  آغاز  ناباراوی  هانیم  آدال  با  که  جدیدش 

می شود. سیزای 15 ساله با متام شور و شوق نوجوانیش 

می آید،  خانه  به  هفته  آخر  ظهر  از  بعد  یک  در  زمانی که 

مادرخوانده اش )آدال هانیم ناباراوی( را بی نفس روی زمین 

داشت؛  همرش  با  که  مشکالتی  از  پس  آدال  می بیند. 

و  بازمی گردد  مرص  به  سیزا  می شود.  به خودکشی  مجبور 

او  که  می شوند  آدال  درباره  خویشاوندانش  از  وقتی  بعدا 

او  همدمی  نداشنت  و  تنهایی  فکر  نیست،  واقعیش  مادر 

را افرده می کند و هر روز بیشر دنیا  جلوی چشانش 

نازیبا می گردد. 

هدی شعراوی زمانی با سیزا ناباراوی آشنا می شود که سیزا 

از غم نبود مادرش )آدال( دنیایش تنها کنج اتاق مروکی 

این که هدی شعراوی فوت کرد، راه شعراوی را ادامه داد و 

این  از پیشگامان  به عنوان یکی  انقالب سال 1999  در  

انقالب در صف معرضین پیوست. 

نویسندگان مجله  بارزترین  و  ناباواری بعدها بهرین  سیزا 

زن شد که ده ها مقاله و تحقیق درباره زنان نوشته بود که 

منجر بر این شد تا سن ازدواج دخران باالتر از 16 سال 

شود، تایید حق تحصیل دخران و اشراک در پست های 

مجلس دولت قوانینی بود که سیزا با ارصار کوشش کرد تا 

از کاغذ درون زندگی زنان وارد شود. همچنان او موفق شد 

تا رئیس اتحادیه بین املللی زنان در برلین شود. 

برایـش  را  آزادی  بـود کـه  زنانـی  از جملـه  نابـاراوی  سـیزا 

تنهـا در خانـه محـدود نکـرده بـود بلکـه کوشـش کـرد تـا 

بـا سـخرنانی ها، بحث هـا و نوشـته هایش آزادیـش را معنـا 

کنـد.

شده بود که هان جا شب را صبح می کرد و صبح را شب. 

آن  از  پس  و  بود  آدال  نزدیک  دوستان  از  شعراوی  هدی 

سیزا  زمانی که  بعدها  می شود.  سیزا  تکیه گاه  تنها  حادثه 

رشکت  شعراوی  هدی  با  فمینیسم  درباره  بحث هایی  در 

می کرد، کم کم خود را جزو معرضین دانست و در بسیاری 

از اعراض های فمینیستی در کنار هدی شعراوی رشکت 

که  بودند  زنانی  از  اعراض ها، جمعی  آن  از  یکی  که  کرد 

ایستگاه قطار چادرهای شان  به رهری هدی شعراوی در 

با  نیز  سیزا  انداختند،  دریا  در  و  کشیدند  رسشان  از  را 

با  اما  بود؛  اعراض  این  عضو  کوچک ترین  وجودی که 

روحیه ی عصیان گری که داشت در جمع معرضین پیوسته 

بود. وقتی که هدی شعراوی از دنیا رفت، دیگر سیزا بزرگ 

شده بود و شعراوی توانسته بود که ذره ذره افکار خود را به 

خوبی به او منتقل کند و چنان پرورش داده بود که پس از 

سرگذشت  دومین فمینیست جهان عرب

از ویروس همه گیر کرونا وقتی که جهان  پس 

به حالت عادی برگشت، در زندگی شنان کالی 

در  خانه اش  از  هنوز  او  نیامد،  تغییری  هیچ 

کالیفرنیا کار می کند و دو دخر دانشگاهیش 

یک  عنوان  به  کالی  دارند.  ازدواج  به  تصمیم 

زن 54 ساله که هر لحظه احساس تنهایی و 

صمیمیت  مورد  در  بیشر  می کند،  افردگی 

سی  به  او  می کند.  فکر  عاطفی  ارتباطات  و  

ان ان گفت: »پس از کرونا حتی حاال که من 

هیچ  با  زده ایم،  واکسن  خانواده ام  اعضای  و 

کسی در ارتباط  نیستیم.«

تنهایی  احساس  اما  نیست  تنها  کالی 

می کند

که  می دهد  نشان   2018 سال  در  گزارش ها 

تقریبا نصف مردم امریکا تحت فشارهای روانی 

نشان  تحقیقات  می گیرند.  قرار  افردگی  و 

می دهد، در جریان انتشار ویروس کرونا از سه 

نفر حتا یک فرد به صورت جدی دچار معضل 

افردگی بودند. بعضی کارشناسان می گویند 

که قبل از انتشار ویروس کرونا، افردگی برای 

امریکایی ها یک معضل بود. حاال که قرنطینه 

فیزیکی  دیدارهای  در  موانع  شده،  برداشته 

تنهایی  احساس  مردم  هم  هنوز  ولی  نیست، 

مانند  ارتباطاتی  با  تنها  این معضل  می کنند، 

یک  بلکه  نیست،  حل  قابل  شب  نان  دعوت 

به  فرهنگی است که  و عمیق  پیچیده  مشکل 

این سادگی قابل حل نیست. 

