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اولین روز مالقاتم؛ در کافه چه گذشت

مرضیه سلحشور با گسسنت زنجیر
تبعیض جنسیتی در افغانستان به قلهای
بلند از موفقیت رسید و سند فراغت
آموزشهای پیلوتی را از کشور چک به
دست آورد .خانم سلحشور به عنوان
خلبان چرخبال جنگی وارد قوای هوایی
ارتش کشور گردید.
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اگر یک مرد ازدواج نکرده
باشد ،به او مجرد خوشگذران
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ماریا ویلیامسون

اینجا ،چراغی روشن است

خودکفایی؛

اولین گزینهی موفقیت
برای زنان
زنـان در طـول سـالهای متـامدی بـه عنـوان جنـس دوم در مقابـل مـردان
زندهگـی کردهانـد و میکننـد .متـام سـتونهای زندهگـی طـوری به نظـم درآمده
انـد کـه بـه صـورت خـود بـه خـودی زنـان را وادار بـه زیر دسـت مانـدن میکنند.
متـام قوانیـن ضامـن برتـری و برتری یافنت مردان بـر زنان میباشـند .و در مقابل
قوانیـن مجـازات بـرای زنـان در صـورت تخطـی از افـکار مردسـاالرانه سـنگین و
رسکوبگـر انـد.
در جامعـه ،همـه چیـز بـه نفع مـردان رقم خـورده اسـت .مـردان دارای صالحیت
بیشتـر انـد و دسـت بـاز دارنـد بـرای انجـام هرآنچـه میخواهنـد .دنیـا مکانـی
بـرای زیسـت مـردان تلقـی شـده و متـام موجـودات هسـتی بـه شـمول زنـان،
پلههـای رسـیدن مـردان بـه قـدرت و ابـزاری بـرای بـه مثـر رسـاندن برتـری
طلبیشـان اسـت .مـردان خـود بـه تخـت شـاهی تکیـه زدهانـد و بیمحابـا
دستوراتشـان را بـرای بـه کرسـی نشـاندن ایدههـای شـان ارایـه میکننـد.
دیکتاتـوری بـه نظـم درآمـده توسـط مـردان فرصـت و حـق ابـراز عقیـده و انجـام
کار دلخـواه را بـه زنـان نـداده اسـت و زنـان حتـا فکر رسپیچـی از ایـن قوانین را
منیتواننـد و نبایـد در رس داشـته باشـند.
متـام اینهـا و بسـی مـوارد دیگـر دالیـل محکمیانـد بـرای تضعیـف روحیـه
خالقانـه زنـان .امـواج افکار مردسـاالرانه تـا انـدازهی قدرتمند بـوده و پیشروی
منـوده کـه زنـان را بـه ایـن بـاور کـه ضعیـف انـد رسـانده اسـت و در ایـن صـورت
زنـان فکـر میکننـد در مقابـل مـردان هرگـز شـانس پیـروزی ندارنـد .در پیرامون
همیـن مسـایل افـکار زنـان بـه صـورت خفتـه و ترسـو بـار آمده و سـالهای سـال
اسـت کـه قـدرت حاکمیت مـردان در قلمرو پیشرفـت زنان حکمروایـی میمناید
و بیهیـچ مانعـی ایـن راه بـرای مـردان بازتـر و محکمتـر میشـود.
قـدرت حاکمیـت سـلب شـدهای زنـان توسـط مـردان ،درجـه خودخواهـی و
خودمنایـی آنهـا را بـه صفـر رسـانده اسـت و آنهـا بـه ایـن بـاور رسـیده انـد کـه
اگـر میخواهنـد زنـده مباننـد بایـد در خدمـت مـردان باشـند تـا ایـن فرصـت بـه
آنهـا داده شـود .قـدرت صالحیـت از زنان گرفته شـده و خودکفایی در بین آنها
مسـئلهی نیسـت .آنهـا همه چیـز را برای مـردان میخواهند .میکوشـند مردان
را در راه رسـیدن بـه آروزهـای شـان کمـک کننـد و سـپس چشـم انتظـار مـردان
میماننـد کـه بـرای شـان طبـل زنـده مانـدن را بنوازنـد.
بـدون شـک در جهـان امروزی و به خصوص در افغانسـتان اکرثیـت زنان خودکفا
نیسـتند و بدتـر از همـه ایـن اسـت کـه ایـن امـر هرگـز چیـزی مهمـی برای شـان
تلقـی منیشـود .برای داشـنت ناچیزترین شـی چشـم به مـردان میدوزنـد .برای
داشـنت بیارزشتریـن چیـزی منتظـر دسـت و دلبـازی مـردان میماننـد بـی
هیـچ فکـری در مـورد اینکـه چـرا خـود بینیـاز این مسـئله نیسـت.
عـدم خودکفایـی سـد بزرگیسـت برای به کرسـی نشـاندن افـکار زنانـه در جهان
کـه در آن زندهگـی میکنیـم .زنـان منیتواننـد طـرح ایـدهای مناینـد .چـون
پنداشـته میشـود کـه ابـزار و توانایـی الزم را بـرای بـه مثـر رسـاندن آن ندارنـد
و منیتواننـد .ایـن در حالـی اسـت کـه خودکفایـی بیگانهتریـن موضـوع ،بـه
خصـوص بـرای زنـان افغانسـتان اسـت.
سـنگینی ایـن حـس غیرقابـل تحمـل اسـت و ویرانگـر .زنـی کـه از هـر نـگاه
خودکفـا نباشـد ،فرزنـد احمـق تحویـل جامعـه میدهـد .زنـی کـه قـدرت انجـام
کاری از او گرفتـه شـده باشـد فرزنـد بـرده بـه خـورد جامعـه میدهـد و زنـی کـه
فرصـت ابراز احساسـات خودش را نداشـته باشـد نصف و یا بیشتـر جامعه خفته
باقـی میمانـد .بنابرایـن بـرای بیـرون رفـت از ایـن بحـران و بـرای داشـنت یـک
جهـان عـاری از هـر نـوع بیعدالتـی ،باید بـرای زنـان فرصـت کار و بهرهگیری از
تواناییهـای شـان داده شـود .و زنـان تنهـا زمانـی میتواننـد مفیـد باشـند که به
خودشـان باور داشـته باشـند تـا به خودکفایی برسـند و خودکفایـی؛ اولین و تنها
گزینـهی موفقیـت بـرای زنـان و داشـنت زندهگـی انسـانیتر میباشـد.

