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ــل  ــتعداد طف ــر، اس ــان دیگ ــد. در بی ــکیل می ده تش
ظــرف و خلــق و خــوی والدیــن مظــروف اســت. پس 
ــه  ــود ک ــر می ش ــزی ُپ ــان چی ــا هم ــودک ب ــرف ک ظ

والدیــن در آن ریختــه باشــند.

آنچــه در بنــد پیشــین گفتــه شــد، چهــره ی غیــر 
ــت.  ــواده اس ــد در خان ــت فرزن ــون تربی ــی پیرام غالب

ــه  ــاخته ک ــت س ــه ثاب ــون تجرب چ
قــوت منفــی در تخریــب کــردن 

 عادله آذین

گزارش

ــراد و موترهــا در آن ناممکــن می شــود. ــد اف رفت وآم
ــبتن  ــاد نس ــارد و ب ــته می ب ــته، آهس ــاران آهس ب
ــاد بــه لــرزش بــدن  تیــز وزیــدن می گیــرد. بــا وزش ب
زن و طفــل افــزوده می شــود. طفلــی کــه داخــل 
لندکــروزر در بغــل مــرد جــا خــوش کــرده اســت بــه 
دقــت بــه ســوی طفلکــی کــه در بغــل مــادرش قــرار 
ــه  ــا ب ــت موتر ه ــن وق ــد. در همی ــا می کن دارد تماش
حرکــت درمی آینــد. راننــده ی لندکــروزر تــاش 

می کنــد تــا از همــه زودتــر بــه مقصــد 
برســد. از همین رو از مسیر اصلی اش 

ــه  ــی ب ــه ی تخصص ــه  گون ــه ب ــت ک ــور اس ــلح کش مس
ــرو در  ــن نی ــردازد. ای ــی می پ ــی و هوای ــات زمین عملی
ســال ۲۰۰۲ و بــا کمــک متخصصــان نظامــی افغانســتان 
ــرو  ــن نی ــت. ای ــوزش داده شده اس ــیس و آم ــو تأس و نات
زیــر فرمــان وزارت دفــاع افغانســتان اســت و زنــان 
ــه  ــا آنک ــد. ب ــور دارن ــی حص ــاختار اردوی مل ــز در س نی
عامل هــای  جملــه  از  اجتماعــی  محدودیت هــای 
ــمار  ــن رو ش ــه از ای ــت ک ــان اس ــور ش ــده ی حض بازدارن
ــت.  ــان اس ــر از آقای ــی کمت ــش خیل ــن بخ ــان در ای ش
ــن وزارت  ــد ای ــؤوالن می گوین ــه، مس ــن هم ــا ای ب

توانســته دســت آوردهای قابــل ماحظــه ای در ایــن 
ــرا در وزارت  ــد. زی ــته باش ــش داش بخ
ــان را در ســطح  دفــاع ملــی حضــور زن
ــت.  ــا داراس ــر بخش ه ــری و دیگ صفحه3صفحه2رهب

همزمــان بــا طوالنــی شــدن رونــد صلــح، نگرانی هــای 
زنــان نیــز افزایــش یافتــه اســت. زنــان در جنــگ 
افغانســتان بیش تریــن قربانــی را پرداختنــد، امــا اکنــون 
ــمرده  ــگ ش ــم جن ــکار خت ــه راه ــح ک ــه صل از پروس
ــان از  ــراس زن ــل ه ــد. دلی ــراس دارن ــز ه ــود نی می ش
صلــح ایــن اســت کــه مبــادا ارزش هــا و دســت آوردهای 
دو دهــه اخیــر شــان قربانــی معامله هــای سیاســی میان 
ــان  ــی زن ــد صلــح گــردد. نگران ــب دخیــل در رون جوان
ــرد  ــأت می گی ــا نش ــح از این ج ــد صل ــه رون ــبت ب نس
کــه اعتمــاد بــه گــروه طالبــان کار دشواریســت. دولــت 
افغانســتان در ظاهــر امــر بــه حفاظــت از حقــوق زنــان 
ــی کــه مواضــع حکومــت  ــا از آنجای تعهــد ســپرده، ام
بارهــا در جریــان ایــن پروســه تغییــر کــرده، اعتمــاد بــه 
پایــداری حکومــت در حمایــت از حقــوق و آزادی هــای 
زنــان نیــز امــر ســاده ای نیســت. امــا بازیگــران صلــح 
کــه تنهــا افغانســتانی ها نیســتند، سیاســت های بــزرگ 
ــتان  ــگ افغانس ــل در جن ــورهای دخی ــی و کش جهان
نیــز در ایــن پروســه ســهم و صاحیــت تصمیم گیــری 
ــکا  ــاالت متحــده امری ــه کــه مــا از ای ــد. همان گون دارن
انتظــار داریــم خروجــش از افغانســتان مســؤوالنه 
ــو و ملــل متحــد در قبــال  ــم کــه نات باشــد و می پنداری
وضعیــت افغانســتان مســؤول انــد، آن هــا نیــز طبیعــی 
اســت کــه براســاس منافــع ملــی و پالیســی های 
کان جهانــی و سیاســت های خارجــی خودشــان 
عمــل کننــد. امــا مــردم افغانســتان بــه عنــوان قربانــی 
جنــگ و مالــک اصلــی صلــح بایــد یکدســت بــه ایــن 
ــه عنــوان  ــان ب مســأله فکــر کننــد کــه اگــر حقــوق زن
ــای  ــی معامله ه ــر، قربان ــوق بش ــل حق ــن اص مهم تری
کان سیاســی در رونــد صلــح شــود و یــا پــس از توافــق 
ــان ســهیم قــدرت و صاحــب  صلــح کــه طبعــن طالب
حــق رأی در نظــام خواهــد شــد، بــا محدودیــت مواجه 
شــوند، ممکــن اســت یک بــار دیگــر رویــداد تلــخ دهه 
هفتــاد خورشــیدی را تجربــه کنیــم. همگــی بــه خوبــی 
حــس کردیــم کــه روی کار آمــدن یــک جنــاح تنــدرو 
و یــک رژیــم اســتبدادی و مردســاالر مثــل طالبــان نــه 
ــد  ــروم می کنن ــان مح ــوق ش ــان را از حق ــه زن ــا ک تنه
بلکــه بــا علــم و پیشــرفت، بــا توســعه و انکشــاف، بــا 
وحــدت ملــی و برابــری جنســیتی، با عدالت و سیســتم 
شــفاف حکومــت داری، بــا انتخابــات و دموکراســی، با 
فرهنــگ و هنــر، بــا تکنولــوژی و آســایش و رفــاه مــردم 
نیــز مشــکل دارد. بــا توجــه بــه رفتارهــا و گفتارهایــی 
ــاح مذاکــرات  ــوان یــک جن ــه عن ــان ب کــه گــروه طالب
صلــح از خــود در دوحــه، مســکو و اســام آبــاد از خــود 
نشــان دادنــد، ناممکــن اســت که بــه ایــن گــروه اعتماد 
کنیــم. چــون فکــر طالبانــی در عمــل هــر روز از مــردم 
افغانســتان قربانــی می گیــرد و فکــر طالبانــی هــر روز 
ــامی  ــت اس ــدای حکوم ــح ص ــرات صل ــز مذاک از می
بلنــد می کنــد. از همیــن رو، نگرانی هــای زنــان نســبت 
بــه آینــده ی پروســه صلــح بیش تــر شــده اســت. 
ــت  ــه بازگش ــر ب ــح منج ــه صل ــان از اینک ــرای اطمین ب
محدودیــت بــر زنــان نخواهــد شــد و ایــن گــروه پــس 
ــونت و  ــال خش ــرای اعم ــدرت ب ــدن در ق ــهیم ش از س
ــوب  ــرد، خ ــد ک ــاش نخواهن ــان ت ــر زن ــت ب محدودی
ــتان  ــت افغانس ــان، دول ــود زن ــون خ ــه هم اکن ــت ک اس
و جامعــه جهانــی بــه هــر طریــق ممکــن از ایــن امــر 

مطمئــن شــوند.
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ــک آن  ــود. در نزدی ــده ب ــودی گرایی ــه کب ــادرش ب و م
یــک لندکــروزر ســیاه رنگ ایســتاده بــود که در ســیت 
ــی   ــاس نظام ــا لب ــفیدی ب ــردی ریش س ــی آن م عقب
لــم داده بــود یــک کودکــی هــم در بغلــش بــود. وقتــی 
دانه هــای بــاران بــه روی شیشــه ی لندکــروزر می افتــاد 
ــت و  ــش می بس ــد نق ــک لبخن ــان طفل ــر روی لب ب
ــر را می بوســید و چــک چــک می کــرد.  شیشــه موت
ــر و  ــر س ــاران ب ــای ب ــن دانه ه ــرو ریخت ــا ف ــا ب ام
صــورت طفلکــی کــه در بغــل مــادرش زیر بــاران روی 
زمیــن پــر از گیــل و الی مچالــه شــده بــود، در بغــل 

ــرای اولیــن  ــواده همــان مــکان اســت کــه فــرد ب خان
بــار در آن پــا می گــذارد و نخســتین تربیت هــای خــود 
را در آن و از افــراد موجــود در آن کســب می کنــد. 
بــه همیــن دلیــل نیــز پیــش از ایــن کــه تربیــت فــرد در 
ســایر تجمعــات از قبیــل منطقــه و محــل رهایــش، 
مدرســه و مکتــب مــورد بحــث قــرار بگیــرد، خانــواده 
منحیــث اساســی ترین تربیــت گاه فــرد تحــت مداقــه 
ــکیل  ــن تش ــه معمول ــادر ک ــدر و م ــرد. پ ــرار می گی ق
نخســتین  می باشــند،  خانــواده  یــک  دهنــده ی 
درس هــا را نیــز در وجــود نونهــاالن شــان می کارنــد. 
این هــا اســتند کــه اگــر خــوب باشــند، فرزنــد خــوب 
ــان  ــد به س ــند، فرزن ــد باش ــر ب ــد و اگ ــت می کنن تربی
خــود تربیــت می کننــد. چــون طفــل کــه تــازه بــه دنیا 
آمــده اســت و ماننــد یک صفحه ی ســفید و عــاری از 
هــر گونــه نوشــته اســت، هــر لحظــه آمــاده ی پذیرفتن 
نوشــته ها در روی خــود منحیــث یــک کاغــذ اســت. 
والدیــن نیــز حیثیــت دو قلــم را دارنــد کــه مســؤولیت 
ــد. در روی کاغــذ  ــن کاغــذ را دارن نوشــتن در روی ای
همــان چیزهایــی نوشــته می شــود کــه نویســنده 
بنویســد. حــال کــه پــدر و مــادر دو نویســنده ی یــک 
کاغــذ اســتند، اگــر یکــی خــوب و دیگــری بد باشــد، 
طفــل ایشــان نیــز بــه تناســب اثرگــذاری هــر کــدام، 
ــد  ــادر ۶۰ درص ــر م ــن اگ ــد. مثل ــری می کن تأثیرپذی
نقــش خــوب و پــدر ۴۰ درصــد نقــش بــد را در تربیــت 
کــودک ایفــا بکننــد، طفــل نیز همــان گونه و بــه همان 