هر  در  تنهایی  احساس  و  افرسدگی  دلیل 

فرد متفاوت است

ویروس  از  به خاطر جلوگیری  قرنطینه ای که   

کرونا اعال شده بود، متفاوت از تنهایی فردی 

است  کمی  و  عینی  مفهوم  یک  انزوا  است. 

گفته  اجتاع  با  داشنت  کار  و  رس  کمر  که 

می شود؛ اما تنهایی یک احساس است، وجود 

فیزیکی ندارد، ممکن است فرد با اجتاع رس 

و کار داشته باشد ولی احساس تنهایی کند. 

روانشناسی  استاد  لونستاد،  هولت  جولیان 

بریگام  دانشگاه  در  عصبی  و  عقلی  علوم  و 

یانگ به سی ان ان گفت: »تنهایی بیشر یک 

احساس ذهنی و ناراحت کننده است، تنهایی 

واقعی  وضعیت  بین  اختالف  عنوان  به  اغلب 

فرد و وضعیت مطلوب که فرد خواهانش است، 

می باشد و از آن جایی که تنهایی یک احساس 

این  دارد.  تفاوت  فرد  هر  به  نسبت  اما  است؛ 

نوشنت در باره 7 و 8 ثور که پیامد های خیلی 

ثور   هفتم  داشت.  افغانستان  برای  سنگینی 

کودتای  خونینی بود که توسط گروپ افراطی 

افتاد، هر فردی را که مانع افکار  چپی به راه 

عجوالنه  می دانستند  خود  سوسیالیستی 

قرار دادند. زمین دار،  خان،کالن قوم،  هدف 

از  مذهبی؛  اشخاص  غرب،  تحصیل کرده های 

دستگیر  را  کسانی  افغانستان  قرش  و  قوم  هر 

کرده به پولیگون فرستادند و از میان برداشتند.

و  وحشت  و  ترس  باعث  چپی ها  رویکرد  این 

باعث فرار مردم از کشور شد. تعداد کثیری از 

پاکستان مهاجر شدند.  و  ایران  به  شهروندان 

وضعیت پس از هفت ثور و آغاز مهاجرت های 

همسایه،  کشورهای  به  شهروندان  گروهی 

برای  تاریخی  فرصت  یک  عنوان  به  متاسفانه 

دو همسایه جنوبی و غربی شمرده شد که آغاز 

متامی بدبختی 43 ساله افغانستان شد.

مدت  طویل  برنامه های  ملک  دو  این 

که  داشتند  سیاسی  و  امنیتی  اسراتژیکی 

برای  رهران  انتخاب  با  و  کردند  نقشه کشی 

جهاد  کردند.  عملی  ما  خودی  توسط  ما 

تعریف شده این دو ملک حتا دیگر پل، رسک، 

که  زیربنایی  و  تأسیسات  همه ی  و  کلینیک 

مصون  داشتند  فعالیت  عامه  خدمات  برای 

داخلی،  درگیری های  جریان  در  مناند. 

شوروی  با  مقابله  به  که  مجاهدین  گروه های 

شکل گرفته بود توسط غربی ها متویل می شد.

و  سواد  که  بودیم  افغانها  ما  اصلی  مقرص 

هیچ  یا  و  کم  چقدر  ما  سیاسی  برداشت های 

بود که آیا برای خروج شوروی باید مکتب خود 

را ویران کنیم؟

اشتباهات دوران جهاد توسط رهران سطوح 

هر  به  است.  ناپذیر  جران  جهادی  مختلف 

حال 8 ثور آغاز بدبختی دیگری در افغانستان 

شد. چون که پاکستان از ویرانی دوران جهاد 

ساختار های  باید  که  داشت  قصد  نبود،  قانع 

بنیادی امنیتی و خدماتی  افغانستان از بین 

برود.

داشنت  بدون  مجاهدین  حکومت  آمدن 

امنیت  اقتصادی  پیرشفت های  برای  برنامه ای 

زنان  کرد.  بدتر  را  کشور  وضعیت  ثبات،  و 

این  در  که  بود  اجتاعی  گروه  بزرگرین 

گیرودارها رسارس قربانی می شدند. هیچ کس 

پایتخت کشور)شهر کابل( بین  مصئون نبود. 

اسالمی-جهادی  احزاب  جنگی  گروه های 

تقسیم شد. در تخریب و جنایت، همه گروه ها 

بی نظیر بودند. کابل ویران شد هزاران انسان 

زنان  بر  شدند،  آواره  نفر  هزار  صدها  و  کشته 

تجاوز شد. اما هیچ کس مسئولیت آنرا نگرفت.