زنان برای موفقیت باید محدودیتها را
بکشند و استقالل اقتصادی داشته باشند

باید مردان جامعه سواد و آگاهی کامل از حقوق زنان داشته باشند تا بر آزادیهای اجتماعی-شغلی و
تواناییهای کاری زنان باورمند باشند و محدودیت وضع نکنند
صفحه 3
ترجمه
 منبع :نیویارک تایمز
نویسنده :لیندا ویالروسا
برگردان :اخگر رهنورد
بخش هفتم

چرا مادران و نوزادان
سیاهپوست آمریکایی با بحران
مرگ و زندهگی مواجهاند؟
جنسیت

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

در اواخـر دهـهی  ،1990محققـان دیگـر سـعی میکردنـد رس از معـامی
اختـالف سیاه-سـفید در مرگومیر نـوزادان درآورند .فقر بـه تنهایی در توضیح
مرگومیـر نـوزادان نادرسـت اثبـات شـده بـود ،و مطالعـهای در مـورد بیـش از
 1000زن در نیویـورک و شـیکاگو ،کـه در «مجلـهی سـالمت عمومـی آمریـکا»
در  1997منتـر شـد ،دریافـت کـه زنـان سیاهپوسـت در حین بـارداری کمتر
مـروب مینوشـیدند و سـیگار میکشـیدند ،و اینکـه آنـان حتـا زمانیکـه به
مراقبتهـای قبـل از زایامن دسترسـی داشـتند ،نوزادان شـان اغلب کوچک
بـه دنیـا میآمدند.
کارشناسـان تعجـب کردنـد کـه آیـا نـرخ بـاالی مرگومیـر نـوزادانِ زنـان
سیاهپوسـت ،که به نوزادان کوچک و زودرس نسـبت داده میشـد ،ریشـههای
ژنتیکی داشـتند .آیا زنان سیاهپوسـت عیب و نقصی داشـتند که فرزندانشان
را متاثـر میسـاختند؟ امـا علم نیـز این نظریـه را رد کرده اسـت :مطالعهای در
سـال  ،1997کـه توسـط دو نوزادشـناس شـیکاگو« ،ریچـارد دیویـد» و «جیمز
کالینـز» ،در «مجلـهی پزشـکی نیوانگلنـد» منتر شـد ،دریافتند کـه نوزادانی
کـه در خانوادههـای مهاجـران جدیـد از کشـورهای فقیـر غـرب آفریقـا بـه دنیا

آمده بودند ،بیشتر از همتایان سیاهپوسـت آمریکایی شـان وزن داشـتند و در
وزن شـان بـا نـوزادان سفیدپوسـت همسـان بودنـد .به عبـارت دیگـر ،احتامل
ایـن کـه آنـان پـس از دوران کامـل بـارداری بـه دنیـا بیاینـد ،بیشتـر بـود کـه
خطـر مـرگ را پاییـن مـیآورد .در  ،2002هـامن محققیـن بـه کشـف تـازهای
دسـت یافتنـد :دخـران مهاجـران آفریقایـی و کارائیبـی که در ایـاالت متحده
رشـد کـرده بودنـد ،نوزادانـی بـه دنیـا آوردنـد کـه از مادرانشـان در زمـان تولد
کوچکتـر بودنـد ،در حالیکـه نوههـای زنـان سفیدپوسـت اروپایـی در واقـع
بیـش از مـادران شـان در هنـگام تولد وزن داشـتند .آشـکار شـدن تفاوتهای
سیاه-سـفید آمریـکا ،رصفـن یـک نسـل را در بـر گرفت.
هنگامیکـه در  1996بـاردار شـدم ،ایـن تحقیـق بـرای مـن بـه طـور غیـر
منتظـرهای واقعـی از آب درآمـد .زمانـی کـه «متخصـص زاد و ولـد و امـراض
زنانـهی خیابـان پـارک» ،یکی از دوسـتان من کـه ضمنن به او اعتامد داشـتم،
متوجـه شـد کـه طفـل مـن بسـیار کوچکتـر از سـن مـورد انتظـار دورهی
آبسـنتاش بـود -هرچنـد خـودم کاملن صحتمنـد بودم -مـرا اسـراحت داد و
نیـز نزد متخصص فرسـتاد .متخصص تشـخیص
ادامه در صفحه ...2
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چرا مادران و نوزادان سیاهپوست آمریکایی
با بحران مرگ و زندهگی مواجهاند؟
ادامه از صفحه ...1
داد کـه مـن عارضـهای داشـتم بـه نـام محدودیـت رشـد درون
رحمـی( ،)IUGRکـه عمومـن مربـوط بـه مادرانـی کـه دیابـت،
فشـار خـون بـاال ،سـوء تغذیـه و یـا عفونتهایی مانند سـیفلیس

