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سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱

مناسبت  به  هرات«  زنان-  فیلم  بنی املللی  جشنواره  »خنستنی 
باستاین  ارگ  به مدت سه روز در  مارچ  روز جهاین زن، ۸ 
شهر هرات برگزار شد؛ صد فیلم از ۲۰ کشور دنیا به دبریخانه 
تایید هیات داوران،۱۰  از  بود که پس  ارسال شده  جشنواره 
به منایش در  از دیگر کشورها  فیلم  افغانستان و ۲۵  از  فیلم 
آمد. در این جشنواره، فیلم سازان متعددی از کشورهایی چون 
مهمان  عنوان  به  هندوستان  و  تاجیکستان  ایران،  افغانستان، 

حضور داشتند.

با  رویا  فیلم  خانه  و  آرمان شهر  بنیاد  توسط  جشنواره  این 
در  بار  اولنی  برای  سادات  رویا  و  جهانگریی  گیسو  ریاست 
منطقه در روزهای هفتم، هشتم و هنم مارچ و با حضور بیش 

از ۱۵۰۰ نفر برگزار شد.

میزبان  هرات«   – زنان  فیلم  بنی املللی  جشنواره  »خنستنی 
چهره های شناخته شده فرهنگی افغانستان نیز بود که می توان 
گلوب  گلدن  جایزه  آسیایی  برنده  خنستنی  برمک  صدیق  به 
هیات  عضو  و  »اسامه«  فیلم  برای  کن  فستیوال  جایزه  و 
افغانستان،  زن  دادستان  اولنی  بشری  ماریا  جشنواره،  رهربی 
عزیزه   ، هرات  والیت  در  زنان  امور  رییس  حمبوبه مجشیدی 
خریاندیش مدیر شبکه جامعه مدین و حقوق بشر در هرات و 
عضو هیات رهربی جشنواره، مهندس لطیف امحدی کارگردان 
افسر  فیلم،  افغان  رئیس  عاریف  ابراهیم  افغان،  شده  شناخته 
رهبنی رئیس فرهنگ وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان، 
عاقله رضایی بازیگر و فیلم ساز، دیانا ثاقب کارگردان، عزیز 

فیلم ساز و عضو هیات رهربی جشنواره و  بازیگر و  دلدار 
فرشته اطمینان بازیگر جوان سینمای افغانستان اشاره کرد.

تعدادی از میهمان های بنی املللی این جشنواره عبارت بودند از:  
گالره کیازند فیلم ساز از کانادا، مرضیه ریاحی سردبری پایگاه 
خربی فیلم کوتاه از ایران، زلفیه صادقف دبری جشنواره دیدار 
از تاجیکستان، نوپور باسو، فیلم ساز و مناینده جشنواره فیلم 

زنان آسیایی در دهلی از کشور هندوستان.

از  پس  افغانستان  فیلم ساز  زنان  اولنی  از  یکی  سادات،  رویا 
رئیسه  هیات  عضو  و  رویا  فیلم  خانه  رئیس  طالبان،  سقوط 
برگزاری  پریامون  بنی املللی  جایزه  چندین  برنده  و  جشنواره 
مناسب  بستر  اجیاد  برای  فستیوال  »این  گفت:  جشنواره  این 
برای ارتباط دادن زنان افغانستان چه در داخل و چه با خارج 
از کشور است تا بتوانند درباره چالش هایی که با آن مواجه 
هستند به حبث و گفتگو بنشینند. یکی از دالیل انتخاب شهر 
هرات برای برگزاری جشنواره به جز قدمت تارخیی و فرهنگی 

این شهر، آرامش نسیب حاکم بر هرات بود.«

روح االمنی امیین، معاون بنیاد آرمان شهر در افغانستان و دبری 
جشنواره، گرداننده مراسم پایاین در صحبت های خود خطاب 
به وایل )فرماندار( هرات گفت: »ما در برگزاری این جشنواره 
قدم اول را با محایت مشا و دیگر مسئوالن برداشتیم. امیدوارمی 
قدم بعدی را مشا برای ساخت یک سینما در هرات برداشته و 

ما از مشا محایت کنیم«.

گیسو جهانگریی،  رئیس بنیاد آرمان شهر و عضو هیات رئیسه 

جشنواره بین المللی فیلم زنان؛

«زنان شایسته ترین سفیران صلح“ 
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جشنواره در گفتگو با تارمنای آرمان شهر گفت: »افغانستان و 
نامعلوم و حبراین در  کشورهای مهسایه آن امروز در شرایط 
تاریخ خود به سر می برند. مسأله نابرابری جنسییت، زن ستیزی 
و جنگ از مشخصات این دوره حیات تارخیی منطقه است. ما 
فعاالن مدین و فرهنگی به این نیازمند بودمی که برای اولنی بار 
از طریق هنر هفتم و مشارکت زنان واضح و روشن نگراین های 
خود را ابراز کنیم. این جشنواره حاصل جتربه بلندی است که 
طی ساهلا مهزیسیت با جنگ و سرکوب به دست آمده است. 
زنان امروز شایسته ترین سفریان صلح هستند و به شیوه های 
خمتلف با انگشت منا کردن مشکالت و چالش های اجتماعی که 
با آن روبرو هستند مقابل تاریک اندیشان و صلح ستیزان قد 