افغانستان، به خصوص مردم کابل  من، مردم 

بدترین  تاریخ  در  سیاه  روز  دو  این  از  آنروز، 

متوجه  باید  مسئولیت  داریم.  را  خاطره ها 

مسئوالن درجه اول تنظیم هایی باشد که چرا 

شیوه ی جهاد علیه تجاوز شوروی را برای مردم 

برخاستند،  شوروی  علیه  که  زمانی  نگفتند. 

را  افغانستان  جهاد  پالن  که  گذاشتند  چرا 

کرنیل ها و جرناالن پاکستانی بنویسند؟  چرا 

عامه  تأسیسات  تخریب  مانع  جهادی  رهران 

است  اشخاصی  گناه  این  نشدند؟  و خدماتی 

بی خر  دانسته،  معصوم  و  مجاهد  را  خود  که 

که  چیزی  می کردند  فکر  پاکستان  خباثت  از 

پاکستان می گوید همین جهاد است.

تعبیر  بخشیدن  تحقق  برای  جهادی  رهران 

خواب جرنال اخر برای افغانستان زمینه فراهم 

استخبارات  رییس  اخرريال  جرنال  کردند. 

آرزو  که  نوشته  خود  کتاب  در  پاکستان  وقت 

داشت: »دود کابل بلند شود« در اثر بی درایتی 

مجاهدین همین خوابش به حقیقت مبدل شد 

افغانستان،  اردوی منظم و مجهز  انحالل  با  و 

نوازرشیف نیز به هدف نهایی خود رسید.

بیاری از خانه، محل کار یا محل تحصیل آغاز 

هر  ساملندان  و  جوانان  است،  ممکن  شود، 

کدام به گونه متفاوت تجربه اش کنند و تحت 

محل  در  و  می گیرند  قرار  احساس شان  تاثیر 

کار و زندگی شان گوشه گیری و حاشیه نشینی 

را اختیار می کنند.«

بود  گرفته  طالق  پیش  سال  پنج  کالی  شنان 

ارتباطات  کم  کم  که  دریافت  آن  از  پس  و 

ده  »من  گفت:  وی  می رود.  بین  از  عاطفیش 

خیلی  که  کردم  زندگی  افرادی  کنار  سال 

حس  حاال  اما  داشتیم؛  نزدیکی  احساس 

می کنم، دیگر رابطه ای وجود ندارد. هیچ چیز 

رابطه  »ما  افتاده؟  اتفاقی  چه  ندارد«،  وجود 

ولی  داشتیم  هم  با  عاطفی  و  صمیمی  کامال 

این  ندارد.  وجود  رابطه  و  احساس  آن  حاال 

کمبود ها باعث شده که کالی احساس تنهایی 

کند. او گفت: »به باور من این به خاطر عدم 

صمیمت می باشد.«

کمی  بسیار  روابط  هستند  تنها  که  افرادی   

ندارند  دیگران  با  کافی  عمیق  روابط  یا  دارند 

تاثیر  که  است  جدی  بیاری  یک  تنهایی   ،

زیان بار بر صحت دارد. 

و  انزوا  ثابت کرد که  تحقیقات هولت-لونستاد 

تنهایی اجتاعی از عوامل مرگ زودرس است.

حداکرث  کشیدن  اندازه  به  تنهایی  واقع،  در 

افرادی  و  است  روز کشنده  در  نخ سیگار   15

پیوندهای اجتاعی خوب هستند،  که دارای 

شدن  گرفته  نادیده  باعث  تنهایی  درمان 

تنهایی  تاریخی  و  اجتاعی  زمینه های 

»این  گفت:  ان  ان  سی  به  او  می شود.«  

به عنوان یک معضل شمرده می شود  بیاری 

که منی توانیم آن را کنرل کنیم، باید بدانیم 

که تنهایی حتا دلیل اجتاعی و فرهنگی در 

جامعه دارد.«

دارویی  درمان  حد  از  بیش  که  گفت  آلرتی 

این بیاری می تواند منجر به حل مقطعی این 

بیاری شده و یک راه حل مناسب برای همه 

واقع  مفید  اینکه  از  بیشر  می تواند  که  شود 

شود، زیان بار گردد. 

همچون  را  خود  پیرامون  امور  »ما  افزود،  وی 

داروی درمان تنهایی خود می بینیم در حالی 

های  نشانه  عالج  به  فقط  تنهایی  داروی  که 

بیاری می پردازد و نه عوامل آن.«

از نظر آلرتی ، دالیل تنهایی را می توان به یک 

فردگرایی متداول در فرهنگ های غربی مرتبط 

دانست که با سکوالریسم و   صنعتی سازی در 

قرن نوزدهم به وجود آمد. 

او گفت: »این یک تاریخ پیچیده اجتاعی با 

به  دلیل،  مین  ه به  است  بیولوژیکی  عواقب 

راه حل های بی شاری نیاز دارد.«

در برابر این معضل همه گیر همه با هم باید 

مقابله کنیم

تا هنوز این آشکار نشده است که قرنطینه به 

خاطر ویروس کرونا چه تاثیر بر انزواطلبی در 

امریکا گذاشته است. 