دارنـد ،میشـود کـه هیچکـدام از آنهـا در مـورد مـن صـادق
نبـود .در جریـان یـک قـرار مالقـات بـا یـک پنیولوژیسـت -تحت
پوشـش بیمـهی عالـی صحـی مـن -بـا سـواالتی پیاپـی دربارهی
«شـیوهی زندهگـی»ام مواجـه شـدم و اینکـه آیـا مـن مـروب
مینوشـیدم ،سـگرت میکشـیدم یـا از مجموعـهی وسـیعی از
مـواد مخـدر غیرقانونی اسـتفاده میکـردم .من تعجب کـردم :آیا
ایـن افـراد فکـر میکننـد که من هـامن ثانیهای که دفـر را ترک
میکنـم ،کوکائیـن دود میکنـم؟ رسانجـام پی بردم کـه در نبود
عارضهی پزشـکی ،محدودیت رشـد درون رحمـی تقرینب به طور
انحصـاری بـه مادرانـی ارتبـاط میگیـرد که سـیگار میکشـند و

یـا مـواد مخـدر و الکل مـرف میکننـد .هامنطور که بـارداری
مـن پیشرفـت کـرد امـا نـوزادم رشـد نکـرد ،دکـر مـن تصمیـم
گرفـت کـه یـک مـاه قبـل از موعـد مقـر ْر زایـامن صـورت گیـرد،
و معتقـد بـود کـه نـوزاد در خـارج از بـدن مـن سـاملتر خواهـد
بـود .دخـر مـن بـا وزن  4پونـد
و  13اونـس بـه دنیـا آمـد ،و بـه
عنـوان کـموزن در هنـگام تولـد
ردهبندی شـد .اگرچـه او اکنون
یـک دانشجـوی باهـوش و
مل کالج ورزشـی اسـت ،من
سـا ِ
همیشـه تعجـب کـردهام :آیـا
ایـن امـر بـه نحـوی مربـوط بـه
تجربـهی یـک زن سیاهپوسـت
بـودن در آمریـکا بـود؟
اگـر چـه  25سـال پیـش
[طـرح ایـن موضـوع] رادیـکال
بـه نظـر میرسـید ،تعـداد
کمـی از پژوهشگـران در
ایـن زمینـه اکنـون مخالفانـد
کـه تفاوتهـای سیاه-سـفید
در مـرگ و میـر نـوزادان نـه
بـه ژنتیـک نـژادی ،کـه بـه
تجربـهی زیسـتهی نـژادی در
ایـن کشـور مرتبـط اسـت .در
« ،2007دیویـد» و «کالینـز»
بررسـی دقیقتـر و جامعتـری
از رابطـهی نـژاد و مرگومیـر
نـوزادان را در «مجلهی سـالمت
عمومیایـاالت متحـده» منتـر کردنـد ،و بار دیگر مفهـوم نوعی
ِ
زودرس زنـان سیاهپوسـت یـا وزن پاییـن
از ژن کـه بـه زایـامن
اطفـال شـان در هنـگام تولـد منجـر میشـود را نادرسـت اثبـات
کردنـد« .دیویـد» ،اسـتاد طـب اطفـال در دانشـگاه ایلینـوی،
شـیکاگو ،بـرای اینکـه مطمـن شـود پیـام تحقیـق کاملـن
واضـح اسـت ،فرضیـهاش را در مصاحبههای رسـانهای به صورت
دوسـتانه امـا در قالـب عبـارات رصیـح و بیپـرده بیـان کـرد:
«بـه نظـر میرسـد بـرای زنـان سیاهپوسـت مشـکلی در زمینـهی
رشدشـان در آمریـکا وجـود دارد کـه روی وزن نوزادان شـان تأثیر
منفـی برجـای میگـذارد».