ــت  ــین حکوم ــال پس ــزده س ــت آوردهای ن ــی از دس یک
افغانســتان حضوریابــی زنــان در نیروهــای ملــی دفاعــی 
و امنیتــی اســت. نیــروی پولیــس و اردو در ایــن  ســال ها 
ــای  ــه آموزش ه ــت ک ــان را داراس ــماری از زن ــور ش حض

نظامــی می بیننــد؛ در حالــی کــه در گذشــته بــه شــدت 
ــی شــان حــس می شــد. جــای خال

اردوی ملــی افغانســتان شــاخه ای از نیروهــای 

مــادرش پنهــان می شــد و از شــدت ســرما می لرزیــد.
ــاده  ــای ج ــداد موتر ه ــه تع ــه ب ــه لحظ ــه ب لحظ
افــزوده می شــد. ناراحتــی در چهــره ی راننده هــا 
ــاده  ــا ج ــد. ام ــوم می ش ــوح معل ــه وض ــن ب و راکبی
هم چنــان بســته بــود. همــه روزه ســاعت ســه ی 
عصــر ایــن جــاده بــرای نیــم ســاعت بســته می شــود 
تــا مقام هــای دولتــی بــا خیــال راحــت بــه خانه هــای 
ــارد بــه شــدت  ــاران می ب شــان برســند. زمانــی کــه ب
ــداد  ــود و تع ــزون می ش ــل اف ــای کاب ــدان جاده ه راه بن
پــر از آب می گــردد کــه  بــه حــدی  از جاده هــا 

تناســب آمیــزه ای از خوبــی و بــدی یــا همانــا مثبــت و 
منفــی بــه بــار می آیــد. ولــی بایــد گفــت کــه در مثــال 
ــود را  ــری خ ــادر کار دیگ ــدر و م ــدام از پ ــوق هرک ف
دشــوارتر می کنــد و آن بدیــن معنــا کــه بــه طــور مثــال 
پــدر باعــث می شــود تــا انــرژی مــادر بــه انــدازه ی ۴۰ 

درصــد هــدر بــرود، چــون پــدر ۴۰ درصــد در منفــی 
ســازی اوالد خویــش نقــش داشــته اســت و ایــن ۴۰ 
بــه اضافــه ی ۶۰ همــان فیصــدی اســت کــه مجمــوع 
تربیــت اعــم از مثبــت و منفــی را در وجــود اوالد 

از شــدت  بــاران کاســته شــده بــود، تمامی چالــه 
ــرف  ــود. در دو ط ــده ب ــر ش ــاده از آب پ ــای ج چوله ه
ــا موتر هــا در دو  جــاده منتهــی بــه چهــار راهــی آریان
قطــار ایســتاده بودنــد. در نزدیــک یــک َگــودال کان 
ــا طفــل ُخردســالش  ــر از آب یــک زن چــادری دار ب پ
بــاالی یــک بوجــی پاســتیکی نشســته بودنــد. زن و 
طفلــش از شــدت ســرما می لرزیــد و انگشــتان طفــل 

خبرنگاران زن و رسانه های ویژه زنان؛
 نیروی تغییر و توانمندی جامعه

فرسایش صلح و افزایش 
نگرانی های زنان

نقش خانواده در تربیت کودک

صفحه 2

جامعه ی خبرنگاری به ویژه خبرنگاران زن و خبرنگاران عرصه زنان با دو نوع 
مشکل مواجه اند، یکی مشکل امنیتی و دیگری مشکل فرهنگی-اجتماعی. اگر 
زنی در خوست یا زنانی در ننگرهار، قندهار، قندز، بدخشان و کابل رسانه هایی را 
ایجاد می کنند و فعالیت دارند، این خودش نشان می دهد که ظرفیت کار رسانه یی 
در زنان وجود دارد. اما زمینه ی کار خبرنگاران و رسانه های زنان بدون شک با 

مشکل امنیتی مواجه اند. 

تحلیل

مصطفا محمدیار
بخش نخست

»فعالیت زنان در ارتش نقش نمادین نیست«

 لطیف آرش

روایت



ــد؟ ــهمیده ــوقزنطعن ــالحق فع
   تغییــر یــک وضعیــت و حــل یــک معضلــی کــه 
ــا  ــاز دارد. م ــوان نی ــان و ت ــه زم ــد ب ــیار کان باش بس
بایــد زمــان و تــوان را همپــا و هماهنــگ بســازیم تــا بــه 
هــدف برســیم. مــن فکــر نمی کنــم پرداختــن فیشــنی 
بــه حقــوق زن در یــک ســتون روزنامــه  یــا یــک برنامــه 
در رادیــو و تلویزیــون راه حــل باشــد. ایــن نــوع برخــورد 
رســانه ها بــا حقــوق زنــان بــرای برداشــتن بــار مامــت 
ــزارش  ــردم گ ــا و م ــه دونره ــا ب ــت ت ــان اس از دوش ش
دهنــد کــه مــا بــه حقــوق زن هــم پرداخته ایــم. پیشــنهاد 
مــن ایــن اســت کــه ضمــن فعالیــت رســانه های ویژه ی 
ــر  ــرای تغیی ــد ب ــور بای ــانه های کش ــان، در کل، رس زن
ایــن وضعیــت حضــور زنــان را نظــر بــه توانمنــدی شــان 
در مدیریــت رســانه ها و هیــأت مدیــره ی رســانه ها 
ــان در ایــن جایــگاه حضــور  ــا خــود زن افــزون کننــد. ی
داشــته باشــند و یــا کســانی باشــند کــه بــه حقــوق زنــان 
باورمنــد باشــند تــا برخــورد رســانه ها نســبت بــه زنــان 
ــا  ــان ب و تولیــد محتــوای رســانه یی شــان از موضــوع زن
نــگاه کلیشــه ای و جنســیت زده نباشــد و کار رســانه ها 

مــردم، مــن در ایــن محیــط بــا آرامــش خاطــر آمــوزش 
نظامــی می بینــم و از کارم کاملــن راضــی اســتم.«

او هیــچ مانعــی را فــراروی زنــان در ارتــش کشــور 
ــر  ــان بیش ت ــکاران ش ــتادان و هم ــرا »اس ــد؛ زی نمی بین
خانم هاســت و هیچ کســی در کار شــان دخالــت نــدارد 
ــه  ــد. خانم هــا ب ــده ای را نمی بین ــچ عامــل آزاردهن و هی
ــز  ــان نی ــه آقای ــد ک ــی دارن ــی دست رس ــن تجهیزات عی

ــد.« دارن
امــا واقعیــت امــر ایــن اســت کــه پــس از هرچنــد 
ــان  ــن زن ــده  ای در مــورد ای وقــت گزارش هــای متأثرکنن
نشــر می شــود. از تجاوزهــای جنســی شــروع تــا آزار و 

ــی. ــای اجتماع ــت و محدودیت ه اذی
بــه گفته ی ایــن اعضــای ارتــش، هرچند ایــن زنان 
در جنــگ از خــط مقــدم نبــرد تا مســؤولیت بازرســی ها 
در عملیــات را پیــش می برنــد امــا خطــر همیشــه همراه 
شــان اســت. آن ها در جریــان عملیات شــبانه در مناطق 

خطرنــاک فعالیــت می کننــد. یکــی از مشــکاتی کــه 
ارتــش افغانســتان در ســال های گذشــته بــا آن روبــه رو 
بــوده، بازرســی خانه هــا و بازرســی بدنــی زنــان اســت، 
کاری کــه در نظــر نگرفتــن آن حساســیت شــدید جامعه 
ــی  ــرایط امنیت ــال دارد. ش ــه دنب ــتان را ب ــنتی افغانس س
ســبب شــده ایــن کماندوهــا چهــره شــان را پنهــان کنند 
ــی  ــار دودل ــان دچ ــم ش ــای اس ــی در افش ــا گاه و حت
می شــوند. حتــا در ایــن گــزارش بــه آســانی زنــان آمــاده 
ــرای مصاحبــه نشــدند و یکــی از اســم های ذکرشــده  ب
مســتعار اســت کــه نشــان می دهــد زنــان در ارتــش هنوز 

از افشــای هویــت شــان هــراس دارنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه وزارت دفــاع ملــی 
می گویــد دیــد جامعــه نســبت بــه کار و فعالیــت زنــان 
در ارتــش در حــال دگرگونــی اســت. خانواده هــا انــدک 
انــدک دختــران شــان را بــرای آمــوزش و کار بــه ارتــش 
می فرســتند و باورمنــد می شــوند کــه در عملیات هــای 
ــا ایــن حــال  ــان ضــروری اســت. ب نظامــی حضــور زن
صحنــه ی نظامــی کشــور هنــوز بــه بازیگــران زن ماهر و 

کارکشــته در ایــن بخــش نیــاز دارد.

مســتمر باشــد. مــا در مجلــه مرســل طــی هجــده ســال 
ــورد  ــی در م ــزارش تحقیق ــک گ ــماره ی آن ی ــر ش در ه
مشــکل های زنــان انجــام دادیــم. ایــن یــک کار دوامــدار 
اســت و اســتمرار کار باعــث تغییــر وضعیــت می شــود. 
مــا در هیچ رســانه ای ســتون ویــژه ی مــردان نداریــم. در 
مــورد زنــان نیــز نظــرم ایــن اســت کــه بــه جــای ســتون 
ویــژه ویــا ویــژه برنامه هــای رادیویی-تلویزیونــی، بهتــر 
ــان  ــوق زن ــا حق ــاد ب ــانه ها در تض ــوای رس ــت محت اس
نباشــد و نگاه هــای نابرابــری جنســیتی را ترویــج و 

تــداوم نبخشــد.

ــه ــیباالخــرهب ــرطریق ــهه درکلرســانههاب
موضــوعزنــانپرداختــهانــد.یــکپرســشدیگــر
ــش ــتهنق ــدرتوانس ــانههاچق ــهرس ــتک ــناس ای
زنــانراازحضــورومشــارکتتــادخیلســازیدر
ــح ــلصل ــیمث ــههایمل ــریدرپروس تصمیمگی

تقویــتکنــد؟
   در اوایــل وقتــی بحــث صلــح مطــرح شــد، هیــچ 
ــوع  ــه موض ــی ک ــود. وقت ــان نب ــوق زن ــی از حق بحث
مذاکــرات صلــح مطــرح شــد هیــچ حرفــی از حضــور 
ــانه ها و  ــی رس ــن دادخواه ــد. همی ــه نمی ش ــان گفت زن
مدافعــان حقــوق زن بــود که اکنــون چهــار زن در ترکیب 
هیــأت مذاکــره کننــده دولــت حضــور دارنــد و در وزارت 
صلــح و شــورای عالــی مصالحــه ملــی نیز زنــان حضور 
دارنــد. امــا در سراســر ایــن پروســه  یــک مشــکل وجود 
ــه  ــت ک ــه اس ــان این گون ــور زن ــه حض ــا ب دارد؛ نگاه ه
می خواهنــد فقــط جــای زنــان پــر شــود تــا بــار مامــت 
از دوش شــان برطــرف گــردد. امــا گروهــی کــه مــا بــا آن 
مذاکــره و صلــح می کنیــم یعنــی طالبــان، هیــچ زنــی در 
ترکیــب هیــأت شــان ندارنــد. ایــن نشــان می دهــد کــه 
رویکــرد طالبــان نســبت بــه زنــان هیــچ تغییری نکــرده، 
ظاهــر شــدن طالبــان بــا همــان طرز تفکر گذشــته شــان 
ــژه اینکــه پــس از صلــح ســهیم قــدرت باشــند  ــه وی ب
ــر  ــت و ب ــتان اس ــان افغانس ــی زن ــأس و نگران ــه ی ی مای
ــز  ــان نی ــانه های زن ــگاران زن و رس ــده ی کاری خبرن آین

اثــر خواهــد گذاشــت.