هولت لونستاد اظهار داشت: »مطالعات زیادی 

تأثیر  قرنطینه در سال گذشته  برای سنجش 

نتایج  که  است  شده  انجام  افراد  تنهایی  بر 

می توان  راحتی  به  که  است  داشته  متفاوتی 

بهرین  در  شهروندان  تنهایی  میزان  گفت، 

بدترین  در  و  است  تغییر  بدون  و  ثابت  حالت 

حالت به طرز چشم گیری افزایش یافته است.«

به  قرنطینه  از  پس  »او  می گوید:  کالی  شنان 

با افردگی و  برای مبارزه  علت ویروس کرونا 

تنهایی که دچار شده است، مبارزه می کند.« 

وی گفت: »هنگامی که مردم در مورد برداشنت 

قرنطینه صحبت می کنند ، این باعث می شود 

من درک کنم، چگونه می خواهم، یک بار دیگر 

با تالش کارم را رشوع کنم.«

 - است  اجتاعی  فعال  یک  »او  گفت:  کالی 

کسی که به طور طبیعی به دنبال فعالیت های 

این  که  می کند  کمک  این  و  است  اجتاعی 

گرچه  کنم.  پر  فعالیت هایی  چنین  با  را  خالء 

روش های زیادی برای پر کردنش وجود دارد؛ 

نظر  اتفاق  روش  این  مورد  در  کارشناسان  اما 

دارند. این کار فقط با صحبت کردن در مورد 

آن رشوع می شود.« 

 تنهایی پس از ویروس کرونا ختم نخواهد شد

CNN :منبع
ترجمه: حافد عظیم یار

فمینیست های جهان عرب

شینکی کروخیل، عضو مجلس نمایندگان

50 درصد کمر از افرادی که دارای ارتباطات 

دوره  یک  طی  در  هستند،  کمری  اجتاعی 

زمانی مشخص می میرند. 

این  بدانیم که  باید  »ما  هولت-لونستاد گفت: 

فقط  معضل  این  است.  صحی  مسئله  یک 

مربوط به بهزیستی عاطفی ما نیست.«  

  Fay Bound Alberti الرتی  بوند  فای 

نوآوری(  و  )آینده  محقق  و  فرهنگی  تاریخ دان 

در انگلستان در دانشگاه یورك ، كتابی به نام 

تاریخ  كه  نوشت  تنهایی«  از  »زندگی نامه ی 

تنهایی را به عنوان یك پدیده مدرن ، فرهنگی-

اجتاعی ترسیم می كند.

برای  پزشکی  روش  از  »استفاده  گفت:  وی 

ترجمه

دریـچه

در تخریب و جنایت 
همه بی نظیر بودند
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چیرگـی نیکـی بـر بـدی را ممکـن می سـازد )َدئِنـا در اوسـتا و دیـن در پارسـی امـروز( موجـودی مادینـه اسـت کـه 

همچـون دخـری پانـزده سـاله تصویـر می شـده و ایـن هان اسـت کـه در دوران اسـالمی بـه مفهوم وجـدان بدل 

شـده اسـت. ایزدبانـوان کهـن ایرانـی هـم عالوه بر نقش باروری و پیوندشـان با عشـق و مهر جنسـی، بـا جنگاوری 

و پیروزمنـدی و دفـاع از رسزمیـن مربـوط بوده انـد. ایـن را هـم در اینانای سـومری می بینیم و هم در ایشـتار بابلی 

و هـم در آناهیتـای اوسـتایی و هـم در حیـات هوری-هیتـی در اناتولـی.

 چـه پیونـدی میـان اسـطوره های جهـان واقـع مثل ارمتـس و آرتادخت و اسـطوره هایی که مثـل الهه ناهید 

در فضـا و ادبیـات اعتقادی بـوده، وجود دارد؟

معموال تفکیک های دقیق در انگاره و مناسـک در متون رسـمی و قانونی دیده می شـود. در ادبیات شـفاهی 

و رسـوم مردمـی معمـوال روایت هـا بـا هـم ادغـام می شـوند و شـخصیت ها با هـم تداخـل می کنند. بـه همین 

خاطـر مثـال در متـون دینـی رسـمی تـا مدتهـا متایـزی میـان اینانای سـومری و ایشـتار سـامی برقـرار بوده و 

پینیکـر ایالمـی و آناهیتـای اوسـتایی آیین هـای پرسـتش رسـمی متفاوتـی داشـته اند. امـا اینهـا بـه تدریـج با 

هـم ادغـام می شـوند و سـیای یگانـه پیـدا می کنند. طـوری که امروز مـا به مادربـزرگ و مادرمـان می گوییم 

»ننـه« کـه لقـب ایالمی و سـومری ایـن ایزدبانوسـت )نََنه/ نانـا( و ریخنت تصادفـی آب بر قالی را »روشـنایی« 

می دانیـم، کـه برآمـده از پیونـد پاکیزگـی و نـور بـا آب هـای پـاک آناهیتاسـت و 

تصویـر ادغـام شـده ی همـه را در چهره های دینـی دوران اسـالمی هم می توان 

بازشـناخت. بنابرایـن یـک فراینـد ادغـام و ترکیـب روایت هـای نزدیـک همـواره 

در کار بوده اسـت.