اولین روز مالقاتم؛ در کافه چه گذشت
 ...ادامه از صفحه 4
آمد .با ناز و خرام روبهرویم نشستِ ،هی موهای لخت و
سیاهاش را از پیشانیاش پس میزد .پیراهن سفید یقه
دوخت پوشیده بود .قد متوسط و چاقش هیکلش را منظم
میمنود .بیدرنگ سالم کرد و منهم در جوابش پرسیدم
چرا دیر کردی؟ ابرو باال داد و هامن لبخند همیشهگی
با یک حس آشنا ،گفت چه حرفهای قشنگی میزنی!
من هم اندک سفیدی دندانم را به رخش کشیدم و گفتم
دیوانه!
دور یکی از میزهای کنار ما دو سه پرس جوان نشسته
بودند .هنوز سیر نشده بودند؛ از آوان ورودم در کافه
هنوز به طرف ما زیر چشمی نگاه میکردند و به سیگار
شان پُکی میزدند و دود خفهکنندهای به فضای کافه پف
میکردند .با همدیگر پچپچ میکردند؛ گویا مرا متسخر
کرد و در هامن دقیقه اول ما را دوست پرس و دوست
دخر خوانده بودند .اما من به روی خودم نیاوردم؛ چون
منیخواستم آن روز خوبم را بهخاطر چنان آدمهای
بیرساپایی خرابش کنم .محمد پرسید حالت خوب
است؟ گفتم بلی خوبم ،چیزی خاص نیست.
 خوب شاهدخت نازدانه ،چه غذایی را دوست داری؟قهقهه کردم و گفتم از چه وقت نازدانه شدهام؟ لبخند
کجی زد و گفت از هامن وقتی که به دنیا آمدی.
 جدی؟ فیلات خیال پاریس کرده که چنین چرب زبانیمیکنی؟
 نه دیوانه!به چشامنم خیره شد.
 یادت باشه! من تنها مردی هستم که تو را بیشتر ازخودم دوست دارم و این را هیچوقت فراموش نکن.
 گفتم شوخی میکنی! نه جدی میگویم شاهدخت.محمد که داشت در حال صحبت موبایلش را الی
انگشتانش میچرخاند ،روی میز گذاشت و صندلیاش
را پس کشید ،ایستاد.
 بااجازه من بروم غذا فرمایش بدهم.من آرنج راستم را بر میز و کف دستم را زیر االشه تکیه
دادم ،خودم را با کتاب رسگرم کردم ،انگار که فردا امتحان

دارم.
دو سه پرس که در میز پهلوی میز ما نشسته بودند رشوع
کردند به گفنت متلک و قهقهه کردن؛ خانم خوشگله!
دوست پرست چندان قیافه ندارد ،بیا و باما دوست
شو ،چطور؟ مدام تالش داشتم که به هیچ عنوان روزم
را خراب نکنم ،متام اتفاقها را نادیده میگرفتم .دیدم
که محمد آمد ،رنگاش عین توت فرنگی شده بود .تند و
باخشم دوید یخن پرسبچه را جفت کرد و پرسید ،داشتی
چه میگفتی؟ ...احمق! او دخر خواهرم است .هر
کسی رستورانت همراه یک دخر بیاید ،خیال میکنی
دوستدخرش است؟ یک ذره فهم و عقل داشته باشید.
اگر باشد هم به شام چه آ؟!
بیبندوباری آنان از زنجیر گردن و لباس تِپ مخصوص
شان پیدا بود .لعنتی پشت چشمهایش را نازک کرد و
گفت :دوست دخرت است.
برادرم طاقتش تاق شد و سیلِّی به صورت آن پرس زد،
آن یکی وامانده بود که دو رفیق دیگرش به جان برادرم
افتادند و من ترسیده بودم .فریاد زدم کمک! کمک
کنید!!! مسوول و گارسون کافه آمد و برادرم را از چنگال
آنان جدا کردند .غذای رستورانت را هم برای مان زهرمار
کردند.
محمد دستم را گرفت و گفت :بیا خانه بریم گلِ داداش،
بسیاری مردان این شهر وحشیتر از گرگاند .من هم از
اینکه ِ
بعد دوسال برادرم از مسافرت آمده بود و اولین بار
بود در کافه قراری گذاشته بودیم تا نهار رصف کنیم و
باهم از چرخ روزگار مان قصه کنیم؛ اما روز به آن خوبی
قربانی چه شد! دقیق یادم است که چند سال قبل وقتی
برادرم پیش صنف آمده بود و همرایم صحبت کرده بود،
بعد از آن دریافتم که یک همصنفیام همراه دوست
خود دو ماه تحقیق کرده بودند که این دو نفر باهم چه
ارتباط دارند؟ تا اینکه فهمیده بودند ما خواهر و برادر
هستیم از قضاوت عجوالنه و تهمت دست برداشتند .هنوز
انسانهای این شهر به دنبال ارتباط دیگران بیشتر
متمرکز اند تا مسایل مهم زندهگی خودشان ،دوست دارند
با جربو اکراه و یا با حیله و نیرنگ از رس دیوار زندهگی
انسانها بپرند و بر حریم خصوصی شان وارد شود که به
هیچکس دیگری غیرخودش مربوط منیشود.
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گفتوگو
 حسین احمدی