علم کرده اند.«

پریامون  آرمان شهر  تارمنای  با  گفتگو  در  امیین  روح االمنی 
جشنواره  یک  »برگزاری  گفت:  جشنواره  برجسته  نکات 
مسأله  خود  خودی  به  افغانستان  در  زنان  سوژه  با  سینمایی 
نکته  دو  سنیت  جامعه  این  در  توانستیم  ما  زیرا  است  مهمی 
زنان  وضعیت  پریامون  صحبت  و  سینما  یعین  برانگیز  مسأله 
را کنار هم آورده و مطرح کنیم. اما این اتفاق زاویه دیگری 
نیز بدین صورت دارد که با توجه به امکانات حمدودی که در 
اختیار داشتیم جشنواره در هبترین مکان ممکن، هبترین زمان 
توانستیم  واقع  در  و  شد  برگزار  شایسته  به صورت  و  ممکن 
آبروی جشنواره را در مقابل زنان این سرزمنی و سینماگران 
آن به خویب حفظ کنیم. به نظر من دورهای بعدی جشنواره با 
شکوه بیشتری برگزار خواهد شد. دور اول آن تا اندازه زیادی 
توانست توجه دست اندرکاران سینما، مردم، رسانه های ملی و 
بنی املللی و حیت مسئوالن دولیت را به خود جلب کند، بیش از 

چهل هناد ملی و بنی املللی از این جشنواره محایت کرده اند.«

برای  بسیاری  جوایز  که  جواین  مستندساز  سادات،  الکا 
فیلم های خود دریافت کرده  است که دیگر دبری این جشنواره 

است، یادآور شد: »برگزاری این جشنواره در روز جهاین زن 
انتظار  ما  است،  برخوردار  فوق العاده ای  امهیت  از  مارچ(   ۸(
فیلم ها  از  برخی  در  نداشتیم؛  را  زنان  پررنگ  حضور  چننی 
تعداد متاشاچی های زن نصف و چه بسا بیشتر از مردان بود. 
منایش  نتیجه  در  می شود  دیده  کم  هنری  فیلم  افغانستان  در 
آموزنده  و  شگفت انگیز  متاشاچی ها  برای  بنی املللی  فیلم های 
دیگر  از  کرد.  کمک  آنان  آگاهی  سطح  رفنت  باال  به  و  بود 
نکات برجسته این جشنواره معریف هرات به عنوان شهری با 
جاذبه های زیاد توریسیت بود که به گفته بسیاری از حاضران 
از  به عنوان یکی  بودن هرات  باستاین  بر  تأکید  در جشنواره 
شهرهای مادر در گذشته تارخیی این جغرافیای فرهنگی دارای 
قلعه  در  جشنواره  این  اساس  مهنی  بر  و  بود  فراوان  امهیت 
می  شناخته  نیز  اسکندر  قلعه  نام  به  که  اختیارالدین  تارخیی 

شود، برگزار شد«.

مراسم  در  که  افغانستان  زن  دادستان  اولنی  بشری  ماریا  خامن 
اختتامیه این جشنواره حضور داشت گفت: »امروز جای بسا 
افتخار است که در هشتم مارچ ما جشنواره فیلم زنان را در 
انعکاس  این  با  و  این حضور گسترده  با  دارمی  والیت هرات 
افغان را از طریق هنر  انعکاس درد زن  بنی املللی. من تأثری 
هفتم یعین سینما با متام گوشت و پوست خود درک می کنم و 
این جشنواره موفقیت آمیز را یک بار دیگر تربیک می گومی 

خمصوصًا برای فیلم سازان زن.«

برگزار شد  در حاشیه جشنواره  که  میزگردهایی  از  یکی  در 
برخی معتقد بودند باید با توجه به »نبض جامعه« فیلم ها را 
انتخاب کرده و به منایش درآورد اما هیات برگزاری جشنواره 
باید  بلکه  اتکا داشت  نبض جامعه  به  تنها  »نباید  اعالم کرد: 
شهامت داشته  باشیم و فیلم هایی را نیز به منایش بگذارمی که 
فراتر از سطح خماطبان عام باشد. تنها در این صورت است که 

می توان جامعه را تغیری داد«.
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در  بود  پایاین  مراسم  سخنران های  از  یکی  که  امحدی  لطیف 
شروع صحبت کوتاهش گفت: »جای بسیار افتخار است که 
ما امروز در هرات باستان و شاهد یک واقعه بزرگ در تاریخ 

سینمای افغانستان هستیم«.

صدیق برمک در تقدیر از برگزاری این جشنواره گفت: »من 
در  خود  خواهران  با  دوشادوش  که  می کنم  افتخار  بسیار 
آن  می کنم  شرکت  بود  من  آرزوی  که  جشنواره ای  برگزاری 
هم در شهر تارخیی هرات، شهر دوست داشتین ای که وقیت در 
این ارگ خود را می بینم به یاد رنسانس هرات می افتم؛ به یاد 
امریعلی شری  بایقرا؛  سلطان حسنی  یاد  به  می افتم  گوهرشاد 
امروز  بزرگواران  آن  نسل  که  می بینم  بزرگ.  و جامی  نوایی 
باز هم به فکر فرهنگ شان هستند به فکر هنرشان از طریق 
تصویر بر روی پرده. من سر تعظیم فرود می آورم در مقابل 
آن زنان که جسارت کرده و شجاعانه این جشنواره را برگزار 