و  حـرف  هـم  اکنـون  آیـا  شـد؟  چـه  تاریخـی  اسـطوره های  آن  رسنوشـت   

دارد؟ وجـود  آن هـا  از  سـخنی 

بلـه. بـه نظـر مـن دو تصـور عمومـی دربـاره ی اسـاطیر نادرسـت اسـت. نخسـت آن 

کـه برخـی گـان می کننـد دوران مـدرن عـرص غلبـه ی علـم بر اسـطوره اسـت و دیگر 

اسـطوره ها بی فایـده یـا بی اعتبـار شـده اند. در حالـی کـه بی شـک چنیـن نیسـت و 

در دوران مـدرن اتفاقـا بـا انفجـار و شـاخه زایی در اسـاطیر رس و  کار داریـم. دوم آن کـه 

گـان می کننـد اسـاطیر یونانی-رومـی غنی تـر و مهم تـر از باقـی روایت هـا هسـتند 

اسـاطیر  روایت هـای  اندوختـه ی  کل  اسـت.  نادرسـت  یکـره  هـم  ایـن  کـه 

یونانی-رومـی بـا یکـی از سـنت های محلـی در متـدن ایرانـی )مثـال اسـاطیر 

فنیقـی( همتاسـت. بـه همیـن خاطـر هـم جریـان وامگیـری دیـن و فرهنـگ 

و خـط همیشـه از سـمت ایـران بـه اروپـا بـوده و رونـد برعکسـش کـه در جریـان 

مدرنیتـه می بینیـم، بسـیار نوظهـور و بی سـابقه اسـت و در رسارس پنـج هـزار سـال 

گذشـته، تنهـا طـی دو قـرن اخیر دیده می شـود. سـومین تصور نادرسـت مرسـوم، خوار 

شـمردن اسـاطیر حـوزه ی متـدن ایرانـی و تجزیـه کردنـش بـه حوزه هایـی اسـت کـه 

گـان می کننـد مسـتقل و جـدا از هـم هسـتند. امـا ایـن کار آشـکارا غلـط اسـت. 

اسـاطیر سـومری، اکـدی، ایالمـی، هیتی، اوسـتایی، سـندی، سـکایی، و مشـابه 

اینهـا همگـی درهم تنیـده و مربـوط بـه هـم هسـتند و سـیر تحـول جداگانـه یـا 

هویت مسـتقلی نداشـته اند. اسـاطیر ایران زمین شـبکه ای از سـنت های پرشار 

و متکـرث و دیرینـه اسـت کـه همـه در هـم پیوسـته و یکپارچه انـد و روی هـم رفتـه 

می شـوند. محسـوب  دسـرس مان  در  اسطوره شناسـانه ی  خزانـه ی  غنی تریـن 

 نـگاه جامعـه کنونـی ایـران و در کل از نظـر شـا جوامـع قلمـرو زبـان فارسـی، 

نسـبت بـه زنـان اسـطوره ی فـات ایـران چگونـه اسـت؟

امـروز هـم مثـل همیشـه در میـان بدنـه ی جامعـه زنـان ارج و احـرام بزرگـی دارنـد. توجـه داشـته باشـید که متام 

جریان هایـی کـه طـرد زنـان و رسکـوب آزادی زنـان را در برنامـه ی سیاسـی خود گنجانـده، نوظهور اسـت و مدرن و 

فاقـد وجاهـت مردمـی و پشـتیبانی عمومـی. خـواه جریـان طالبان باشـد یـا داعـش و تندروی هـای غم انگیزی که 

در ایـران می بینیـم. در همـه ی ایـن مـوارد بـا جریـان سیاسـی، ایدئولوژیک، خشـن و منفـور رس و کار داریم که بر 

خـالف ادعایـش بـه شـدت مدرن اسـت و شـکلی از زهد مسـیحی را بـا ابزارهای رسکـوب و تبلیغ مدرن با روکشـی 

و لفافـی از آیین هـای قدیمـی تزئیـن کـرده اسـت. این هـا پدیدارهایـی زودگـذر و ناموفق انـد که می گذرنـد و مردم 

قلمـرو متدنی مـان بـه جـا می ماننـد و جایـگاه ارجمنـدی کـه زنـان در چشم شـان همیشـه داشـته اند و همچنـان 

دارند.