زنان برای موفقیت باید
محدودیتها را بکشند و استقالل
اقتصادیداشتهباشند

باید مردان جامعه سواد و آگاهی کامل از حقوق زنان داشته باشند تا بر آزادیهای
اجتماعی-شغلی و تواناییهای کاری زنان باورمند باشند و محدودیت وضع نکنند
بینظیر یکتا؛ دانشجوی دورهی ماسرتی در دانشگاه
ابنسینا است .وی رییس رشکت تجارتی بینظیر یکتا
و عضو انجمن زنان تجارتپیشه افغانستان میباشد.
خانم یکتا از آغاز فعالیتهای اجتامعی خود تا کنون
همواره تالش ورزیده است تا برای دیگران زمینهی کار و
اشتغال فراهم کند .او یکی از زنان مشهور و تاثیرگذار در
افغانستان است که خودکفایی اقتصادی زنان و آگاهی
مردان جامعه را راه مطمنئ برای رشد توانمندی زنان
میداند.
خانم یکتا ،بهخاطر فرصتی که به ما دادید تشکر
میکنیم .شام در افغانستان بهعنوان یک زن
موفق ظاهر شدهاید و این موفقیت بیشتر در قالب
فعالیتهای اقتصادی و خدمات اجتامعی تان متبارز
شده است؛ در ابتدا بفرمایید که این روند را چگونه آغاز
کردید؟
از حضور شام و رسانهی نیمرخ سپاسگزارم .آغاز فعالیتهای
من با توصیف محرومیتها و چالشهای زندهگیام تفاوت
غیرقابلباور دارد .سواد خواندن و نوشنت را قبل از گشایش
مکتب در روستای مان ،آموخته بودم و در سال ۱۳۸۰
تا ۱۳۸۲ه.ش در روستایی بهنام «سیاهچوب» در والیت
دایکندی بهعنوان استاد در مکتب دخرانه تدریس میکردم.
پساز آن تا سال  ۱۳۸۴در یک موسسه بهعنوان سوپروایزر
کار کردم.
من در آنزمان نظر به مسوولیتهایی که به عهده داشتم،
کوچک بودم و حتا با مخالفت همکارانام مواجه میشدم؛
چون به توانایی من باور نداشتند.
بعد از آن به هرات رفتیم و در آنجا نیز دست از تالش
برنداشتم .در موسسهای بهعنوان استاد رشوع بهکار کردم.
اینها همه زمینهساز فعالیتها و گامهای موفقی شد که

در جامعهی که
هنوز بیشتر زنان دست
در گریبان مرد خانواده
است ،یکی از موثرترین
راههای تحرک زنان
ایناست که آنان را به
خودکفایی واداشت و این
زمانی محقق خواهد شد
که زنان به تواناییهای
خودشان باور کنند و دیگر
خود را کاالی مرصفی
خانه نپندارند.
قدم بگذارم .اکنون در دانشگاه ابنسینا ،دانشجوی دورهی
ماسری روابط بینامللل ،هستم.
پیشینهی دورههای آموزشی و تحصیلی تان ،موفقانه
بهنظر میرسد .فعالیتهای شام بیشتر اقتصادی
بوده است ،حتا در جریان فعالیتهای تان همواره برای
دیگران کار ایجاد کردهاید؛ پس در عرصهی اقتصادی،

برای شهروندان فراهم میکنیم .این خود یک موفقیت بزرگ
است که نشان میدهد یک زن میتواند برای خود و دیگران
زمینهی کار و فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
در جامعهی سنتی افغانستان هنوز پندارهایی وجود
دارد که زن جز ملکیت مرد بهحساب میآید ،فروش
زنان و رسم فروش دخرتان به بهانهی گله گواه این
مدعاست .شام چگونه موفق شدید از این سدها عبور
کنید و مالکیت زن بر اقتصاد خصوصی را در عمل
نشان دهید؟
شاید در افغانستان چنین پنداری وجود داشته باشد ،اما
کاملن نه .این پندار و اندیشههای شبیه این به طور کامل
اشتباه است .زنان هرگز ملکیت مردان نبوده و نیست.
زنان توانایی و ظرفیت آن را دارند تا برابر با مردان در متام
عرصهها ،از جمله در سیاست و اقتصاد فعال باشند .در بخش
اقتصادی ،فعالیت رشکت تجارتی بینظیر یکتا یک منونهی
خوبی برای این ادعا بوده میتواند .رشکت بینظیر یکتا
تاکنون در بخش پروسس میوههای خشک برای  ۸۰خانم
زمینهی کار فراهم کرده است و پنج کارمند دایمی دارد،
بهزودی از ساختامن جدید مرکز آن در کابل نیز بهرهبرداری
خواهد شد .من به عنوان یک عضو انجمن زنان تجارت
پیشه در افغانستان و بهحیث رییس رشکت تجارتی بینظیر
یکتا در جلسههای مختلف داخلی و چندین نشست بزرگ
بیناملللی نیز رشکت کردهام؛ بهطور منونه در کنفرانس ریکا
در عشقآباد ترکمنستان ،در نشست سارک در هندوستان،
در منایشگاههای مختلف داخلی که از جانب سفارتهای
کانادا ،اندونزیا ،آمریکا و ...دایر شده است ،رشکت کردیم .در
واقع حرف من برای زنان ایناست که برای رسیدن به موفقیت
باید خودکفا شوید و محدودیتها را بشکنید.
در بخش سیاست هم نظر من این است که زنان باید در ابتدا
بنیاد اقتصادی خود را به خودکفایی برسانند و از وابستهگیها
خود را برهانند تا در سیاست موفقانه عمل کنند .من
دانشآموختهی علوم سیاسی هستم ولی سیاست و اقتصاد را
دو روی یک سکه میدانم؛ زیرا بزرگترین سیاستمدارهای
دنیا یک تجار هم هستند ،هامنند انگالمرکل و بزرگترین
شخصیتهای اقتصادی در سیاستهای جهانی تاثیرگذار
اند ،مانند دونالدترامپ رییسجمهوری آمریکا .زنان اگر
بخواهند در سیاست دخیل باشند ،ابتدا باید اقتصاد خود را
رشد دهند و خودکفا شوند.