کردند.«

وی در ادامه »موفقیت« این جشنواره را به مهه و به خصوص 
»بنیاد آرمان شهر« و »خانه فیلم رویا« تربیک گفت و افزود:  
»امیدوارم که تالش آهنا مهانند قلب شان مهیشه بتپد و زنده 

باشد.«

ابراهیم عاریف، رئیس افغان فیلم نیز در سخنان خود خاطرنشان 
کار  که  ای  حلظه  از  آینده  سال  که  می دهم  وعده  »من  کرد: 
برگزاری این جشنواره آغاز می شود تا آخرین دقایق مهراه 
دست اندرکاران جشنواره باشم و امیدوارم سال آینده مهراه با 
افتتاح این جشنواره بیاییم و سالن سینمای شهر هرات را نیز 

با مهکاری مسوولنی افتتاح کنیم.«

الزم به ذکر است که سینمای هرات پس از به قدرت رسیدن 
طالبان در افغانستان از بنی رفت.

داوود شاه صبا، وایل هرات در پاسخ به سخنان ابراهیم عاریف 
هرات  در  سینمایی  که  هستم  مایل  بسیار  »من  کرد:  اعالم 

ساخته شود اما تنها شرط آن تامنی امکانات مایل است«.

صبا در قسمیت از سخنان خود گفت: »امیدوارم این خشت، به 
خشت بسیار حمکمی بر بنای بزرگ آرزوهای نسل های آینده 

افغانستان برای مشارکت و زندگی انساین مبدل شود.«

وی در ادامه خاطرنشان کرد: »از بنیاد آرمان شهر که در چند 
سال گذشته کارهای بسیار بزرگی را در افغانستان اجنام داده 
است و مهیشه در خدمت فرهنگ قرار داشته اند تشکر می کنم 
این جشنواره  تدویر  که در  فیلم رویا سپاسگزارم  از خانه  و 

مهت به خرج دادند«.

صبا در پایان سخنان خود دو یادگارنامه به گیسو جهانگریی 
و رویا سادات اعطا کرد و گفت: »من بدین وسیله از جمموعه 
قدرداین  رویا  فیلم  خانه  و  آرمان شهر  فرهنگی  فعالیت های 

می کنم.«

در حاشیه این جشنواره، خماطبان و میهمانان در گوشه و کنار 

به گفتگو مشغول بوده و با رسانه های خمتلف گفتگو کردند؛

با یب یب سی گفت:  از متاشاچیان در گفتگو  خالد قادری یکی 
»با آن که من فعال اجتماعی هستم اما پس از برگزاری این 
جشنواره و مشاهده فیلم ها و حضور پر شور زنان، نگاهم به 
مسأله زن تغیری یافته، و به اندازه ای فیلم ها تاثریگذار بود که 
من از امروز متوجه ابعاد بزرگتری در ارتباط با مسأله زنان 

شدم.«

»دیدار«  سینمایی  فستیوال  معاون  و  بازیگر  زلفیه صادقف،    
»نان  که  این جشنواره  فیلم  آخرین  به  اشاره  با  تاجیکستان، 
رشتان« به کارگرداین شادی صاحل از تاجیکستان بود، اظهار 
امیدواری کرد که روزی زنان افغانستان هم بتوانند در آرامش 
و امنیت برای طوی )عروسی( فرزندان خود به دور از تبعیض 

جنسییت، نان بپزند و شادی کنند.

در روز پایاین جشنواره، پیام ویدئویی تربیک و محایت پائوال 
دی فلوریو، مستند ساز و نامزد اسکار از لس آجنلس، به منایش 
گذاشته شد؛ دی فلوریو در این پیام ضمن قدرداین از برگزاری 
چننی فستیوایل گفت: »زماین که خرب برگزاری جشنواره فیلم 
زنان را شنیدم قلبم منقلب شد و می خواهم بگومی تا چه اندازه 
محایت از مشا باعث افتخار من است، مسأله زنان و شکسنت 

سکوت مقابل آن،  جهاین است و ما به هم مرتبط هستیم«.

خنستنی جشنواره بنی املللی فیلم زنان با اجرای کنسرت موسیقی 
حملی در صحن ارگ هرات پایان یافت؛ اجرای این کنسرت 
توسط ده نفر از نوازندگان برتر افغانستان مانند استاد حممود 
و  احراری  صاحب  خواجه  حسنی زاده،  نعمت اهلل  خوش نواز، 

استاد قاسم مسرور به اجنام رسید.

رسانه های بسیاری برای پوشش دادن اخبار مربوط به برگزاری 
»جشنواره بنی املللی فیلم زنان – هرات« در قلعه اختیارالدین 
حاضر بودند که می توان از رسانه های حملی رادیو مژده، رادیو 
مردم، رادیو و تلویزیون هرات، تلویزیون آسیا، رادیو شهرزاد 
اسالم،  اتفاق  روزنامه  دوربنی،  ماهنامه  دختران(،  )رادیوی 
تلویزیون عصر، تلویزیون طلوع و هفته نامه پرسش را نام برد.