 در جهـان مـدرن کنونـی، آیـا می شـود زنـان اسـطوره را بـه عنـوان منابـع الهـام و امیـد و الگوهـای بازیابی 

قـدرت بـرای زنـان تلقـی کـرد؟ اصاً زنان امروز در پی اسـطوره شـدن ویا درس گیری از اسـطوره ها هسـتند 

یـا نه؟

صـد البتـه کـه می شـود چنیـن کـرد، و اصـوال مـردم چنیـن می کنند. شـا بـه تصویـر قهرمانـان زن که شـخصیت 

حقیقـی و محبوبیـت واقعـی )و نـه جعلـی و سـاختگی( دارنـد بنگریـد و بالفاصلـه همتایـش را در اسـاطیر پیـدا 

خواهیـد کـرد. آن دخـران تفنـگ به دسـت کردی که بـا داعش می جنگیدند بـه نظرتان با گردآفرید و بانوگشسـپ 

شـبیه نیسـتند؟ یـا مـادران دادخواهـی کـه فرزندانشـان بـه سـتم کشـته شـده اند بـه مـادر حسـنک وزیـر شـبیه 

نیسـتند؟ کـه »زنـی بـود سـخت جگـرآور« و همتایـش را در شـاهنامه در سـیای رودابـه ای می بینیـم که بـا تابوت 

پـرش رسـتم روبـرو می شـود. یـا بنگریـم به مالله یوسـف زی و تاکیـدش بر تحصیل و گسـرش دانش و شـباهتی 

کـه بـا ایزدبانـوی چیسـتا دارد. اسـطوره های اسـتخوان داری که معنـای بلندی داشـته باشـند، الهام بخش اند و در 

پیونـد بـا آن هاسـت کـه مـردان و زنانـی برمی خیزنـد کـه بـزرگ  هسـتند و تاریـخ الهام بخـش را رقـم می زنند.

رشویـن وکیلـی، شـهروند ایران، دکرای جامعه شناسـی و مدرس اسطوره شناسـی اسـت. در ایـن مطلب گفتگوی 

نیمـرخ بـا دکـر رشویـن وکیلـی را می خوانیـد کـه او در مـورد اسـطوره بـودن مفهـوم مادرسـاالری و چهـره ی زنـان 

اسـاطیر تاریخی و پیوند اسـطوره ها با جهان واقع سـخن گفته اسـت. او بر این باور اسـت که »عرص مادرسـاالری 

وجـود نداشـته، بلکـه ایـن مفهـوم زاییـده ی دو قـرن اخیـر اسـت. مدنیـت عرص غلبـه علم بر اسـطوره نیسـت، بلکه 

اسـطوره ها امـروز نیـز مثـل همیشـه در میـان بدنه ی جامعه زنـان ارج و احـرام بزرگی دارند. متـام جریان هایی که 

طـرد زنـان و رسکـوب آزادی زنـان را در برنامـه ی سیاسـی خود گنجانـده، نوظهور، مـدرن و فاقد وجاهـت مردمی و 

پشـتیبانی عمومـی اسـت؛ خـواه جریـان طالبان باشـد یا داعـش و تندروی هـای غم انگیز فعـال در ایران.«

نیمرخ: اسطوره یعنی چه؟

رشویـن وکیلـی: اسـطوره را در تعریفی سـاده می تـوان به این صورت تعریـف کرد: روایتی که محـورش موجوداتی 

انسـان ریخت باشـند و خاسـتگاه چیزها یـا دلیل سـنت ها و نظم های اجتاعـی را توضیح دهد.

 از نظر تاریخی در فات ایران اسطوره ها چه جایگاهی داشتند؟

در همـه ی فرهنگ هـا و متدن هـا اسـاطیر یکـی از ارکان سـازماندهی معنـا در جامعه هسـتند و در قلمرو ایران 

زمیـن نیـز همـواره چنیـن بـوده اسـت. در واقع کهن تریـن اسـطوره هایی که امـروز همچنان زنده هسـتند، 

 بـه ایـن پهنـه ی متدنـی مربـوط می شـوند. از روایت هـای خدایـان سـومری تـا داسـتان های پهلوانـان 

سـکایی تـا چارچـوب مفهومی تاریخ اسـاطیری زرتشـتی در چهارگوشـه ی این قلمرو روایت هـا و رمزگانی 

داشـته ایم کـه تـا بـه امـروز دوام آورده و هـم در حوزه ی متـدن ایرانی و هـم رسزمین های همسـایه )متدن 

اروپایـی و چینـی( اثرگذار بوده اسـت.

 زنـان اسـطوره بـا چـه معیارها و مشـخصه های شـخصیتی خلق)از نظـر اعتقادی( می شـدند؟ یا در 

جهـان واقـع چگونـه زنانی تبدیل به اسـطوره می شـدند؟

یا یکی از نظریه های اسطوره شناسـانه را اوِهِمریسـم می نامند و آن بدان معناسـت که  شـخصیتی 

رخـدادی تاریخـی بـه تدریـج در لفافـی از داسـتان و تخیـل پوشـانده شـده و بـه 

بافـت اسـاطیری بـدل می شـود. مثـال کـوچ آریایی ها از شـال به جنـوب و از رشق 

بـه غـرب کـه رخـدادی تاریخـی بـوده احتاال هان اسـت که اسـطوره ی گسـرده 

شـدن گیتـی بـه دسـت جمشـید را رقـم زده اسـت. یـا بـا داللت هایـی دقیق تـر 

مثـال می دانیـم بانویـی بانفـوذ کـه در سـومر قدیـم میخانـه داشـته و کوبابـا نامیـده 

می شـده، بـه پادشـاهی رسـیده و کم کـم به صـورت چهـره ای اسـاطیری و ایزدبانویی 

نامـدار دگردیسـی یافتـه اسـت. زنـان در روایت هـای اسـاطیری ماننـد مـردان ممکـن 

اسـت بـه ایـن ترتیـب در نوسـان میـان رخـداد تاریخـی و روایـت اسـاطیری صورتبنـدی 

شوند.