با وجود فرهنگ سنتی و محدودیتهای اجتامعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی زنان در افغانستان ،چه
باید کرد تا زنان به فعالیتهای سیاسی و استقالل

تا اینجا که بیشتر فعالیتهای تان در بخشهای
مختلف به هدف ارایه خدمات اجتامعی انجام شده
است .پس رشد استعداد شخصی و پروسه تحصیلی
تان را چگونه ادامه دادید؟
من همگام با فعالیتهای اجتامعی خود ،آموزشهای دورهی
مکتب را نیز ادامه میدادم .پس از فراغت از صنف دوازدهم،
دیگر در کابل آمدم و دورهی کارشناسی علوم سیاسی را در
دانشگاه رابعه بلخی رشوع کردم که در سال  ۱۳۹۵موفقانه
به پایان رسید .فراغت از دورهی کارشناسی برای من یک
پیشاهنگ تغییر در توانایی علمی بود که توانستم با اطمینان
کامل و با اتکا بر توانمندی شخصی خود به پلههای باالتر

همچنان که مقدر نیستیم زنان را با اِعامل فشار به میدان آزادی برسانیم؛
بدینسان ما منیتوانیم ذهنیت مردان را با تبلیغ مستقیم و اِعامل فشار تغییر بدهیم .مردان
باید با مطالعه و تفکر شخصی به این حدی از ظرفیت درونی برسند که از حقوق زنان آگاه
شود ،آزادی زنان را سلب نکنند و بر برابری باورمند شوند .با تبلیغ مستقیم جز آنکه
حساسیت بیافرینیم دیگر کاری برای آزادی زنان انجام نخواهیم داد.
بهویژه اقتصاد خصوصی خودتان چه کارهایی انجام
دادهاید؟
در جریان کار و فعالیتهای اجتامعی خود با قرهای
مختلف جامعه رسوکار داشتم و همیشه میخواستم برای
شان دست یاری بدهم .در این مدت متوجه شدم که جامعهی
ما از همه مهمتر و رضوریتر به کار و رشد اقتصادی نیاز دارد.
برای همین خواستم در ابتدا خودم از نگاه اقتصادی خودکفا
باشم تا بهر و با اطمینان خاطر به برنامههای بزرگتر فکر
کنم و به اهداف ارزشمندی که دارم برسم .برای همین،
سال گذشته «رشکت تجارتی بینظیر یکتا» را راهاندازی
کردم .اکنون رشکت بینظیر یکتا در چندین کشور منطقه
میوهی خشک ،و بهتازهگی میوهی تر نیز صادر میکند .ما
با این برنامه میخواهیم فرآوردههای زراعتی افغانستان را به
دنیا صادر کنیم و در بدل آن پول نقد و فرصتهای کاری

جعدِگیسو
 باران سجادی

موازي چشمهايم دراز میكشم
و سعي میكنم خودم را سخت بغل كنم
دست راستم را میگذارم روي شانه چپم
بعد آرام دست چپم را میگذارم روي شانه راستم
خودم را بغل میكنم
شب عيد است و من خودم را بغل میكنم
خودم را سخت به خودم تحمیل میكنم
چشمهايم كه تا ابديت در تارييك فرورفته است
و خورشيد كه با مردهها وصلت میكند
باز مراكمترين هواي اطرافم را تنفس میكنم
حجم بالشتم خايل از خوابهاي شب عيد
حجم بالشتم پر است از انديشههاي كاذب مغرور
و من كه سختترين عضو بدنم را گم كردهام
به خودم میپيچم
استفراغ میكنم
كف آشپزخانه دراز میكشم و به آسامن خانهام سالم
میكنم
ستارهها اينروزها رنگشان قهوهاي سوخته شده
لحظهها چه لرزان از من فرار میكنند
من دوباره به دنيا برمیگردم و همه تالشم را میكنم تا
همبسر خورشيد شوم
از سوخنت منیترسم

خانم یکتا ،رویکرد نیمرخ بهگونهای است که عاملهای
موفقیت زنان موفق و تاثیرگذار در جامعه را بررسی
میکند ،زیرا آنان میتوانند به عنوان یک الگوی
موفقیت برای زنان باشند ،نقطهی عطف برنامهها و
عاملهای موفقیت شام در اینبخشها چه بوده؟
همیشه بهاین فکر میکردم که چرا هر زن کار خودش را
نداشته باشد؟ چرا مستقل نباشد؟ این مساله باعث میشد تا
با ذهن پرسشگرم قوت بیشتر بگیرم و حرکت کنم بهسوی
آنچه که میخواستم .من در ادارههای مختلف به سمتهای
گوناگون کار کردهام ،اما از کارمند بودن رنج میبردم.
انگیزهای که باعث شد من بهفعالیتهای اقتصادی رو بیاورم
و در گذشته نیز برای ایجاد اشتغال به بانوان تالش کنم؛
دغدغهی ذهنی خودم برای کارآفرینی به دیگران بود و دردی
که از محرومیتهای زنان در افغانستان حس میکردم .اینها
همه به من انگیزه داد تا برای فراهم منودن زمینهی فعالیت
اقتصادی نه تنها برای خود بلکه برای صدها زن دیگر نیز
تالش ورزم و فکر میکنم زنان برای موفقیت باید محدودیتها
را بکشند و استقالل اقتصادی داشته باشند.
به نظر شام مترکز بر اقتصاد خصوصی راهحل خوبی
برای رشد و توانمندی زنان است؟
مشکالت بزرگ سیاسی و اقتصادی در افغانستان ممکن
است از طریق تحرک اجتامعی مردم افغانستان حل شود.
در این میان توسعهی اقتصادی باعث توسعهی پایدار در
کشور خواهد شد؛ پس چرا ما شهروندان بانی سکتورهای
خصوصی نباشیم؟ راهاندازی سکتورهای خصوصی بهرین
راه خودکفایی است ،به همینجهت است که میگویم تا زنان
به خودکفایی نرسند فعالیت سیاسی نیز منیتوانند.