دادند،  پوشش  را  برگزاری جشنواره  که  بنی املللی  رسانه های 
)آژانس  پ  اف  آ  فردا،  رادیو  فارسی،  یب یب سی  از:  عبارتند 
ای  او  وی  الیو،  پست  هافینگتون  فرانسه(،  خربگزاری 
آگورا  صدای  )چنی(،  پست  چاینا  نشریه  آمریکا(،  )صدای 
زمانه،   رادیو  فرانسه(،   بنی املللی  )رادیو  ای  اف  ار  )ایتالیا(، 
دان  و  تریبیون  اکسپرس  روزنامه های  فرانسه،  فرهنگ  رادیو 
)فرانسه(، دویچه  ال  )انگلستان(، جمله  ایندیپندنت  )پاکستان(، 
وله فارسی)آملان(، تلویزیون فرانس ۲۴ )فرانسه(، لیرباسیون 
)فرانسه(، تریبیون ژنو )سوئیس(، یوناما )خربگزاری سازمان 
ملل(،  پایگاه خربی فیلم کوتاه )ایران( و تعدادی از سایت های 

آنالین ایران، ویتنام و دیگر کشورها.

برگزارکنندگان این جشنواره وعده دادند که سال آینده، روز 
جهاین زن را با تعداد بیشتری از فیلم های چهارگوشه جهان 

برگزار خواهند کرد.
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مستقل  اندازه  چه  تا  و  یافت  راه  افغانستان  به  چطور  سينما 
بود؟

مردم افغانستان خنستنی بار  با سینما در زمان حاکمیت امان 
با خود  اروپا آشنا شدند . شاه  به  او  از سفر  اهلل خان و پس 
استقالل  استرداد  روز  منایش  در  و  آوَرد  سینما  پروژکتور 
افغانستان، سینمای هباری پغمان و سپس سینمای کابل ساخته 
و  فرانسوی، روسی  فیلم های صامت  این دو سینما  شد. در 
ایتالیایی منایش داده می شد. نوازندگان با موسیقی این فیلم ها 
را مهراهی می کردند، اما منایش این فیلم ها حتت تاثری سیاست 
های استبدادی بودد که شدیدًا سانسور می شدند. مصادف با 
جنگ جهاین دوم و زماین که یک فیلم مستند در باره ی ارتش 
آملان نازی برای دانشجویان ارتش به منایش گذاشته شد، بعد 
از اطالع سفری انگلیس، هاشم خان را احضار و هتدید کرد.  
بعد از این اتفاق سینمای دانشگاه حریب بسته شد. منونه هایی 

از این دست نشانگر فشارهای دروین و بریوین بودند. 

خنستنی فيلم های افغان در چه حوزه هایی ساخته و به منایش 
گذاشته می شدند؟

از  ناشی  افغاین  در سال 1948 ساخته شد که  فیلم  خنستنی 
حبران داخلی بود، در این زمان چون انگلیس ها از شبه قاره 
به  اقتصادی  وابستگی  که  بودند، هاشم خان  هند بریون شده 
رسانه  نسبیبه  فرصیت  جامعه،  کردن  آرام  برای  داشت  ها  آن 
ها، تیاتر و سینما  داد. تعدادی از هنرمندان در تیاتر معارف 
منایشنامه ای انتقادی  ساختند که خشم وی را به مهراه داشت 
و باعث بسته شدن تیاتر شد.  هنرمندان ترسیده  و از کشور 
فیلم  ساختند.  فیلم  جا  آن  در  و  رفتند  هند  به  شدند،  بریون 
هایی که پس از سقوط هاشم خان به کابل آورده شد. در مهان 
زمان در سینما و تیاتر جای زنان خایل بود.از بانوان هندی 
دعوت کردند  تا در فیلم های افغان  بازی کنند. اما این روند 

ادامه نیافت و کسی محایت نکرد. 

پس از آن ظاهر شاه به ساخته شدن  فیلم هایی در باره ی 
زندگی و سفرهایش عالقه مند شد. به مهنی دلیل خبش عکاسی 
و فیلم برداری در چوکات ریاست مطبوعاترب پا گشت . فیلم 
هایی را که این خبش  می ساخت به امریکا یا کشورهای دیگر 
می بردند تا به روز شده  و دوباره به افغانستان آورده شود. 

این روند شش ماه را در بر می گرفت

گفتگو با صدیق برمک  

دردها قصه ها را می آفرینند و قصه ها سینما را

صدیق برمک فيلم ساز افغان، برنده ی جایزه ی کن 
و گولدن گلوب
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پیش از این یک جواین به نام فیض حممد خری زاده که یک 
پیش تاز بود، حتوالیت در موسیقی و تیاتر آن زمان اجیاد کرد. 
بسیاری از آواز خوان های زن و مرد آن زمان شاگردان او 
بودند. او در 1962 فیلمی به نام »عقاب« ساخت که ترکییب 
از مستند – هنری،داستاین است که بسیار مورد استقبال قرار 

گرفت. 

پيدا  راه  افغانستان  سينمای  به  توانستند  زماین  چه  از  زنان 
کنند؟ 

فیلم  برای  البراتواری  استدیو   ها  امریکایی  سال 1965  در 
های خربی ساختند که "افغان فیلم" امروزی است. این استدیو 
برای جوان ها زمینه ی ساخنت فیلم های  هنری  که زن و مرد 
در آن بازی کنند، اجیاد کرد. پیش از این در تیاتر، مردان نقش 

زنان را بازی می کردند.