ــت ــانوپرداخ ــژهیزن ــانههایوی ــشرس نق
ویــژهیدیگــررســانههابــهموضــوعزنــاندر
توانمندســازیزنــان،دادخواهــیبــرایزنــانو
ــه ــورچگون ــاندرکش ــوقزن ــیازحق آگاهیده

ــوده؟ ب
   بیســت ســال از تمرین دموکراســی می گــذرد. هنوز 
در کابــل مــا رســانه هایی داریــم کــه هیــچ زنــی در آن هــا 
ــه  ــل مردان ــانه های کام ــا رس ــی م ــدارد. وقت ــور ن حض
ــم  ــه ه ــانه های زنان ــه رس ــرورت ب ــا ض ــس م ــم، پ داری
داریــم. حتــا نــام و حضــور رســانه های مختــص زنــان 
یــک طــرز دیــد متفــاوت را در جامعــه پخــش می کنــد 
و توانمنــدی زنــان را بــه جامعــه ثابــت می کنــد. وجــود 
ــان را تغییــر  ــه زن ایــن رســانه ها نــگاه جامعــه نســبت ب
می دهــد. اینکــه زنــان رســانه داری می تواننــد، تجــارت 
و سیاســت می کننــد. امــا پرداختــن بــه موضــوع زنــان 
در رســانه ها چنــان کــه الزم اســت بایــد در رســانه های 
ــت  ــب مدیری ــد از جان ــود. بای ــه ش ــتان نهادین افغانس
رســانه ها توجــه ویــژه بــه موضــوع زنــان صــورت 
ــه راه  ــژه برنام ــژه و وی ــتون وی ــاد س ــی ایج ــرد؛ یعن بگی
حــل نیســت بلکــه محتوایــی تولیــد نکننــد کــه متضــاد 
بــا حقــوق زنان باشــد ویــا نابرابری جنســیتی را تشــدید 
کنــد. البتــه دولــت هــم یــک نظــارت بــر رعایــت جندر 
ــدود  ــال از ح ــا ح ــد. ت ــته باش ــد داش ــانه ها بای در رس
هشــتاد رســانه ی دولتــی فقــط چنــد تــای محــدود آنها 
ــانه  ــک رس ــی ی ــود. وقت ــت می ش ــان مدیری ــط زن توس
ایجــاد می شــود بایــد وزارت هــای اطاعــات و فرهنــگ 
و مخابــرات بپرســد آیــا زنــان در رســانه ی تــان بــه ویــژه 
در ترکیــب هیــأت مدیــره ی تــان حضــور دارند؟ چــون در 
بیــن زنــان ظرفیت هــای کاری وجــود دارد، پــس نبایــد 
ترکیب ســاختارها تک جنســیتی باشــد و زنــان را نادیده 

بگیرند.
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رســانه هایی باشــد که منحیــث نیــروی تغییر در سراســر 
افغانســتان فعالیــت کردند.

ــهیفعالیــترســانههای چطــوراســتزمین
ــگارانزن؟ ــانوخبرن ــژهیزن وی

ــگاران زن و  ــژه خبرن ــه وی ــگاری ب    جامعــه ی خبرن
خبرنــگاران عرصــه زنــان بــا دو نوع مشــکل مواجــه اند، 
ــی و دیگــری مشــکل فرهنگــی- یکــی مشــکل امنیت
اجتماعــی. مــا مجله مرســل را هجــده ســال کار کردیم. 
در ایــن مــدت تمــام امــور ایــن مجلــه توســط زنــان بــه 
ــا  ــت ی ــی در خوس ــر زن ــور اگ ــی رود. همینط ــش م پی
زنانــی در ننگرهــار، قندهــار، قنــدز، بدخشــان و کابــل 
ــن  ــد، ای ــت دارن ــد و فعالی ــاد می کنن ــانه هایی را ایج رس
ــانه یی  ــت کار رس ــه ظرفی ــد ک ــان می ده ــودش نش خ
ــگاران و  ــه ی کار خبرن ــا زمین ــود دارد. ام ــان وج در زن
ــی  ــکل امنیت ــا مش ــک ب ــدون ش ــان ب ــانه های زن رس
مواجــه انــد. بــه خصــوص در ایــن اواخــر کــه چندیــن 
ــورت  ــانه ها ص ــگاران و رس ــه خبرن ــا علی ــار تهدیده ب
گرفتــه و از مــرگ مالــه میونــد تــا یمــا ســیاوش و رفیــع 

صدیقــی و فردیــن امینــی و دیگــران بیــان می کنــد کــه 
روزگار فعلــی بــرای خبرنــگاران زمان دشواریســت. این 
وضعیــت خبرنــگاران را در مقابــل یــک آزمون قــرار داده 
اســت. در حالــی کــه طــی بیســت ســال گذشــته هــم 
هیچگاهــی بــدون مزاحمــت و تهدیــد غاصــب زمین و 
زورمنــد و قاچاقبــر و فاســدان زندگــی نکــرده و تفاوتــی 
میــان جنســیت خبرنــگاران نیســت؛ همگــی تهدیــد و 
کشــته می شــوند و حکومت هــم نتوانســته از خبرنگاران 
و رســانه ها حفاظــت کنــد. امــا در بحــث اجتماعــی-
فرهنگــی، زنــان بــا مشــکل های بیش تــری مواجــه اند. 
ــارزه را  ــگار شــود، مب ــک زن می خواهــد خبرن ــی ی وقت
ــا آنکــه بیســت  ــه شــروع می کنــد. ب ابتــدا از درون خان
ســال شــده کــه زنــان در رســانه ها کار کــرده، امــا 
هنوزهــم مــردان خانــواده و جامعــه نمی تواننــد حضــور 
زنــان در رســانه را بپذیرنــد. حتــا در درون شــهر زمانــی 
کــه  یــک زن بــا رســانه گفت وگــو می کنــد، نــگاه هیــز 
مــردان مزاحــم آنــان را آزار می دهــد. پــس می تــوان 
گفــت کــه زمینــه ی کار بــرای زنــان در رســانه ها 
هنوزهــم خیلــی مناســب نیســت؛ هــم از نــگاه امنیتــی 
ــکل های  ــا مش ــی ب ــگاه فرهنگی-اجتماع ــم از ن و ه
ــان در  ــرفت زن ــد راه پیش ــه س ــد ک ــه ان ــددی مواج متع

ــبانه و  ــای ش ــام عملیات ه ــؤولیت انج ــی از مس مهم
تاشــی در خانه هــا بــه دوش خانم هاســت کــه از 
لحــاظ فرهنگــی و عرفــی مــردم مــا، آقایــان در برخی از 
موردهــا در خانه هــا بــه راحتــی در عملیات هــا شــرکت 

ــد. ــرده نمی توانن ک
ــی اســت کــه در  ــم سهیا)اســم مســتعار( زن خان
رتبــه ی جگرنــی رســیده اســت و از وضــع موجــود زنــان 

ــد. ــندی می کن ــراز خرس ــش اب در ارت
بــه گفتــه ی او، معــاون تعلیمــات پرســنل مــا یــک 
خانــم اســت کــه بــا توانایــی کامــل در ایــن بخــش بــه 
ــوق  ــت حق ــر ریاس ــن اواخ ــردازد و در ای ــت می پ فعالی
ــیاری  ــه بس ــده ک ــاد ش ــدر ایج ــجام جن ــر و انس بش
ــع  ــش را رف ــن بخ ــان در ای ــکات زن ــا و مش از نیازه

می کنــد.
ســهیا می گویــد »یکــی از دیگــر دســت آوردهای 
وزارت دفــاع ملــی ایــن اســت کــه بــرای زنــان آکادمــی 

ــه ــونازاینک ــی،درنخســتممن ــمایوب خان
جهــتگفتوگــوبــاهفتهنامــهنیــمرخوقــت
ــژه ــانههایوی ــترس ــوردفعالی ــتید.درم گذاش
زنــانوموضــوعزندررســانهها،بیاییــدازاینجــا
شــروعکنیــمکــهچــهضرورتــیباعــثمیشــود
ــا ــانداشــتهباشــیموی ــژهیزن ــانههایوی ــارس م
و رســانهیی فرصتهــای از بخشــی رســانهها
امکانــاتشــانرابــرایپرداختــنبهموضــوعزنان

اختصــاصدهنــد؟
   تشــکر از شــما. خوشــحال اســتم کــه بــه ایــن امــر 
ــد. مــن فکــر می کنــم پاســخ ســوال  مهــم توجــه کردی
شــما بــه جامعــه ی مــا برمی گــردد؛ جامعــه ی واقعــن 
مردســاالر، نگاه هــا بــه زن، نــگاه شــهروند دومی اســت، 
حتــا بــرای یــک خبرنــگار جامعــه ی مــا پرداختــن بــه 
مســایل زنــان، ســوژه های زنــان و محتــوای زنانــه زیــاد 
اهمیــت نــدارد. بازهــم بســیار انــد رســانه هایی کــه بــه 
موضــوع زنــان در افغانســتان نگاهــی را دارند کــه ایجاب 
ــا  ــانه های م ــه رس ــم ک ــون می بینی ــا هم اکن ــد. م می کن
یــک نوع دیــد کلیشــه ای به موضــوع زنــان دارنــد. امروز 
زنــان در رســانه های مطرح افغانســتان مــورد مضحکه و 
تمســخر قــرار می گیرنــد؛ رفتــار ناشایســت یــک زن که 
ــامان  ــی نابه س ــتان زندگ ــه ای از افغانس ــن در گوش ممک
داشــته، تعمیــم داده می شــود بــه همــه زنــان. ایــن یــک 
فاجعــه اســت در حــق زنانــی کــه دموکراســی را تمریــن 

ــد. می کنن
موضــوع زنــان در افغانســتان یــک معضــل بســیار 
کان اســت. وقتــی ایــن نــوع نگاه هــا کــه ذکــر کــردم بــا 
وضعیتــی کــه مــا معضــل می خوانیــم یکجــا می شــود، 
ــازد.  ــخت تر می س ــکل را س ــر و مش ــه را بزرگ ت فاجع
بــه همیــن خاطــر عــده ای فکــر می کننــد رســانه هایی 
کــه محتــوای آن بــه طــور مشــخص بــه مســایل زنــان 
ــان و آنچــه کــه در مشــارکت  ــردازد، از مشــکات زن بپ
ــت،  ــر اس ــا گی ــت و پ ــان دس ــی زن اجتماعی-سیاس
ــه مرســل را  ــد گــروپ مجل ــد. مــا اکنــون در کلی بگوی
داریــم کــه مخصــوص مســایل زنــان و کــودکان اســت. 
ــاد  ــس از ایج ــروپ پ ــد گ ــادی کلی ــال 2002 می در س
ــوان نخســتین رســانه ی مســتقل پــس از  ــه عن ــد ب کلی
ســقوط طالبــان متوجــه همیــن امر شــد و مجله مرســل 

را ایجــاد کــرد.