 شـخصیت و مأموریـت اسـطوره های دوران مادرسـاالری با اسـطوره های پس 

از آن در زمانـی کـه مردسـاالری رایـج و حاکـم اکرثیـت مطلق جهان شـد، 

تفاوتی داشـته؟

پدرسـاالری  و  مادرسـاالری  دوره هـای  بـه  تاریـخ  تقسـیم بندی  ایـن  راسـتش 

خـودش یـک روایـت اسـاطیری اسـت و بـه لحـاظ علمـی معتـر نیسـت. در هیـچ 

جـای جغرافیـای زمیـن و در هیـچ دوره ی تاریخـی جامعـه ای شـناخته نشـده  کـه در آن 

زنـان اقتـدار سیاسـی و دینـی را بـه دسـت داشـته باشـند و ایـن تعریـف مادرسـاالری 

اسـت. البتـه تناسـب قـدرت زن و مـرد در جوامـع گوناگـون تفـاوت داشـته، امـا هرگـز 

زنـان  انحصـار  اقتـدار سیاسـی و دینـی کـه محـور مفهـوم مادرسـاالری اسـت، در 

نبـوده اسـت. از ایـن رو ایـن مفهـوم تخیلـی اسـت کـه طـی قـرن گذشـته برسـاخته 

شـده اسـت. بـه همیـن ترتیب مردسـاالری هـم معنـای دقیق و روشـنی نـدارد. این 

البتـه درسـت اسـت کـه مراکـز قدرت سیاسـی و دینـی بر اسـاس قاعـده ای جهانی 

در اختیـار مـردان اسـت، امـا دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه نیـروی نظامـی جامعـه 

از آن بـه کشـمکش مـردان بـا هـم بازمی گـردد. بنابرایـن و تعادل هـای قـدرت ناشـی 

فهـم تاریـخ یا اسـاطیر بر اسـاس دوقطبـی مادرساالری-پدرسـاالری 

اصـوال نادرسـت اسـت. مهمریـن کتـاب در ایـن زمینـه )ایزدبانـوی زنـده( 

را ماریـا گیمبوتـاس نوشـته کـه بـه لحـاظ روش شناسـی و گواهـان اقنـاع 

کننـده و اسـتوار نیسـت.

 معروف ترین اسطوره های فات ایران چه کسانی بوده اند؟

واقعا پاسـخگویی به این پرسـش دشـوار اسـت. چون ایران زمین اولین 

متدنـی اسـت کـه بـر زمین شـکل گرفت و تا بـه امروز هم تـداوم یافته 

اسـت. یعنـی یـک قلمـرو متدنـی یکپارچـه و رسزنـده داریـم کـه 

طـی دو قـرن گذشـته بـه حـدود سـی کشـور تجزیـه شـده و بـا 

ایـن حـال همچنـان فرهنـگ و هویـت تاریخی خـود را به رغم 

رسکوب هـای فرهنگـی و جعل هـای نواسـتعاری حفظ کرده 

اسـت. ایـن پیوسـتگی تاریخـی بدان معناسـت کـه روایت ها 

در هـم تداخـل کـرده و در امتـداد هم پیش آمـده و بر دوش 

هـم سـوار شـده اند. بـر ایـن مبنـا داسـتان زایـش کـوروش 

اکـدی  رشوکیـن  زایـش  روایـت  هـان  اصـل  در  بـزرگ 

اسـت و مشـابه آن را در روایـت زایـش حـرضت موسـی 

مثـال داسـتان  یـا  و حـرضت عیسـی هـم می بینیـم. 

عـروج پهلـوان بـه مرتبـه ی ایزدگونگـی را در قالب 

هفت خوان هـای پهلوانـی رسـتم و اسـفندیار 

داریـم و هـان را در منطق الطیـر و سـیر و 

سـلوک های صوفیانـه هـم می بینیـم.

ن  نـا بـوده؟ ز چـه  نقش شـان  فارسـی  اسـطوره ی 

الهـه ی نیکویـی بودنـد، خشـن بودنـد، روزی بخـش بودنـد 

ویـا...؟

و  ارج  بـه خاطـر  ایرانـی  بی تردیـد می شـود گفـت کـه متـدن 

احرامـی کـه بـه زنـان می گذاشـته با همـه ی متدن هـای دیگر 

تفـاوت داشـته اسـت. در چیـن و اروپـا کـه دو متـدن بـزرگ دیگـر 

بازمانـده بـر زمیـن هسـتند، سـنت تاریخـی و حقوقـی در تطابـق 

کامـل بـا اسـاطیر و نظام هـای دینی زنـان را خوار داشـته و از مراکز 

از  مقابـل  در  زمیـن  ایـران  در  پـس می زده انـد.  احـرام  و  تقـدس 

دیربـاز شـخصیت های مقدس زن داشـته ایم و اهمیت و نقش شـان 

همیشـه بـا وضعیـت مـردان در تـوازن قرار داشـته اسـت. در اوسـتا 

بـه هـان ترتیبـی کـه ایـزدی جنـگاور و مهـم مثـل مهـر در مهریشـت 

را داریـم، ایزدبانـوی آناهیتـا را در آبان یشـت هـم می بینیـم، و در دیـن 

زرتشـتی اگـر خداوند نیکـو )اهورامـزدا( با ضمیرهـای مذکر خطاب 

شـده، اهریمـن نیـز بـه همین ترتیـب نرینه فرض شـده اسـت. 