 در دوره های بعدی هر حرکیت که 
در سینما رخ داد، حتت تاثری حتوالت 
نقش  مهواره  زنان  ویل  بود  سیاسی 
مثاًل  کردند.  می  کار  و  داشته  هایی 
و  مادر«  »اندرز  مانند  هایی  فیلم 
زنان  ی  قصه  دشوار«  »روزهای 
علیه  رایج  های  که خشونت  است  
فیلم  گذارد.  می  منایش  به  را  آنان 
»رابعه ی بلخی« بر اساس سناریوی 
داوود فاراین و عبداهلل شادان ساخته 
شد که منایانگر ظرفیت و انرژی در 

این سینما بود.

 این فیلم ها اما در آن زمان با فیلم 
های مهم خارجی مقایسه می شدند 
در حالیکه که اشتباه بوده و مردم را 
دل زده می کرد. در آن زمان آزادی 
امروز وجود  هایی وجود داشت که 
بازیگری  ی  اجازه  ها  زن  ندارد. 
توانستند نقش  داشتند و آزادانه می 
کارگردان  که  این  تا  باشند  داشته 
و   آمد   انوری  فریده  مثل  موفقی 
تلویزیون  در  را  ها  گام  خنستنی 
افغانستان با فیلم سازی و کارگرداین 

منایشنامه های تلویزیوین برداشت. 

رشد  روند  در  تاثریی  چه  بعد  به  های 1357  سال  حوادث 
سينماها داشت؟ 

 حوادث پس از 1357، این حرکت ها را از طریف رشد داد و 
از طرف دیگر تند ساخت. خبشی از سینما و تیاتر ایدئولوژی 
فکر  مردم  دادند.   از دست  را  اعتماد خود  مردم  زده شد، و 
به فاجعه می شود.  افراطی منجر  می کردند که حرکت های 
دختران و پسران را با جرب و زور وادار می کردند که روی 
استیژ آواز خبوانند، برقصند و در تلویزیون ظاهر شوند. چننی 
رفتارهایی  باعث فاصله ی مردم از دولت شد. به ویژه پس 
از  سالروز تولد نور حممد تره کی که دامن بسیاری از دختران 

لکه دار گشت.

به نظر من آغاز بسیاری از بدخبیت های ما از مهان زمان است. 
اگر خانواده ها اجازه ی رفنت دختران به سینما و هنر را منی 
دهند از سنت و حتجر تا ترس و وامهه از عدم مصونیت است 
وجود  با  امروز  شد.  غریب  و  عجیب  های  خالء  باعث  که 
ناپذیر  جربان  ضربایت  تکنولوژیک،  ی  عمده  های  پیشرفت 
برخی  که  وجودی  )با  جماهدین  آمدن  تا  شد،  وارد  سینما  بر 
سپس  و  کردند(  می  محایت  سینما  از  مسعود  مانند  جماهدین 

صفحه ی سیاه طالبان آغاز شد.

 به طور عمده دو نگاه بر زن وجود دارد. نگاهی مبین بر نقش 
سنیت زن به عنوان مهسر و مادر فرزندان و دیگری، انساین 
برابر با مرد. تا به امروز نقش زنان را در سينمای افغانستان 

چگونه می بينيد؟ 

نگاه به زن نه تنها در افغانستان بلکه در بسیاری کشور ها به 
تناسب رشد اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی فرق کرده است. 
ورنه در متام دنیا نگاه مردساالرانه شباهت های زیادی با هم 
دارد. فقط گاهی سنت ها و مذهب ها آن را تضعیف یا تشدید 
می کند. در جامعه ی سنیت افغانستان که با تعبری های نادرست 
مذهب یک جا شده است،نگاه مرد ساالرانه دو گونه است، از 
یک نگاه زن ها در حاشیه اند و  از نگاهی دیگر، در خانه 
تصمیم گریندگان اصلی هستند. حتا در دورترین روستاهای 
افغانستان می بینید که تصمیم گرینده ها، زناِن قدرمتند هستند. 

به طور عام اما نگاه مرد ساالرانه از ترس برتری زن ناشی 
می شود. زنان در بسیار موارد برتری خود را ثابت کردند در 
نتیجه  مردان حسادت می کنند. مسأله ی عمده ی دیگر حس 

ملکیت است، ما هنوز هم به زن نگاه 

شیءوارگی دارمی و به ما حس مالکیت دست می دهد. مهه ی 
این ها شرم تارخیی از عقب ماندگی های فرهنگی به تناسب 
برخی کشورهای پیشرفته به وجود آورده است. ما احساس 
حقارت می کنیم، حقارت ما زماین بیشتر تشدید می شود که 
نگاه غرب هم از باال به پاینی باشد، به جای شناخت ملت  ها 
و گذشته و اکنونشان، آهنا را انسان های غری مدین معریف می 
است،  شده  فرهنگی  هتاجم  موجب  حقارت  این حس  کنند. 
افراط گراها هم مهیشه ما را  ترسانیده اند تا برای خود دیوار 

حمافظ اجیاد کنند و مردم را ابزار قرار دهند. 