ــانوســرویسهای ــژهیزن ــارســانههایوی آی
ــد ــتهان ــانههاتوانس ــررس ــواندردیگ ــژهیبان وی
حقــوقزنــانرابــهیــکگفتمــانسراســریتبدیــل
کنــدکــهحقــوقزنیــکمســألهیمهــمجامعــه

تلقــیشــود؟
   زمانــی کــه  یــک معضــل در یــک جامعــه بــزرگ 
می شــود، یافتــن راه حــل بــرای آن بــه کار بســیار زیــاد 
و زمانبــر نیــاز دارد. مشــکل های زنــان در افغانســتان بــه 
حــدی بــزرگ و جــدی اســت کــه ایــن رســانه ها در حــد 
تــوان شــان، کار کــرده و نفــس پرداختــن ایــن رســانه ها 
بــه موضــوع زنــان در کشــوری کــه تــازه از میــان جنگ و 
نابســامانی ســربرآورده اســت، قابــل تقدیــر اســت. اگــر 
امــروز حضــور زنــان را در پارلمــان و سیاســت، اقتصاد و 
تجــارت، فرهنــگ و هنــر، آمــوزش و صحــت، ســکتور 
خصوصــی و اداره هــای حکومــت نگاه کنیــد؛ همچنین 
زمانــی کــه  یــک فراخــوان داده می شــود و بیــش از ســه 
ــوند  ــع می ش ــه جم ــک خیم ــر ی ــل زی ــزار زن در کاب ه
ــان  ــه زن ــه جرگ ــث می کنند)لوی ــح بح ــورد صل و در م
بــرای صلــح( و یــا در هیــأت مذاکــره کننــده دولــت در 
گفت وگوهــای صلــح بــا گــروه طالبــان چهــار زن توانــا 
ــت  ــر از فعالی ــدون تأثی ــم ب ــر نمی کن ــد، فک را می بینی

پــس از گماشــته شــدن حســنا جلیــل در ســال ۱۳۹۸ 
بــه عنــوان معیــن  پالیســی و اســتراتیژی وزارت داخلــه، 
منیــره یوســف زاده در اوج اعتراض هــا و بی باوری هــا 
بــه توانمنــدی زنــان بــه عنــوان معــاون تعلیماتــی وزارت 

دفــاع ملــی بــه کار گماشــته شــد.
ــاع در  ــخنگوی وزارت دف ــاون س ــان، مع ــواد ام ف
گفت وگــو بــا هفته نامــه  نیــم رخ گفــت: »اکنــون از میــان 
دوصدهــزار نیــروی اردوی ملــی، نزدیــک بــه ســه هــزار 
آنــان زنــان اســتند کــه ایــن رقــم هــرروز در حــال افزایش 

اســت.«
بــه گفتــه ی معــاون ســخنگوی ایــن وزارت، نیــاز 
بــه حضــور زنــان در ارتــش ملــی ایــن اســت کــه وزارت 
دفــاع ملی منحیــث یــک ارگان در حکومت افغانســتان 
ممثــل یــک ارگان برابری خــواه اســت و زنان را از ســطح 
ــا جگرن هــا و جنــراالن و  رهبــری و مدیریــت گرفتــه ت
بریدمن هــا در کنــار خــود دارد. همین گونــه بخــش 

ــه کار و  ــت ب ــن وضعی ــر ای ــا تغیی ــود. ام ــه می ش جامع
سنت شــکنی های بیش تــر نیــاز دارد کــه مــا بایــد 

انجــام دهیــم. 

ــا ــهصــورتکلــیکاریــکزندررســانهب ب
ــد ــهرس ــسچ ــت،پ ــهاس ــکلهامواج ــنمش ای
زمانــیکــههمیــنزنــانبــهصــورتمشــخصاز
حقــوقوآزادیهــایخودشــانســخنبگوینــدواز
مســایلیحــرفبزننــدکــههنــوزدرجامعــهتابــو

اســت.
ــور  ــا همان ط ــه ی م ــم در جامع ــر می کن ــن فک    م
ــه کار را براســاس جنســیت تقســیم کــرده،  کــه در خان
ــد  ــانه یی نبای ــی و رس ــای اجتماع ــه فعالیت ه در عرص
چنیــن دســته بندی شــود. نبایــد همیشــه زن از حقــوق 
زن دفــاع کنــد. مــن دوســت دارم کــه مــردان افغانســتان 
بیاینــد از حقــوق زنــان دفــاع کننــد. ایــن خــودش یــک 
ــا  ــی م ــا ک ــد. ت ــد باش ــر بای ــک تغیی ــکنی و ی سنت ش
ــان  ــانه ی زن ــان و رس ــاد زن ــان، نه ــیون زن ــم کمیس بیایی
داشــته باشــیم و خودمــا از خــود دفــاع کنیــم. آیــا در این 

وطــن مردانــی نیســتند کــه توســط زنــان زاییــده شــده و 
در دامــان زنــان پــرورش یافتــه؟ و اگــر افتخــاری امــروز 
ــون همــان مــادری هســتند کــه شــیر داده و  ــد مدی دارن
تربیــت شــان کــرده، بــا ســرد و گرم روزگار آشــنا ســاخته 
و در راه تربیــت شــان هــزار رنــج و محنــت کشــیده. مــن 
ــردان  ــد م ــم بای ــانه ها ه ــه رس ــم در عرص ــر می کن فک
ــه  ــد. خوش بختان ــاع کنن ــان دف ــوق زن ــد و از حق بیاین
ــت.  ــه اس ــم نیافت ــا تعمی ــتند، ام ــی هس ــن مردان چنی
ــر  ــوق بش ــع حق ــود را مداف ــه خ ــتند ک ــی هس مردان
ــا  ــد و ی ــض می کنن ــان را نق ــوق زن ــی حق ــد ول می دانن
ــه  ــی ک ــد در حال ــه می دهن ــوق زن را طعن ــان حق مدافع

حقــوق زن بخــش مهمــی  از حقــوق بشــر اســت.

ــرای ــرازمج ــیبیشت ــکارعموم ــراف تغیی
ــشاز ــهبی ــیک ــت.درحال ــناس ــانههاممک رس
350رســانهیفعــالدرکشــورداریــموبیــشاز20
رســانهیــاویــژهزنــاناســتویــاویــژهبرنامههایــی
درمــوردزنــاندارنــد.آیــاایــنرســانههادرتغییــر
افــکارعمومــیوتبدیــلکــردنحقــوقزنــانبــه
یــکگفتمــانســازندهدرمتــنجامعــهنــاکامبوده
ــک ــهی ــوقبشــرب ــالحق ــکفع ــمی کــههنوزه

ویــژه ای ســاخته شــده و آموزش دهنــدگان آن نیــز زنــان 
اســتند. زنــان در داخــل و بیــرون از کشــور)هند و ترکیه( 
آمــوزش نظامــی می بیننــد. همچنــان کورس هــای 
و  مســلک  تقویــه ی  بــه  درازمــدت  و  کوتاه مــدت 
ــون مارشــال  ــت دارد. پوهنت ــان فعالی ظرفیت ســازی زن
ــن  ــوزش ای ــم در آم ــای مه ــی از مکان ه ــز یک ــم نی فهی

ــان اســت.« زن
ــی  ــان در اردوی مل ــون »زن ــه هم اکن ــزود ک او اف
از حالــت نمادیــن بیــرون آمــده و بــه گونــه ی عملــی در 
ــبانه  ــای ش ــتند و در عملیات ه ــل اس ــا دخی عملیات ه
ــد.« ــت می کنن ــا فعالی ــان در تاشــی خانه ه بیشــتر زن

خانــم شــازیه ظفــری از ســربازان تازه نفــس ارتــش 
ــی  ــش مل ــروی ارت ــاه از ورود او در نی ــه م ــت و س اس

ــت. ــنود اس ــای کاری اش خش ــذرد و از فض می گ
شــازیه بــه هفته نامــه نیــم رخ گفت:»خــاف بــاور 

خبرنگاران زن و رسانه های ویژه زنان؛ 
نیروی تغییر و توانمندی جامعه

ادامه از صفحه ۱

گفت و گو

حسین احمدی

  گفت وگو با نجیبه ایوبی،
 رییس کلید گروپ

جامعه ی خبرنگاری به ویژه خبرنگاران 
زن و خبرنگاران عرصه زنان با دو نوع 

مشکل مواجه اند، یکی مشکل امنیتی 
و دیگری مشکل فرهنگی-اجتماعی. 

اگر زنی در خوست یا زنانی در ننگرهار، 
قندهار، قندز، بدخشان و کابل 

رسانه هایی را ایجاد می کنند و فعالیت 
دارند، این خودش نشان می دهد که 

ظرفیت کار رسانه یی در زنان وجود دارد. 
اما زمینه ی کار خبرنگاران و رسانه های 
زنان بدون شک با مشکل امنیتی مواجه 

اند. حکومت نتوانسته از خبرنگاران 
و رسانه ها حفاظت کند. اما در بحث 

اجتماعی-فرهنگی، زنان با مشکل های 
بیش تر از مردان مواجه اند.