در مقابـل نیـروی درونـی  کـه بیـن ایـن دو قضـاوت می کنـد و 

مادرساالری؛ از اسطوره تا واقعیت
در گفتگو با دکتر شروین وکیلی، اسطوره شناس و استاد دانشگاه

گفتگو کننده
حسین احمدی

تقسیم بندی تاریخ به دوره های مادرساالری و پدرساالری خودش یک روایت 
اساطیری است و به لحاظ علمی معتبر نیست. در هیچ جای جغرافیای زمین 

و در هیچ دوره ی تاریخی جامعه ای شناخته نشده  که در آن زنان اقتدار 
سیاسی و دینی را به دست داشته باشند و این تعریف مادرساالری است. 

البته تناسب قدرت زن و مرد در جوامع گوناگون تفاوت داشته، اما هرگز 
اقتدار سیاسی و دینی که محور مفهوم مادرساالری است، در انحصار زنان 

نبوده است. از این رو این مفهوم تخیلی است که طی قرن گذشته برساخته 
شده است. به همین ترتیب مردساالری هم معنای دقیق و روشنی ندارد. 
این البته درست است که مراکز قدرت سیاسی و دینی بر اساس قاعده ای 
جهانی در اختیار مردان است، اما دلیل این امر آن است که نیروی نظامی 

جامعه و تعادل های قدرت ناشی از آن به کشمکش مردان با هم بازمی گردد.

دکتر شروین وکیلی

گفتگو
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یکی از تاثیراتی که دو صفحه خونبار تاریخ افغانستان یعنی هفت و هشت ثور 

بر جای گذاشت، رانده شدن زنانی بود که از حقوق و آزادی های خود آگاه شده 

بودند و می خواستند در اجتاع، فرهنگ و سیاست این رسزمین سهم بگیرند. 

هان طور که نقش زنان در این دو رویداد اگر نگوییم فراموش شد اما کمر 

بازخوانی شد و تاریخ در مقابل زنانی که با دستان خالی و با اتکا بر نیروهای 

درونی خود بدنبال حقوق از دست رفته شان بودند و هوایی برای نفس کشیدن 

می طلبیدند، سکوت کرد. زنانی که از دوره امانی با سیاست های حکومت تغییر 

لباس دادند و به تحصیل و آموزش روی آوردند، هنوز در اقلیت بودند و توان 

تغییر ذهنیت جامعه سنتی را درباره حقوق اولیه شان نداشتند. جنبش زنانی که 

از سلطنت آغاز شده بود، بعد از کودتای هفت ثور در جستجوی حقوق اولیه اش 

بود و از این دریچه فضاهایی برای جنب و جوش سیاسی یافت اما پایه های 

حکومت کمونیستی که با ریخنت خون بی گناهان بر رس کار آمده بود، سست تر 

از آن بود که زنان بر این سیستم حکومتی تکیه کنند و اینگونه شد که با بر رس 

کار آمدن مجاهدین، جنبش زنان خیلی زود به حاشیه رانده شد. خوانش دینی 

مجاهدین، زنانی را که در منت سیاست و اجتاع فرصت حضور یافته بودند، را 

رسکوب کرد و در ابتدا از تحصیل دخران مانعت شد. مجاهدینی که حکومت 

کردند، فرزند ناخواسته ای به نام طالبان را به جامعه ایدئولوژی زده افغانستان 

تحمیل کردند. اکنون بعد از گذشت دو دهه از استقرار حکومت مبتنی بر 

دموکراسی در افغانستان و به تبع آن مطرح شدن ارزش های حقوق برشی و 

در صدر آن، حقوق و آزادی های زنان، این سوال مطرح است که آیا قرار است 

حقوق و آزادی های زنان بار دیگر قربانی خوانش های طالبانی شود و به نام 

صلح، جامعه افغانستان به کشور ایدئولوژی زده گذشته عقبگرد کند؟ امروز ما در 

نقطه حساس تاریخ ایستاده ایم. بازخوانی هفت و هشت ثور، درس های فراموش 

نشدنی بسیاری برای تعیین فردای توافق صلح با طالبان می دهد. امروز باید از 

خود بپرسیم که آیا قرار است ما هم به رسنوشت جنبش های زنانه در آن تاریخ 

برسیم و بار دیگر از منت به حاشیه اجتاع و سیاست رانده شویم؟ 
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