باید در راستای رسیدن به هدف برمیداشتم .دیری نگذشت
و با جمعی از همفکران خود انجمن اجتامعی حامیت از
زنان را در هرات تاسیس کردیم ،این انجمن حدود ۱۷۰۰
عضو داشت .ما توانستیم در اولین قدم ،از طریق تاسیس
کارگاههای قالینبافی و صنایع دستی ،برای یکهزار و
هفتصد خانواده منبع درامد مالی فراهم کنیم.
چون فراهم شدن زمینههای رایگان کاری و کارآموزی در
افغانستان ،زیاد ارج گذاشته منیشود ،بنابراین از هر عضو
انجمن  ۵۰افغانی حق عضویت میگرفتیم و از آنطریق برای
کودکان خیابانی کارگاههای قالینبافی ایجاد میکردیم.
پس از آن موسسه انکشافی صحی برای جوانان را راهاندازی
کردیم .در ابتدا من رییس این موسسه بودم و در طول چهار
سال در سمتهای مختلف آن کار کردم.
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اقتصادی رو بیاورند و چگونه در این راه موفق شوند؟
آنچه بهنظر میرسد؛ تبلیغهای رسانهای ،سیمینارهای
آموزشی و فعالیتهای مدنی برای تشویق زنان در
رسمایهگذاری و کارهای اقتصادی چندان تاثیری ندارد.
در چندین سال اخیر کمکهای زیادی خارجی در بخش
تریننگها و ...بهمرف رسید ولی تغییر بنیادی به وجود
نیاورد.
در جامعهی که هنوز بیشتر زنان دست در گریبان مرد
خانواده است ،یکی از موثرترین راههای تحرک زنان ایناست
که آنان را به خودکفایی واداشت و این زمانی محقق خواهد
شد که زنان به تواناییهای خودشان باور کنند و دیگر خود
را کاالی مرفی خانه نپندارند .این یک پندار اشتباه است
که زنان هنوز در پشت برقع پنهان مبانند ولی فعالیتهای
سیاسی ،اجتامعی و اقتصادی نداشته باشند.

خانواده نیز تاثیرگذاری خاصی دارد .بهجای اینکه زنان را همیشه بر شکسنت
محدودیتها تشویق کنیم؛ بهر است مردان خانواده بر رفع محدودیت تشویق
شوند .قبل از آنکه افراد بیرون از خانه برای یک زن تبلیغ کند و یا برنامه دایر
کند که تو بهعنوان یک زن میتوانی محرک چرخ اقتصادی خانواده باشی ،تو
توانمند هستی که خودکفا باشی و در راس سازمانهای سیاسی-اجتامعی-
اقتصادی قرار بگیری؛ بهر است که مردان خانواده یعنی پدر ،برادر و همرس،
زنان را تشویق کند .تشویق برادرانم یکی از عاملهای موفقیت من بوده است.
فکر کنم نظر شام این است؛ بیش از آنکه زنان به رهایی و کسب آزادی
تشویق شود ،باید ذهنیت مردان را تغییر داد که تفاوت جنسیتی یک
امر کذب است و مردان و زنان میبایست در امور و امتیازهای
زندهگی باهم برابر باشند .پس چگونه میشود که مردان را مجاب
کرد تا اندیشهی تساوی جنسیتی را بپذیرند و در فعالیتهای
بیرون از خانه میان زن و مرد تفاوت نبینند؟
همچنان که مقدر نیستیم زنان را با اِعامل فشار به میدان آزادی برسانیم؛
بدینسان ما منیتوانیم ذهنیت مردان را با تبلیغ مستقیم و اِعامل فشار
تغییر بدهیم .مردان باید با مطالعه و تفکر شخصی به این حدی از
ظرفیت درونی برسند که از حقوق زنان آگاه شود ،آزادی زنان را سلب
نکنند و بر برابری باورمند شوند .با تبلیغ مستقیم جز آنکه حساسیت
بیافرینیم دیگر کاری برای آزادی زنان انجام نخواهیم داد .به این تفسیر
که در ابتدا باید مردان جامعه سواد و آگاهی کامل از حقوق زنان داشته
باشند تا بر آزادیهای اجتامعی-شغلی و تواناییهای کاری زنان باور داشته
باشند و محدودیت وضع نکنند.
یعنی شام فکر میکنید باید منتظر مبانیم تاجامعه در آن حد از درک و آگاهی
برسند که زمینهی فعالیتها و رشد استعدادهای نهفتهی زنان فراهم شود و
دیگر فرهنگ ،سنت و عرفی در تقابل با منافع زنان و حرکت زنان قد علم
نکند؟
جامعهی افغانستان هماکنون در حال گذار است .ما نباید بیشتر بر تبلیغ و
تغییرهایی متمرکز شویم که تاثیر بزرگ و مفیدی بر روند زندهگی زنان نداشته
باشد .اگر شخص و یا سازمانی برای مردان افغانستانی از آزادی زنان سخن
بگوید ،شاید طرف را بیشتر حساس کند و ممکن او گامن سو بربد .در اینجا
احتامل دارد مردان حلقهی جدیدی بر محرومیتهای زنان زیر دستش وضع
کند .پس ابتدا باید برای سواد و گسرش سطح معلومات و آگاهی جامعه
تالش ورزید ،سپس در جامعهی باسواد و آگاه ،فضای مورد نظر بهراحتی برای
زنان مهیا خواهد شد.
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صبح ساعت هفت از خواب بیدار شدم ،یادم آمد که روز بسیار
مهم در پیشرو دارم .دویدم به آشپزخانه ،چای دَم کردم ،نانی
در الی سفرهی پالستیکی گلدار پیچیدم و در زیر بغل گرفتم،
در یک دستم پیاله با قاب پنیر و در دست دیگرم چاینک چای
را تکانده به اتاقم بردم ،مثل یک فراری از گرگ درنده ،عجله
داشتم ،صبحانه را تا لقمهی آخر قورت دادم و بر سلیقهی
پوشش این رو ِز بهخصوص ،متمرکز شدم .کُتدامن رسخم را
پوشیدم ،عطر ادکلن دلخواهم را از رس میز روبهرو برداشتم و
برخود پاشیدم ،رورسی گل سیب ام را رس کردم؛ وقتی خودم
را در آیینه میدیدم حس غرور و اعتامد خاصی با خوشیهایم
درهم آمیخته بود و اینهمه از درخشندهگی چهرهام هویدا
بود.
وقتی از خانه بیرون شدم ،حس میکردم این شهر هوای دیگر
دارد و خیلی فرحبخش است .تا ساعت یازده ظهر در آموزشگاه
درس داشتم .استاد هم از بس که حرف و حدیث میگفت،