»فعالیت زنان در ارتش نقش نمادین نیست«



بیابــد. پــس راه حــل ایــن اســت کــه در قــدم نخســت 
اطفــال بــدون رضایــت والدیــن شــان بوســیده نشــوند، 
چــون هــر پــدر و مــادر بهتــر از هــر کــس دیگــر خــوی 
و خصلــت طفــل خــود و حساســیت وی را در مقابــل 
ــدم  ــد و در ق ــر می دان ــر دیگ ــر ام ــا ه ــدن ی ــیده ش بوس
دیگــر اگــر طفــل در مرحلــه از درک باشــد کــه در برابــر 
بوســیده شــدن و اجــازه گرفتــن بــرای بوســیدن وی ابراز 
نظــر بتوانــد، از او نظــر گرفتــه شــود تــا اگــر الزم دیــد و 
میــل داشــت تا بوســیده شــود، پــس بوســیده شــود و در 
غیــر آن خــودداری شــود. ایــن شــیوه باعــث می شــود تا 
هــم کــودک اذیــت نشــود، هم بــه میل 
ــرام گذاشــته  و خواســت کــودک احت
شــود و هــم بــه کــودک بــه طــور غیــر 
مســتقیم درس داده شــود کــه وی خود 
ــا مــورد  ــار کــس نگــذارد ت را در اختی
بوســیدن و یــا ســایر تماس هــای 
فزیکــی قــرار نگیــرد. غیــر مســتقیم 
ــودش  ــط خ ــه فق ــوزد ک ــل می آم طف
ــاالی وجــود خــود اجــازه و اختیــار  ب
دارد و فــردا روز اگــر کــس قصــد 
ــه  سوءاســتفاده داشــته باشــد، چگون
بــه وی پاســخ رد بدهــد و چگونــه 
ــتادگی  ــود ایس ــخ خ ــن پاس ــاالی ای ب
بکنــد و در موضوعــات و اقدامــات 
ــاع  ــود دف ــه از خ ــه چگون تجاوزگرایان
ــل  ــه طف ــورت ک ــی در ص ــد. ول بکن
ــود و  ــیده ش ــل وی بوس ــاف می برخ
ــدن  ــیده ش ــه وی از بوس ــود ک ــا وج ب
ــیده  ــم بوس ــاز ه ــی ب ــد ول ــکار بکن ان
ــه  ــدار و اندیش ــن پن ــه وی ای ــود، ب ش
تزریــق می شــود کــه تــو بــاالی وجــود 
و جســم خــود حــق نــداری و وجــود 
ــت  ــت و مقاوم ــران اس ــال دیگ ــو م ت
ــو  ــده اســت و خواســت ت ــی فای ــو ب ت
ــل  ــو، در مقاب ــه ت ــورد نزدیکــی ب در م
خواســت دیگــران معنــا و ارجحیــت نــدارد و تــو بایــد 
در مقابــل خواســت تحمیلــی دیگــران ســر اطاعــت و 
موافقــت فــرو بیــاری و بایــد تســلیم شــوی و تــو ضعیف 
ــه  ــرام ب ــای احت ــه معن ــز ب ــچ چی ــتی و هی ــوان اس و نات
خواســته دیگــران وجــود نــدارد و مــوارد متعــدد دیگــر از 

ــن ســنخ.... ای
ادامه دارد...

ــع  ــا و موان ــرا چالش ه ــد زی ــد نمی کن ــدی رش دایکن
زیــادی ســد راه آن موجــود اســت.

ــن  ــا برای ــه باور ه ــه ای ک ــه »در جامع ــزود ک او اف
ــود  ــا موج ــوان ی ــک حی ــر ی ــیدن تصوی ــه کش ــد ک باش
ــمه ی  ــاختن مجس ــود، س ــوب می ش ــاه محس ــده گن زن
انســان یــا حیــوان حــرام اســت، شــنیدن صــدای نامحرم 
ــری  ــای هن ــان در صحنه ه ــور زن ــت، حض ــرام اس ح
ــه می تــوان انتظــار داشــت  فراهــم نیســت، پــس چگون
کــه هنــر رشــد کنــد؟ مــا در دایکنــدی هنــوز بــا فقــدان 
اســتادان هنــری و مراکــز آموزشــی هنــر مواجــه هســتیم 
ــا مشــمل دیگــر از  ــا ده ه ــر ب ــد اث ــه در تولی و همین گون
ــتیم،  ــه رو هس ــزات روب ــات و تجهی ــود امکان ــه نب جمل
ــدان  ــا فق ــان ب ــتی هم چن ــر دس ــتی و هن ــع دس در صنای

امکانــات بــرای تولیــد مواجهیــم.«
بــه گفتــه ی علــی زاده در کنــار دیگر هنرهــای آوایی 
زنــان، رقــص ســنتی یکــی از هنرهــای دیگــری اســت 
کــه کاملــن محو شــده اســت و تکــرار آن توســط شــمار 
انــدک از بانــوان هنوزهــم تابــو اســت و از ســوی عالمان 

دینــی تکفیــر می شــوند.
 در گفتمــان حلقــه ی چوگانــی راهکارهایــی بــرای 
ــان در  ــری زن ــای هن ــش فعالیت ه ــر و افزای ــد هن رش
دایکنــدی پیشــنهاد شــد. اینکه هنرمنــدان باید از ســوی 
ــویق  ــت و تش ــی حمای ــر دولت ــی و غی ــای دولت نهاده
شــوند، تولیــد صنایــع دســتی زنــان بایــد گســترش یابــد 
و در ســطح ملــی و بین المللــی بــرای آن بازاریابی شــود، 
ــه ی  ــه گون ــان ب ــتی ش ــع دس ــترش صنای ــان در گس زن
ــوند، در  ــتفید ش ــی از آن مس ــاد ناش ــتقیم از اقتص مس
ــع دســتی و دیگــر هنرهــا  نمایشــگاه ها تولیــدات صنای
مــورد نقــد و بررســی قــرار گیرد تــا طبق میــل مخاطبان 
ــرای سهیم ســازی  ــی ب ــه شــود و جشــنواره های مل تهی
ــرای  ــری ب ــع فک ــد و مناب ــود بیای ــه وج ــدان ب هنرمن
پذیــرش هنرهــای قابــل قبــول جامعــه بــه وجــود بیاید.
ــه ی  ــه در جامع ــت ک ــی اس ــا در حال ــن گفته ه ای

انتخابــات و صلــح بیــش از دیگــر اقشــار 
جامعــه ســهیم شــدند و در ســخت ترین 
ــرای پیشــرفت و ظرفیــت شــان کار  شــرایط ب
ــف  ــع مختل ــا محدودیت هــا و موان ــد و ب کردن

ــد. ــارزه کردن مب
بــدون تردیــد کــه این شــروع، انقــاب نو 
پــا بــرای دیــده شــدن زنــان اســت. آنــان ثابــت 
ــا را  ــوان تابو ه ــارت، می ت ــا جس ــه ب ــد ک کردن
ــته  ــف وابس ــا ی مختل ــته و در عرصه ه شکس

نباشــند، کار کننــد و مفیــد واقــع شــوند.
در نهایــت بــه قــول خالــد حســینی 
نویســنده افغان-امریکایــی »رنجــی کــه زنــان 
افغــان متحمــل شــده اند، تنهــا بــا گروه هــای 
انــدک دیگــری در تاریــخ اخیــر جهــان برابــری 

می کنــد.«
ــام  ــامل تم ــک ش ــدون ش ــج ب ــن رن ای
ــه  ــود ک ــواردی می ش ــایر م ــوق و س ــوارد ف م
ــتگی  ــود شایس ــار ٓان از خ ــان در مه ــان افغ زن
ــور  ــا حض ــتند و ب ــش گذاش ــه نمای ــایانی ب ش
ــد  ــت کردن ــر ثاب ــه اخی ــان در دو ده ــال ش فع
کــه هرنــوع مســؤولیت و مأموریــت را بــه نــوع 
شایســته و بایســته ٓان می تواننــد بــه پایــان 
برســانند و جایــگاه و نقش مســاویانه و مســلم 
خــود را منحیــث وزنــه تعــادل جامعــه بــا دادن 
قربانی هــای بی شــمار بــا جســارت و مهــارت 
کامــل بــه عهــده بگیرنــد و از ٓان ســر بلنــد بــه 

ــد. در آین

دایکنــدی تعــداد انگشــت شــمار زنــان بــه هنــر 
ــه دلیــل  ــد امــا ب ــر مشــغول ان موســیقی، ســینما و تئات
نبــود زمینه هــای رشــد و انکشــاف و نبــود امکانــات و 
تجهیــزات هیــچ پیشــرفتی در کار شــان دیــده نمی شــود 
و در ســطح جامعــه هنــر بــرای زنــان هنوزهــم یــک تابو 

ــت. اس ایــن هفــت  کشــور عبارتنــد از: لبنــان، تونــس، 
ــر و  ــن، قط ــعودی، یم ــتان س ــر، عربس مص
 کویــت. در  کتاب  هــای درســی بــه زبــان 
ــورت  ــه ص ــان ب ــور ها زن ــام  کش ــی در تم عرب
اســیران محبــوس در خانــه توصیــف شــده اند 
و یگانــه  کار هایــی هــم  کــه در بیــرون از خانــه 
انجــام می دهنــد دنبالــه وظایــف خانگی شــان 

اســت.« )همــان ص 65(           
در  دختــران  فرودســتی  »احســاس 
جامعــه، غالبــن حاصــل تلقینــات آمــوزگاران 
زن و مــرد آنــان اســت. مثلــن آمــوزگاران 
از  را  دختــران  گفته  هایــی  بــا  مــادران،  و 
تحصیــات فنــی و علمــی ، دل زده می  کننــد.«   

ص 70( )همــان 
ــود  ــت نمی ش ــی  یاف ــل علم ــچ دلی »هی
ــرد و  ــر زن در خ ــرد ب ــری م ــان از برت ــه نش  ک
ــده  ــروزه دی ــه ام ــد و آنچ ــم و روان باش جس
اقتصــادی  اوضــاع  دســت آورد  می شــود، 
گذشــته اســت  کــه نظــام مردســاالری را 
ــه  ــار جامع ــت.« )زن معم ــرده اس ــم  ک حا ک

مــرد ســاالر ص 10(
»یــک بررســی  کــه در میــان مــردان یــک 
ــان  ــت ، نش ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــد زب ص
ــج در  ــای رای ــر توهین  ه ــه بیش ت ــد  ک می ده
میــان مــردان یــا خطــاب بــه زنــان اســت و یــا 
بــه نحــوی آنــان را شــامل می شــود.« )دنیــای 

ــان ص 35( زن
»ولــی مــور و ولســتون  کرافــت )دو 
تــن از پژوهش گــران و نظریه پــردازان علــوم 
اجتماعــی( اعتقــاد داشــتند  کــه آمــوزش بایــد 
بــه گونــه ای طراحــی شــود  کــه زنــان را نــه تنها 
ــد  ــتی ده ــود آش ــت خ ــت فرودس ــا موقعی ب
ــاده  ــی آم ــوع زندگ ــرای آن ن ــان را ب ــه آن بل ک

ــان ص 81( ــای زن ــد.« )دنی  کن

منحــرف می شــود و نزدیــک اســت کــه زن و 
طفلــش را ِلــه کنــد. وقتــی لندکــروز بــه ســوی زن 
حرکــت می کنــد، وی بــه ســرعت خــودش را پــس 
می کشــد، تایــر موتــر بــه ســرعت بــه داخل َگــودال 
پــر از آب می لغــزد و آب داخــل آن را بــر تمــام ســر و 
صــورت زن و طفلــش می پاشــد و بــا ســرعت تمام 

ــد. ــو حرکــت می کن ــه ســوی جل ب
زن خریطــه ی پاســتیکی را از روی جــاده 
جمــع می کنــد و بــه ســوی پیــاده َرو مــی رود. 
ــه در  ــن ک ــد. م ــه می کن ــدت گری ــه ش ــک ب طفل
ــودم از  ــته ب ــر نشس ــاده در موت ــری ج ــوی دیگ س
ــردازم  ــده را می پ ــه رانن ــن می شــوم و کرای ــر پایی موت
و بــه ســوی زن و طفلــش حرکــت می کنــم. وقتــی 
نزدیکــش می رســم برایــش می گویــم کــه می شــود 
همرایــت حــرف بزنــم؟ زن از زیــر چــادری بــه دقت 
ــا تــکان دادن ســرش  ورانــدازم می کنــد و ســپس ب