در زمان حضور روس ها دختراین آزادانه می اندیشیدند و در 
جامعه هم شجاعانه گام بر می داشتند. این دختران خوشفکر 
می  ها  آن  از  که  زماین  کردند.  می  سر  به  حجاب  مترقی  و 
پرسیدمی در پاسخ جواب می دادند: »می خواهم ثابت کنم که 
هستم.« آن ها هویت خود را با حتجر دوباره، گره می زدند. 
تا آن جا که روشنفکران ما در بریون روشنفکر هستند و در 
خانه روشنفکری  را کنار می گذارند  چون می ترسند، حمتاط 

می شوند.

این مسائل در سینما هم نقش داشته است زیرا فکر می کنند 
سینما هم از بریون آمده است. زماین که خودشان فیلمی را 
نگاه می کنند، از آن لذت می برند ویل مبادا پای خانواده شان  

در زمان حضور روس 
ها دخترانی آزادانه 
می اندیشیدند 
و در جامعه هم 
شجاعانه گام بر 
می داشتند. این 
دختران خوشفکر و 
مترقی حجاب به سر 
می کردند. زمانی 
که از آن ها می 
پرسیدیم در پاسخ 
جواب می دادند: 
»می خواهم ثابت 
کنم که هستم.« 
آن ها هویت خود را 
با تحجر دوباره، گره 
می زدند. تا آن جا 
که روشنفکران ما 
در بیرون روشنفکر 
هستند و در خانه 
روشنفکری  را کنار 
می گذارند  چون 
می ترسند، محتاط 
می شوند.
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امنیت  نگران  شودزیرا  کشانیده  احنراف  به  که  بیاید  میان  به 
دروین خانواده ی خود هستند. از واکنش مردم و متهم شدن به 

یب ناموسی می ترسند.  

هنرپیشه گان مرد چطور؟ آهنا که در ساخت و منایش فیلم ها 
نیز  آنان  میان  نگاهی  آیا چننی  قرار می گریند،  کنار زنان  در 

رواج دارد؟

بسیاری از مرداین را می شناسم که خودشان هنر پیشه اند و 
فیلم  بازی در دو  از  بازی خواهرشان  ویل پس  به  عالقمند 
احساس  زیرا  روند  بریون  افغانستان  از  که  اند  گرفته  تصمیم 
را  دخترش  ای  خانواده  مورد  یک  در  کردند.  منی  مصونیت 
جمبور کرده بود که با چادر از خانه بریونرودچون دیگر حتمل 
نداشتند و  حتا کسی حاضر منی شد با دختر شان ازدواج کند. 

به نظر من در هنایت کساین که امروز در سینما بازی می کنند 
بیشترین  و  بوده  قربانیان  بزرگترین  زنان،  و  دختران  ویژه  به 
هزینه را می پردازند. حتوالیت که بتواند آرام آرام این مسائل 
را حل سازد نیازمند زمان و رشد مهاهنگ موازی متام عرصه 
حتا  شرقی  کشورهای  از  بسیاری  در  است.  زندگی  های 
مهسایه های ما مثل ایران و پاکستان و تاجیکستان هم چننی 
مشکالیت وجود داشت. به طور مثال در ایران تا یک زماین  
زین  حاضربه بازی در فیلم منی شد تا باالخره فیلم سازان از 
زن هایی که به نام نیک شناخته منی شدند استفاده کردند که 

بدگماین ها را بیشتر ساخت. 

در سینمای روشنفکرانه  که   تا زماین  داشت  ادامه  روند  این 
سینماگران  و  شد  اجیاد  جوان  سینمای  کانون  شاه،  دوره  ی 
بزرگی چون تقوایی، بیضایی، کیا رستمی فیلم های با ارزشی 
را  ها  فیلم  در  بازی  بانوان، جرأت  از  تعدادی  و  را ساخته  
پیدا کردند ویل امروز اگر فیلمی خبواهید بسازید هزاران دختر 
جامعه  اقتصادی  و  فرهنگی  رشد  هستند.  بازی  به  حاضر 
مهزمان باعث  مصونیت فکری و آشیت دادن مذهب و قدرت 
نیافتاده،یک  هنوز  افغانستان  در  اتفاق  این  اما  شد.  سینما  با 
ضلع آن کم شده است. مثاًل اگر قدرت با سینما یک جا قرار 
آمد،  کنار  کمی  مذهب  با  اگر  یا  بود  خمالف  مذهب   ، داشت 
قدرت خمالفت کرد و گاهی روحانیت و قدرت هر دو در برابر 

سینما ایستادند..

 

اگر فرض بگریمی در ده سال گذشته و پس از سقوط طالبان 
موج جدیدی در سينمای افغانستان به راه افتاد و سينماگران 
زن و مرد کنار یکدیگر قرار گرفتند، آیان این روند تاثریی 

در استحکام سينمای این کشور داشته است؟

به نظر من پس از استبداد و شئوونیسم طالباین که با تعبریهای 
نادرست مذهب گره خورده بود، مردم به جایی رسیده بودند 
که گپ بسیار داشتند.یک روز پس از سقوط طالبان، خنستنی 
خرب گشایش یک باب سینما منتشر شد که مردم دیوانه وار 
وارد آن شدند. و این به معنای بروز یک احساس ضدیت و 
واکنش منفی نسبت به طالبان قلمداد شد. من به این باورم که 
جامعه، ظرفیت های خویب در خود داشته و دارد. به ویژه نسل 

جوان حتصیل کرده در بریون و کساین که در داخل کشور خود 
را پرورانده اند،مسائل را آگاهانه مطرح کردند. 