ُمخ مرا خورد .دو ساعت را به صد بدبختی متام کردیم ،بیرون
شدم ،به ساعت بند ُم َچم نگاه کردم که وقت قرارم ناوقت نشده
باشد .چون با کافههای شهر ناآشنا بودم در کافهتریای جلو

اولین روز مالقاتم؛

در کافه چه گذشت
آموزشگاه مان قرار گذاشته بودیم .باصد دلهره و ترس رفتم
داخل کافه ،راستش خودم را مثل دزد احساس میکردم،
حس میکردم انگار همه به من نگاه میکنند .تاهنوز با کسی
در کافه و رستورانت قرار مالقات نداشتم ،همیشه دخر صاف
و سادهای بودهام.
بعضی وقت دوستانم قصه میکرد که وقتی دخرها کافه و
رستورانت میروید متوجه خود باشید که بیشتر مردان این
شهر از گرگهای گرسنه بدتر اند؛ حتا با نگاه شان به آدم
نیش میزنند .آهسته قدم برمیداشتم و از چند میز گذشتم،
رفتم نزدیک پنجره روی صندلی سبک سنتی نشستم ،آخرین
اشعهها و روزنهی روز اندکی در داخل اتاق مانده بود و آفتاب
داشت دامنش را از افق برمیچید تا عمود بتابد .عقربهی
ثانیههای انتظار به حرکت درآمد و من از دیدگاه پنجره بر
رفتوآمد رهگذران شهر خیره شده بودم ،گاهی هم نیم نگاهی
به دروازه داشتم .صدای موسیقی کافه باال پایین میشد و

آهنگهای مختلف از پاپ تا راک و موسیقی سنتی خودمان
همه درهم شده بود .هامنطور که گارسون با صدای بدریخت
و خستهگی مفرطش هنوز داشت پلو ،قابلی ،چاینکی ،مانتو،

دور یکی از میزهای
کنار ما دو سه پرس جوان نشسته
بودند .هنوز سیر نشده بودند؛ از
آوان ورودم در کافه هنوز به
طرف ما زیر چشمی نگاه
میکردند و به سیگار شان پُکی
میزدند و دود خفهکنندهای به
فضای کافه پف میکردند .با
همدیگر پچپچ میکردند؛ گویا
مرا متسخر کرد و در هامن دقیقه
اول ما را دوست پرس و دوست
دخرت خوانده بودند .اما من به
روی خودم نیاوردم؛ چون
منیخواستم آن روز خوبم را
بهخاطر چنان آدمهای
بیرساپایی خرابش کنم.
کباب و ...میگفت و نام متام غذاهای داشته و نداشتهاش را
ردیف میکرد و رهگذران را به داخل دعوت میکرد ،صدای
موسیقی آن باندصوت جیقجیقیاش هم خسته کننده شده
بود.
از فرصت استفاده کردم آینهی قابدار را از کیفام بیرون
آوردم ،کوشش کردم متام پشت آیینه را با کف دستم بپوشانم و
خود را نگاه کنم که یک قاب آیینه پرید و از تنها میز شیشهای
کافه که پیش من بود صدایی درکشید .همه به من زُل زدند.
وااااا (؟)! چند دقیقه بعد دیدم که این آقای قرارگذار ما هم با
شان و شوکت مختص به خودش از دروازه وارد شد .قدمزنان
به طرفم میآمد و از وقتی مرا دید ناخودآگاه لبخند برلبش
جاری شد .مدل موهایش را به سبک و سیال رسم جدید شهر
تغییر داده بود که خیلی خوشم
ادامه در صفحه ...2