ــد. ــام می کن ــش را اع موافقت
ــی اش را  ــتان زندگ ــه داس ــم ک از او می خواه
ــور  ــمال کش ــد از ش ــد. می گوی ــف کن ــم تعری برای
ــو  ــه عض ــوهرش ک ــل ش ــال قب ــد س ــت و چن اس
ــلح  ــان مس ــه ی مخالف ــک حمل ــود در ی ــش ب ارت
جــان باخــت و ســپس بــه عقــد بــرادر شــوهرش 
درآمــد. می گویــد کــه شــوهر دومــش عضــو 
پولیــس محلــی بــود و دو ســال قبــل در یــک حمله 

ــی کشــته شــد. هوای
ــر و  ــا مادرشــوهر پی ــده اســت ب حــاال او مان
چهــار کــودک ُخردســال. در روســتا توانایــی ســیر 
کــردن شــکم اطفالــش را نداشــته از همیــن رو بــه 
شــهر آمــده و از همــان زمان همــه روزه بــا این طفل 
ــا  ــیند و ت ــاده می نش ــار ج ــد و کن ــش می آی کوچک
ناوقــت شــام بــه کلبــه ی گلــی کــه در اطــراف چهار 
راهــی قمبر موقعیــت دارد برمی گردد. از مشــکات 
ــد. این کــه همــه روزه از ســوی  زندگــی اش می گوی
ــار  ــن ب ــه چندی ــود و روزان ــر می ش ــردان تحقی م

ــد. ــی می دهن ــنهاد هم خوابگ ــش پیش برای
می گویــد بعــد از کشــته شــدن دو شــوهرش 
ــران  ــوی پس ــش از س ــک باغ ــی و ی ــن زراعت زمی
ــه  ــدر ک ــر ق ــد و ه ــب ش ــوهرش غص کاکای ش
تــاش کــرد و بــه هــر در و دروازه کــه رفــت نتیجــه 
ــی اش  ــتا زندگ ــر روز در روس ــت ه ــا گذش ــداد. ب ن
ــد  ــر می ش ــوهرش تلخ ت ــران کاکای ش ــط پس توس
تــا این کــه تصمیــم گرفــت بــا چهــار طفــل و یــک 
خشــوی پیچــه ســفیدش از روســتا کوچیــد و راهی 
کابــل شــدند. در کابــل، امــا ســرمای روزگار او و 
کودکانــش را هــر روز بیش تــر و بیش تــر زجرُکــش 

می   کنــد.
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ــردن  ــبوع ک ــس از مش ــل پ ــن دو طف ــا ای ــرخ زمان ه ب
الکترون هــای منفــی همدیگــر بــه ماننــد همــان فیلــم 
 ).Ek Aur Ek Gyarah (هنــدی یــک و یــک، یــازده

می شــوند. 
بنابرایــن و بــا توجــه بــه دو مثــال مذکــور در فــوق، 
بــا وجــودی کــه پــدر همــان قــدر در خانــه وجــود دارد 
کــه بتوانــد ۴۰ درصــد تربیــت فرزنــد را بــه دســت بگیــرد 
و بقیــه وقــت خــود را مصــروف تأمیــن معــاش خانــواده 
می باشــد، ولــی بــاز هــم بــه دلیــل نیــروی تبهــکاری که 
در منفــی وجــود دارد، اثــر مخــرب آن ماندگارتــر تظاهــر 

ــین ۶۰  ــال پیش ــه در مث ــادر را ک ــات م ــد و زحم می کن
درصــد گفتــه بودیــم، بــه وجــه بهتــر ویــران می کنــد.

ــاال  ــز در ب ــات موج ــس از بیان ــر و پ ــه در زی آنچ
ذکــر می شــود، فقــط چنــد نمونــه، مصــداق، تجربــه، و 
چشــم دید از روش هــا، گفتارهــا و کردارهــای نادرســت 
ــای  ــا خانواده ه ــه در بس ــت ک ــا اس ــای خانواده ه اعض
افغانســتانی بــه کــرات دیــده و شــنیده شــده و می شــود.
در خانواده هایــی کــه اطفــال مــورد مهــر و محبــت 

ــف  ــای مختل ــاص در قالب ه ــی خ ــت و زیبای و ظراف
می رســاند ماننــد: رســامی، خطاطــی ، شــعر، موســیقی 

ــره.  و غی
تابوهایهنریدردایکندی

محمد هاشــم علــی زاده، اســتاد دانشــگاه بــر ایــن بــاور 
اســت  کــه هنر هــای آوایــی ماننــد »مختــه« و »َدیــدو« 
کــه در گذشــته های جوامــع هــزاره خاســتگاه منحصــر 
بــه فــرد در جهــان دیگــری از اندیشــه ها داشــت اکنــون 
بــه باد فراموشــی ســپرده شــده و اثــری از آن باقــی نمانده 

. ست ا
مختــه و دیــدو خوانــدن اشــعار و بیت هــا بــا 

ــتر  ــاختن، بیش ــاد س ــت، در آب ــدرت مثب ــه ق ــبت ب نس
ــان مــا هــر روز می بیننــد کــه  اســت. چنانچــه هموطن
ــا هزینــه  دولــت یــک پــروژه را طــی چندیــن ســال و ب
ــمن  ــای دش ــی گروه ه ــازد، ول ــر می س ــا دال میلیون ه
همــان پــروژه را بــا کم تریــن هزینــه و در ظــرف چند ثانیه 
بــا بســتن یک بمــب یــا پرتــاب یــک نارنجــک، واژگون 
می ســازند. در مثــال دیگــر، زمانــی کــه یــک معلــم در 
یکــی از مکاتــب خصوصــی طــی یــک مــاه زحمــت، 
پنــج هــزار افغانــی معــاش می گیــرد و در بســیاری از این 
مکاتــب بــه نــام دوره ی آزمایشــی ســه ماهه معلــم را نگه 

ــه وی  ــه ماه ــن دوره س ــان ای ــد و در پای می دارن
را نــاکام و ناموفــق ملقــب کــرده و معلــم دیگــر 
را بــه همیــن ســان در بســت خالــی بــرای یــک 
ــتخدام و  ــر اس ــی دیگ ــه امتحان ــه ماه دوره س
اســتفاده می کننــد کــه آخــر کار هیــچ کــدام از 
ایــن معلمــان را معــاش نمی دهنــد ولــی یــک 
قطــاع الطریــق در ظــرف چنــد دقیقــه، موبایل 
را کــه ده هــا هــزار افغانــی بهــا دارد، از ید مالک 
ــس طبیعــی اســت  ــرد. پ ــدرآورده و می گی آن ب
ــا دیــده شــدن ایــن جریــان توســط فــرد  کــه ب
ــا کســی کــه شــرایط  کــم خــرد و بی خــرد و ی
ضیــق اقتصــادی وی را پیچانــده اســت، او نیــز 
بــه راه کوتــاه و آســان و صــد در صــدی درآمــد 
روی آورده و بــا مــرور کم تریــن زمــان بــه یــک 

ــود. ــدل می ش ــزرگ مب ــی ب جان
در مثــال ســوم می تــوان دو پســر کاکا 
ــال ها  ــدام س ــر ک ــاالی ه ــه ب ــرد ک ــر ک را ذک
ــون  ــان پیرام ــای ش ــط خانواده ه ــت توس زحم
ــی  ــت، ول ــده اس ــیده ش ــت کش ــت درس تربی
ــا و دور  ــم یکج ــودک باه ــن دو ک ــه ای همین ک
ــد  ــن قــرار می گیرن از نظــارت و مراقبــت والدی
ــه  ــبت ب ــد، نس ــکار می کنن ــادل اف ــم تب و باه
ــن  ــا چندی ــن روز ی ــرای مــدت چندی ــل و ب قب
ــارز  ــی تب ــانه های بی تربیت ــود نش ــه از خ هفت
می شــوند.  گپ ناشــنو  و  بی گفــت  و  داده 

مثلــن هــر کــدام از ایــن کــودکان اگــر ۹۹ خوبــی و یــک 
عــادت بــد داشــته باشــند، زمانــی کــه باهــم می باشــند، 
برعــاوه ی یــک منفــی خــود، منفــی موجــود در پســر 
کاکا را نیــز جــذب می کننــد کــه پــس از ایــن هــر کــدام 
از ایــن کــودکان دارای دو منفــی می باشــد و بدیــن 
وســیله، دیگــر ایشــان وســیله قوی تــر در راســتای آزار و 
ــه چــوکات آمــدن  ــاره ب اذیــت والدیــن می باشــند و دوب
ــا  ــا حت ــد و ی ــر می باش ــدار زمان گیرت ــک مق ــان ی ایش

قــرار می داشــته باشــند، دیــده می شــود کــه ایــن 
محبــت، افراطــی از طــرف بــزرگان و دل ســرد کننــده و 
ــی  ــن زمان ــد. مثل ــودک می باش ــرای ک ــده ب ــت کنن اذی
ــه  کــه بــرای بوســیدن طفــل دلتنــگ می شــوند، آن را ب
انــدازه ی می بوســند کــه طفــل بــه ســر و صــدا و یــا بــه 
ــه  ــن گون ــه ای ــی ک ــد. در حال ــه می آی ــال و گری غالمغ
ــد  ــه ب ــودک، ب ــه ک ــی ب ــای خیرخواه ــه ج ــت ب محب
خواهــی بــرای وی تبدیــل می شــود. بدخواهــی بــه ایــن 
معنــا کــه دیگــر کــودک از آن شــخص و یــا هر شــخص 
ــد،   ــته باش ــودک را داش ــیدن ک ــل بوس ــه می ــر ک دیگ

گریــزان می گــردد و همیــن کــه طفــل فکــر بکنــد کــه 
فــان شــخص بــرای بوســیدنش نزدیــک شــده اســت، 
ــون  ــد، چ ــروع می کن ــغ زدن ش ــه چی ــش ب ــش از پی پی
طفــل می دانــد کــه بوســیدن بــه جــای جــذب محبــت 
ــاری از  ــودک، انب ــود ک ــه وج ــده ب ــه کنن ــود بوس از وج
انــرژی منفــی و آزار و اذیــت را بــه جــان بــر او تحمیــل 
می کنــد. بــه همیــن ســبب و بــرای دفــاع و ابــراز تنفــر 
خــود، فریــاد می زنــد تا اگــر از بوســه آن شــخص نجات 

ــته در  ــع گذش ــه در جوام ــت ک ــز اس ــدای حزن انگی ص
ــده می شــده اســت. ــی خوان حالت هــای غــم و ناراحت

آقــای علــی زاده گفــت: »مختــه و دیــدو هنرهــای 
آوایــی زنــان هــزاره در ادوار مختلــف تاریــخ بــوده اســت 
امــا بــا مدرن شــدن زندگــی انســان ها و افــراط گرایــی در 
اســام اکنــون بــه باد فراموشــی ســپرده شــده اســت. این 
هنــر زنــان یــک ارزش هنــری بــوده اســت کــه بیان گــر 
تمــام درد، رنــج و محرومیــت مــردم هــزاره به خصــوص 
ــان در تاریــخ بــوده اســت امــا نســل جدیــد ظاهــرن  زن

ــد.« ــوش کرده ان ــان را فرام ــاکان ش ــای نی رنج ه
بــه بــاور او فقــط بــا نــگاه ظاهــری هنــر در 

رویا طاها

مبارزه ی زنان بی تأثیر نبود!