خبش سینما هم خایل از این ظرفیت نبود.. مثاًل "رویا سادات" 
هرات   از  او  گام هناد.  این عرصه  در  که  است  خنستنی کسی 
شهری که در آن مسائل بسیار زیادی می جوشید آمد. هرایت 
که حتا در زمان طالبان اجنمن ادیب اش به گونه ای زیر زمیین 
اما فعاالنه کار می کرد. در چننی شهری رویا سادات فیلم »سه 
نقطه« را بر اساس داستان شکنجه و درد یک زن  ساخت. در 
کابل نیز حرکایت وجود داشت که از نگاه هنری ارزش بسیاری 

ندارد اما مهان ها هم به سینما کمک کرد. 

و  کرمیی"  ثاقب"، "صحرا  "دیانا  آن سینماگراین چون  از  پس 
دختران دیگر در هرات، کابل و مزار فعاالنه کار کردند. فعالیت 
آهنا نشانگر آتش فشاین در درون جامعه بود که باید شعله ور 
می شد. حاال با وصف مهه مشکالت، دختران در برنامه های 
تلویزیوین هنر خود را تبارز می دهند و می خواهند هویتشانرا 
فیلم  چندین  امروز  اگر  »هستند«.  که  بگویند  و  کرده  تثبیت 
مستند خوب دارمی، مهان ها هم به وسیله ی زنان ساخته شده 
است، چون زنان می توانند در منت درد هایی که مردان دست 

رسی و قدرت بیان آن را ندارند، وارد شوند. 

آیا مترکز فيلمسازان بر مسائل زنان هدفمندانه بوده یا حتت 
تاثری خارجی ها و برای کسب رضایت آنان چننی کرده اند؟

به سخن  به استخوان می رسد لب  من معتقدم وقیت که کارد 
گشوده و  با شیوه های گوناگون می خواهید نارضاییت خود 
را بیان کنید. به دلیل نارضاییت تارخیی که زنان در افغانستان 
به  ها   آدم  آگاه  ناخود  اند،  داشته  چنیین  این  کشورهای  و 
کوریای  در  مثاًل  شوند.  می  تشویق  زنان  مساله  به  پرداخنت 
جنویب مترکز بشتر به خانواده و طالق است.طالق به یک پدیده 
ی درد آور تبدیل شده است.  در افریقای جنویب ایدز به یک 

فاجعه ی ملی تبدیل شده و سینما به این مسائل می پردازد.

بپردازد.  دردناک  مسائل  به   است  ناگزیر  افغانستان  سینمای 
چون دردها قصه ها را می آفرینند و قصه ها سینما را. من به 
برم که درد مردم، غذای سینمای  انسان رنج می  عنوان یک 
ما  شده است. ویل ناگزیرمی، باید این دردها را بیان کنیم. در 
غری آن رسالت خود را اجنام نداده امی. به مهنی دلیل است که 
نویسنده، شاعر و هرکس دیگر به مسأله ی زن می پردازد و 
حتا عشق را هم در البالی این فجایع حس می کند چون زن 
از دیالوگ های  افغانستان آغاز مهه چیز است. در یکی  در 
یاد  بازی  عشق  که  »مرداین  است:  آمده  رحیمی  عتیق  فیلم 

ندارند، می جنگند«. 

این نکته، ما را به مسائلی که باید بیان کنیم، راهنمایی می کند. 
اگر رابطه ی انساین میان زن و مرد در خانه و بریون از آن 
وجود نداشته باشد، فاجعه آفریده می شود. این نامهگوین های 
اجتماعی باعث رنج زن شده  و ناخود آگاه به ژن او انتقال می 
یابد در نتیجه  ما بیمار به دنیا می آییم. تا روح و روان زن در 
حمیط آرامشنیابد، این جامعه هم آرام منی گرید.. با وجود مهه 
دالیل ، نیمی از معادله ی افغانستان، آرامش خانوادگی و زن 

است. در غری آن مردان  می جنگند. 
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استقالل  از  پيش  تا  را  تاجيکستان  سينمای  در  زنان  جایگاه 
چطور ارزیایب می کنيد؟ 

مسأله ی زن در سینمای تاجیکستان را می توان در دو خبش 
و  تاجیک  سینمای  در  زنان  عادی  موضوعات  کرد.  مطرح 
دیگری اشتراک سینماگران زن تاجیک در هتیه و تولید فیلم 

ها. 

در مورد اشتراک زنان در تولید فیلم نیز دو مست و سو وجود 
دارد. اول، اشتراک زنان به حیث هنر پیشه هایی که در فیلم 
ها نقش می آفرینند و  زناین که فیلم هتیه می کنند کارگردان، 
و  مونتاژگر  بردار،  صدا  لباس،  و  صورت  طراح  گران،  نگار 

مولف سناریو و حمررهستند.

اگر خبواهم در مورد مشکالت اشتراک زنان در سینمای معاصر 
تاجیک سخن بگوییم باید به مشکالت بسیاری که از سر می 
در  زنان  مشارکت  مورد  در  به خصوص  کنم.  اشاره  گذرانند 

تولید فیلم ها که نظر نارس است. 