زنان و تابوهای هنری در دایکندی زنان در مسیر تاریخ

فرار از روستای سرسبز... نقش خانواده در تربیت کودک
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 قیس رحیمی

در ٓاخریــن سرشــماری کــه از ســوی اداره ملی احصاییه 
در دوازدهــم جــوزای ســال روان خورشــیدی بــه نشــر 
ــون  ــی ۱۶.۱ میلی ــوس مجموع ــا نف ــان ب ــید، زن رس
ــکیل  ــتان را تش ــوس افغانس ــام نف ــد تم ــن ۴۹ درص ت
می دهنــد. امــا بــا ٓان هــم چــرا ایــن نیمــه ی کامــل در 
کشــور همیشــه نادیــده گرفتــه شــده و از حق شــان دور 
مانده انــد؟ بــرای تغییــر ایــن وضعیــت آیــا حرکــت  هــم 

صــورت گرفتــه اســت یــا خیــر؟ 
نظــام مردســاالری و تأثیرات دوره ی ســیاه طالبان 
کــه زنــان را بــرده  و جنــس دومــی بیــش نمی دانســتند 
هنــوز محــو نشــده  اســت. از یک ســو ســنت ها، 
عرف  هــای ناشایســت امــا پذیرفته شــده ی زن ســتیزانه 
ــد  ــبیه س ــان ش ــدن آن ــد ش ــد و توانمن ــیر رش در مس
فوالدیــن عمــل کــرده  اســت. از ســوی دیگــر دهــه ی 
ــه  ــتان - ک ــیس افغانس ــو تٔاس ــت ن ــت حکوم نخس
مدعــی دموکراســی در ایــن حیطــه ی جغرافیایی اســت 
- کامــل در انحصــار مــردان قــرار داشــت. همیــن امــر 
ــه  ــا وعده هــای بی شــمار و ب ــت ب ــا دول باعــث شــد ت
ظاهــر جــدی بازهــم در قســمت تٔامیــن حقــوق زنــان 
در جامعــه نــاکام بمانــد و طــوری کــه بایــد، نتوانــد این 
مســؤولیت را ادا کنــد. بــا ٓان هــم تفویــض یــک ســری 
از مســؤولیت های نمادیــن و ایجــاد یــک وزارت تحــت 
نــام »وزارت امــور زنــان« تــاش کردنــد تــا از یک ســو 
ــی زده باشــند - کــه  ــه چشــم جامعــه جهان خــاک ب
بــدون شــک زنــان در محــور اصلــی کمک هــا و توجــه 
آنــان قــرار داشــت - و از ســوی دیگــر موفــق بــه ایجــاد 

شــغل بــرای زنــان معــدودی شــده باشــند.
ــه در ســال های نخســت و  ــر اســت ک ــل ذک قاب
بــا راه یافتــن ۶۸ نماینــده بــه مجلــس نماینــدگان و ۲۳ 
نماینــده بــه مجلــس ســنا، مســیر مشــارکت سیاســی 
ــان،  ــه ی دوم هم چن ــد. در ده ــن ش ــان روش ــرای زن ب
ســهم زنــان در حکومــت و سیاســت، امیــدوار کننــده 
ــی،  ــکات سیاس ــام مش ــود تم ــا وج ــان ب ــود. زن ب
امنیتــی و اجتماعــی تــاش کردنــد تــا جایگاهــی برای 
خودشــان تکاپــو کننــد. بــا ایجــاد حکومــت وحــدت 
ــان،  ــرای زن ــت ب ــای فعالی ــدن فض ــر ش ــی و بازت مل
تحــرک در میــان زنــان بیش تــر دیــده شــد و با اســتفاده 
ــا بــه عرصــه ی  ــه، پ از فرصت هــای انــدک امــا ٓاگاهان
سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ و ورزش گذاشــتند. 
همین طــور با ایجــاد ده هــا نهــاد، فعالیــت و دادخواهی 
ــر راه  ــع را از س ــری موان ــک س ــان، ی ــوق زن ــرای حق ب

خــود برداشــتند.
نقــش جامعــه مدنــی در فراهم شــدن زمینــه برای 
ــمت  ــال، قس ــن ح ــا ای ــود. ب ــر نب ــان بی تأثی ــد زن رش
زیــادی از ایــن کارهــا در پایتخــت و والیت هــای درجه 
یــک خاصــه می شــد و زنــان هنــوز در ولســوالی های 
ــیاری  ــای بس ــا محدودیت ه ــروم و ب ــت، مح دوردس
مواجه انــد کــه بــدون شــک بــه نوعــی ضایــع بــزرگ 
ــتان  ــل افغانس ــعه ی مث ــال توس ــوری در ح ــرای کش ب
اســت. زمــان و فرصــت بیش تــر نیــاز اســت تــا زنــان 
بتواننــد آنچــه را حــق شــان اســت بــه دســت بیاورنــد. 
در نتیجــه زنــان ثابــت کردنــد کــه در تمــام عرصه هــا و 
در کنــار مــردان می تواننــد در گــردش چرخــه ی ترقــی 

ــد. کشــور هماهنــگ و یک جــا حرکــت کنن
تاش هــای شــبانه روزی زنــان بــرای ایفــای 
نقش شــان و اســتفاده بهینــه از فرصت هــای به دســت 
ــت  ــه در محرومی ــه همیش ــر ک ــن قش ــرای ای ــده ب ٓام
بــه ســر بــرده بودنــد، بهتــر از آنچــه بــود کــه بــه نظــر 
ــه ای  ــدن در معرک ــا زدن و وارد ش ــه دری ــد. دل ب می ٓام
کــه پایانــش واضــح و روشــن نبــود تحســین برانگیــز 
اســت. امــروز زنــان بــا رفتــن بــه مکتــب، دانشــگاه ، 
ــت  در  ــاع و فعالی ــانه ها، اجتم ــال  در رس ــور فع حض
بخش هــای اقتصــادی، هنــری، صحــت و ورزش 
توانایی شــان را بــه رخ منتقدیــن و قشــر افراطــی جامعه 

کشــیده و بــه نمایــش گذاشــتند. زنــان 
در پروســه های بــزرگ ملــی مثــل 
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ــوان  ــه عن ــفانه ب ــه متأس ــه ک ــایل آنچ ــن مس ــار ای کن
بحــث  می شــود  مطــرح  جــدی  آســیب  یــک 
ســطحی نگری فرهنگــی اســت. مــا بــه موضوعــات 
اجتماعــی و فرهنگــی برخــورد پروژه یــی و تشــریفاتی 
داریــم. مثلــن در برنامه هــای کمپایــن شــانزده روزه ی 
ــراری،  ــخاص تک ــان اش ــه زن ــونت علی ــو خش مح
ســخنان تکــراری و تشــریفاتی می گوینــد کــه در واقع 
بــا فقــدان شناســایی چالش هــا و راه حــل بنیــادی و 
ــه ی  ــه در عرص ــتیم. همین گون ــه رو اس ــی روب اساس
هنــر. در دایکنــدی اگــر موســیقی محلی نواخته شــده 
مردانــه بــوده، اگــر شــعر گفتــه شــده مردانــه بــوده، در 
اجراهــای نمایشــی تئاتــر نیــز مــردان در صحنــه اند، و 
هنوزهــم جــای زنــان در عرصــه ی هنــر خالی اســت و 

هیــچ پیشــرفتی نداشــته.«
بــه بــاور آقــای عرفــان دلیــل اصلی عــدم حضور 
زنــان در صحنه هــای هنری از کــم کاری دولت اســت. 
ــه عهــده  ی  وی یــک بخشــی از ایــن کم کاری هــا را ب
زنانــی می انــدازد کــه هیــچ دغدغــه ای بــرای بــروز و 

انکشــاف اســتعدادهای شــان ندارند.
ــه  ــدی ب ــروزی دایکن ــان ام ــه ی او، »زن ــه گفت ب
ــن دغدغه هــای  ــر جامعــه آخری دلیــل فقــر حاکــم ب
شــان در آوردن پــول و تأمیــن مخــارج زندگــی اســت. 
ــتعدادهای  ــد اس ــروز و رش ــه ب ــه ب ــای اینک ــه ج ب
ــر  ــی آن بیش ت ــه ی مال ــه جنب ــد ب ــه کنن ــان توج ش
تمرکــز می کننــد و بــه طریقه هــای درآوردن پــول 
گاه و  ــه ی آ ــک جامع ــرای ی ــن ب ــه ای ــند ک می اندیش
بســتر اســتعداد های بکــر ماننــد دایکنــدی فاجعه بــار 
اســت و مانند میکــروب سرنوشــت زنان را بــه گروگان 
ــان  ــردای ش ــرای ف ــود ب ــث می ش ــه باع ــرد ک می گی
یــک فکــر بنیــادی و طرحــی بــرای بهبــودی وضعیت 

و رشــد اســتعدادهای شــان نداشــته باشــند.«
هنــر ایــده ی زیبــا شــناختی، آرمانــی و انســانی 
ــتفاده از  ــا اس ــل ب ــدرت تخی ــاس ق ــه براس ــت ک اس
ابزارهــای تزئیــن بــه بهتریــن صــورت و زیباترین وجه 
ــه نحــوی ارتبــاط  ــا ب ــه دیگــران بازگــو می شــود و ی ب
ــه ی  ــد دادن باطــن و ظاهــر اســت. در واقــع آیین پیون

جامعــه اســت کــه پیــام دغدغه هــای 
انســان ها را بــه اشــکال مختلــف 
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دیدگاه

زنان و تابوهای هنری در دایکندی

مبارزه ی زنان بی تأثیر نبود!

لطیفه سادات موسوی

گزارش

کــه شــماری از جوانــان، دانشــجویان، اســتادان 
گاهــان علمــی  روی مســایل مرتبــط بــه  دانشــگاه و آ
ــای  ــر موضوع ه ــر و دیگ ــوق بش ــان، حق ــوق زن حق
ــور از ســطحی نگری  ــرای عب روز بحــث می شــود و ب
بــه مســایل اجتماعــی و پیــدا نمــودن راه حــل منطقی 
ــه  ــی ک ــود. در گفتمان ــاش می ش ــا ت ــرای بحران ه ب
از ســوی ایــن حلقــه برگــزار شــده بــود روی موضــوع 
»زنــان و تابوهــای هنــری در دایکنــدی«  بحــث شــد.
گاهــان و اســتادان دانشــگاه کــه در  شــماری از آ

ــر  ــد ب ــت می  کردن ــی صحب ــه ی چوگان ــان حلق گفتم
ــرای فرهنگ ســازی حضــور  ــاور اســتند کــه ب ــن ب ای
ــرای  ــب ب ــتر مناس ــد بس ــر بای ــه ی هن ــان در عرص زن
ــرای  ــود و ب ــاعد ش ــری مس ــتعدادهای هن ــد اس رش
نهادینه ســازی آن اراده ی دولــت یــک امــر مهــم و 

ــی اســت. حیات

بررسیوضعیتهنردردایکندی
یحیــا عرفــان، اســتاد دانشــگاه و فعــال حقــوق بشــر 
ــا اشــاره بــه حضــور کم رنــگ  در والیــت دایکنــدی ب
ــه  ــد کــه ب ــر می گوی ــدی در عرصــه ی هن ــان دایکن زن
ــات ناپســند  ــل عــدم اســتقالیت و وجــود عنعن دلی
ــود و از  ــرکوب می ش ــان س ــری زن ــتعدادهای هن اس
ســویی هم زنــان نیــز اراده ای بــرای بروز اســتعدادهای 

شــان ندارنــد.
آقــای عرفــان گفــت: »مــا در جامعــه ای زندگــی 

می کنیــم کــه در ایــن اواخــر یکــی از دســت آوردهایش 
پیشــرفت چشــم گیر درعرصــه ی آمــوزش و پــرورش، 
ــه ی  ــه گون ــت. ب ــاع و سیاست اس ــگ، اجتم فرهن
آموزشــی  رقابت هــای  از  حرفــی  وقتــی  مثــال 
می شــود درخشــیدن جوانــان بــه خصــوص دختــران 
دایکنــدی در اذهــان عامــه تداعــی می شــود. در 

پــس از ســقوط رژیــم طالبــان در افغانســتان تاکنــون 
ــا  ــاز احی ــری ب ــی و هن ــی، فرهنگ ــت اجتماع وضعی
ــت آورد دو  ــون دس ــه اکن ــی ک ــا جای ــت ت ــده اس ش
دهــه ی دولــت جمهــوری اسامی افغانســتان بــه 

ــی رود.  ــمار م ش
ــان  ــیاه طالب ــک و س ــر دوره ی تاری ــد عم گرچن
ــام  ــاروت آن تم ــایه ی دود و ب ــا  در س ــود ام ــاه ب کوت
ارزش هــای فرهنگــی و هنــری افغانســتان را بــا خاک 
یکســان شــد که بــاز احیــای آن ســالیان متمــادِی را در 

بــر خواهــد گرفــت.
ــروه  ــامی گ ــارت اس ــم ام ــق رژی ــر عمی تأثی
ــتان  ــردم افغانس ــت م ــان اکثری ــم اذه ــان هنوزه طالب
را تســخیر کــرده و بــاالی افــکار و اندیشــه های 
مــردان جامعه هــای ســنتی ســایه افگنــده اســت. امــا 
باوجــود مخالفت هایــی کــه بیش تــر از ســوی مــردان 
صــورت می گیــرد بازهــم حضــور زنــان افغانســتان در 
ــر  ــگ و هن ــژه فرهن ــه وی ــف ب ــای مختل عرصه ی ه
قابــل توجــه اســت. امــا والیــت دایکنــدی بــه عنــوان 
ــم در  ــروم هنوزه ــیس و مح ــازه تأس ــت ت ــک والی ی
ــرای  ــی را ب ــی تابوهای ــف اجتماع ــای مختل بخش ه
ــت  ــد: محرومی ــت. مانن ــا داده اس ــود ج ــان در خ زن
زنــان از حــق انتخــاب همســر، حــق کار و تحصیــل، 
حــق انتخــاب پوشــش، حضــور در صحنه هــای 
هنــری ماننــد ســینما، تئاتــر و موســیقی و... کــه در 
بســیاری از روســتاها اســتعدادهای هنــری زنــان قبــل 

ــود. ــن می ش ــگوفایی دف از ش
گاهــان بدیــن باور انــد کــه در والیــت دایکندی  آ
ــوان  ــل ج ــاش نس ــان و ت ــت زم ــا گذش ــد ب اگرچن
ــز در مکتــب، دانشــگاه ، اجتمــاع و  ــان نی حضــور زن
ــر  ــه ی هن ــا در عرص ــده، ام ــم گیر ش ــت چش سیاس
ــدان  ــت و عاقه من ــته اس ــی نداش ــرفت چندان پیش
ــرکوب  ــه س ــه صحن ــان ب ــن دور ورود ش ــر در اولی هن
می شــوند و بــا واکنش هــای زیــادی در نشســت های 
مردمــی و شــبکه های اجتماعــی مواجــه می شــوند.
از چنــدی بدینســو جمعیــت فرهنگــی بــا عنوان 
»حلقــه ی چوگانــی« در دایکنــدی ایجاد شــده اســت 

ــاد  ــان اعتق ــوارد زن ــن م ــه در ای ــده ک ــده ش ــا دی حت
دارنــد کــه مــردان هــم کارایــی بهتــری نســبت بــه زنان 
دارنــد و هــم رفتــار بهتــری بــا مراجعــان، کــه  ایــن نوع 
ــد:  ــان دامــن می زن ــه محرومیــت زن برداشــت خــود ب
ــا  ــت ت ــران هف ــران و دخت ــغلی پس ــای ش »گزینش  ه
ــان  ــل نظریات ش ــت مث ــی درس ــاله آمر یکای ــازده س ی
در بــاره خصوصیــات دو جنــس،  کلیشــه ای اســت.« 

ــان ص 48( )هم
از  ابونصــر فهرســتی  »در  کتــاب راهنمــای 
ــاد  ــه در هفت ــه و زنان ــز مردان ــه  های تبعیض آمی  کلیش
ــال  ــه در س ــی  ک ــان عرب ــه زب ــی ب ــاب درس ــه  کت و ن

1982 در مدرســه  های هفــت  کشــور 
ــت.  ــده اس ــوده، آم ــج ب ــی رای عرب

دختــر بایــد خــود را بــرای زندگــی حاشــی های آمــاده 
گا هانــه بــرای  گا هانــه یــا ناآ کننــد: »خانواده  هــا چــه آ
دختــر و پســر خــود حقــوق مســاوی قایــل نیســتند و 
ــن  ــه ای ــد. ب ــد یگدیگــر تربیــت نمی  کنن آن هــا را مانن
ــواده  ــی در خان ــای جنس ــای تفاوت ه ــب پایه  ه ترتی
گذاشــته می شــود. اصــل مهمــی   کــه امــروزه مطــرح 
اســت نــه تفاوت هــای جنســی میــان زن و مــرد، بلکه 
رفتار هــای جنســیتی مربــوط بــه زن و مــرد اســت.« 
)خشــونت خانوادگــی زنــان کتــک خــورده، اعــزازی 

ص 188 (
»از یــک ســو خصوصیــات و توانایی  هایــی را بــه 
زنــان نســبت می دهــد  کــه در مــردان از آن  هــا نشــانی 
نیســت و از ســوی دیگــر مــردان را از ویژگی  هــا و 
توانایی  هایــی بهره منــد می ســازد  کــه زنــان از آن 
ــی ص 27( ــض جنس ــا تبعی ــکار ب ــد.« )پی محرومن

»تبعیــض پنهــان عبــارت از آن اســت  کــه 
ــه  ــی ارائ ــوی هویت یاب ــک الگ ــط ی ــران فق ــه دخت ب
می شــود  کــه همــان تشــکیل خانــواده اســت، 
ــوردار  ــترده برخ ــاب گس ــق انتخ ــر ها از ح ــا پس ام
ــان جنــس  ــه آن ــد  ک ــه پســر  ها می فهمان می شــوند، ب
مســلط و برترنــد و بــه دختر هــا نشــان می دهــد 
 کــه بــه جنــس ضعیــف و فرودســت تعلــق دارنــد.« 

ــی ص 30( ــض جنس ــا تبعی ــی کار ب )پ
»برخورد هــا، رفتــار و عواطــف پــدر و مــادر 
ــه پســر  ــن  ک ــر حســب ای ــه فرزندان شــان ب نســبت ب
ــان ص  ــود.« )هم ــاوت می ش ــر متف ــا دخت ــند ی باش

)35

نــوع رفتار هــا و آموزش  هــای اجتماعــی در 
ــه آن جــا می انجامــد کــه  ــه، مدرســه و جامعــه ب خان
مــرد یــک موجــود آســمانی و برتــر اســت کــه خداوند 
مقــدر کــرده اســت تــا رییــس زن باشــد و زن آفریــده 
ــا نوکــر مــرد باشــد و ایــن سرنوشــت محتــوم  شــده ت
ایــن جنــس اســت. ایــن ضعــف زنانــه کــه مبتنــی بــر 
ــوزش اســت در تمــام مســایل اجتماعــی  ــار و آم رفت

ــه  ــد ب ــاب می یاب ــاغل بازت ــن مش ــن تعیی و خصوص
گونــه ای کــه اگــر زنــی بــه مدیریــت دســت یابــد نــه 
فقــط جامعــه ی مــردان آن را بــاور نمی کنــد کــه 
ــرای چنیــن  ــان، یــک زن را ب قبــل از آن جامعــه ی زن
ــرای  ــتیاقی ب ــه اش ــته و هیچ گون ــوان دانس ــغلی نات ش
ــد.  ــان نمی دهن ــود نش ــراد از خ ــوع اف ــن ن ــویق ای تش

زنانوتحقیرجنسیتی
»هنگامی  کــه دانش آمــوزان وارد دبیرســتان می شــوند 
ــوند  ــارج می ش ــه خ ــی   ک ــتند، هنگام ــود ک هس  ک
نوجواننــد ایــن احســاس اعتمــاد بــه نفــس دختــران 
ــرا  کــه در مــورد ظاهــر  ــد، زی ــن می آی اســت  کــه پایی
گاهــی فلــج  و توانایی  هــای خــود بــه یــک خودآ
 کننــده می رســند. بســیاری از دختــران درون گــرا 
و مــردد می شــوند و »مــن نمی دانــم« بیش تریــن 
پاســخ آن هــا بــه ســاده ترین ســواالت اســت موجــب 
می شــود  کــه ناگهــان احســاس آســیب پذیری  کننــد، 
ــوان  ــی از ت ــن نوجوان ــران در س ــه پس ــی  ک در صورت
جســمی  خــود احســاس غــرور  می کننــد.« )زنــان و 
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ــکات  ــاره مش ــاوره در ب ــا مش ــدارس م »در م
صــورت  نــدرت  بــه  نوجــوان  دختــران  خــاص 

)280 ص  تبعیــض  و  )زنــان  می گیــرد.« 
تفاوت  هــای رفتــاری کــه برپایــه جنســیتی 
ــکات  ــی از مش ــد، یک ــه می یاب ــه و ادام ــکل گرفت ش
مهــم اجتماعــی اســت کــه ریشــه در خانــه دارد. ایــن 
ــای  ــده و در دوره  ه ــاز ش ــی آغ ــا از کودک ــوع رفتار ه ن
ــار  ــن رفت ــازد. ای ــا را می س ــخصیت بچه  ه ــدی ش بع
هــم شــامل تبعیــض اســت و هــم تفــاوت جنســیتی 
ــری  ــاری و فک ــت رفت ــروز محدودی ــه ب ــر ب ــه منج ک
ــواده شــده و هــر یــک را  ــدان خان در شــخصیت فرزن
ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــرار می ده ــه ق ــیر جداگان در مس
ــا  ــدان پســر تربیــت می شــوند ت ســبک رفتــاری فرزن
بــه فعالیت  هــای مهــم اجتماعــی بپردازنــد و فرزنــدان 

زنان در مسیـر تاریـخ
حسین رهیاب بلخی
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