مریم  وا،  قاسم  مروارید  مانند  زن  برجسته  های  کارگردان 
سبب  به  وا  حسن  حلیمه  وا،  مریزای  هبار  گل  وا،  یوسف 
فیلم سازی در  نا ممکن  جنگ داخلی  شهروندی  و شرایط 
فرانسه،  مانند  کشورهایی  دیگر  به  شدند  جمبور  تاجیکستان 
بالروس، روسیه و غریه بروند . امروز در تاجیکستان چند نفر 
از کارگردان ها و فیلم نویس های زن وجود دارند. گل اندام 
حمبت وا که کارگردان و مولف سناریوهای خودش هم هست، 
رابعه عطا اوا و حمبت ستاروا و چند نفر آماتور گاهی فیلم می 
سازند. سبب این وضع، نبود سرمایه برای سینما است. اکثریت 
هنرپیشگان زن که در این رشته حتصیل کرده اند در تیاتر کار 

می کنند.

تاریخ سینمای تاجیک از دور اول حاکمیت شوروی )1929م( 
بود  اولنی هنر پیشه زن، خامن »سافیا طویبایوا «  آغاز شد.. 
که در یک فیلم داستاین به کارگرداین »کامل یارمدوف« نقش 
حکومت  دوره  آن  در  که  مناند  ناگفته  کرد.  بازی  را  اصلی 
شوروی از خامن ها دعوت می کرد تا در زمان نو اجتماعی، 
فعاالنه سهم گرفته و  از جهان تعصب و جهالت آزاد شوند. 
یکی از رمزهای آزادی پرتافنت »فرجنی« یا به اصطالح حجاب 
بود. این کار در صحنه تیاتر و سینما، جسارت یب اندازه زن 
پنداشته می شد. مهنی موضوع در فیلم های حمصول »تاجیک 
فیلم« به کارگرداین »مروارید قاسم وا« انعکاس یافت.  چرا که 
جامعه سنیت تاجیکی منی توانست در مدیت کوتاه از فرهنگ و 
تفکر دیین آزاد شود. به مهنی دلیل نقش آفریین سافیا طویبایوا  
در تاریخ سینمای تاجیک به حیث هنر پیشه گی  با جسارت 

ارزیایب شده است. 

به خامن » طویبایوا « اشاره کردید نقش او را چطور می بينيد؟ 
آیا تاثریی در سينمای تاجيکستان داشت؟ 

که  زناین  زمان  آن  در 
شان  )چادر(  فرجنی 
می  یا  پرتافتند  می  را 
شده  معلم  خواستند 
سواد  خبوانند،  آواز  یا 
آموزند، کشته می شدند. 
خامن طویبایوا در چننی 
را  اش  فرجنی  وضعیت 
گشاد  را  رویش  کشید، 
تیاتر  و  سینما  در  و 
سال  در  او  کرد.  بازی 
در  و  شد  تولد  1913م 
1929 با ورود به سینما، 
آغاز  را  خود  فعالیت 
پیش  سال  صد  او  کرد. 
امسال  ویل  آمد  دنیا  به 
قید  را  او  سالگی  صد 
خبشی  در  فقط  نکردند. 
رادیویی،  برنامه  یک  از 
در  تاجیک  هنرمند  دو 
کردند.  صحبت  او  باره 
هیچ کس دیگر او را به 
یاد نیاورد و او فراموش 

شد.هر چند که بعدها زنان زیادی از او پریوی کردند.  

با توجه به صحبت هایتان آیا فيلم هایی که ساخته شده است، 
توانسته در آگاهی زنان بکوشد و به جایگاه آنان کمکی کند؟ 

چند منونه را می توانيد نام بربید؟

به جایگاه زنان کرده  بسیاری  فیلم های زمان شوروی کمک 
است. می توامن از چند فیلم نام بربم که مسائل زنان و وظیفه 
آن ها را در جامعه انعکاس داده است. فیلمی با  کارگرداین  
از  یکی  که  پرداخته  رودکی  فاجعه  به  وا«  کیمیاگر  »بریس 
نقش های اساسی آن  «نگینه« با بازی زیبای »دلرب قاسم وا«. 

انگشتر  نگنی  خودش  اصطالح  به  و  فیلمکنیز  این  در  نگینه 
در  اما  سرود  می  زیبایی  شعرهای  نیز  او  بود.  گان  خواجه 

قفس.و در هنایت به شکل فاجعه ناک می مرید. 

فیلم دیگر به نام »من با دختری وا خوردم« به کارگرداین پریل 
اشتنی،داستان دختری است که استعداد آواز خواین دارد ویل 
پدرش اجازت منی دهد که در فیلرمانیه( مدرسه هنر)  به حیث 

هنرپیشه فعالیت کند. 

»زمرد«، در باره زین ست که با خرافات مبارزه  و دیوارهای 
خشونت و تعصب را ویران کرده است و برای حضور زن در 

اجتماع سهم می گذارد. 

یکی از نقش هایی که زن تاجیک به وجود آورده و یاد ماندین 

گفتگو با بانو زلفيه صادق وا

سینمای زن تاجیکستان 
در دو سوی استقالل

دبری  و  تاجیک  هنرمند  وا  صادق  زلفیه  بانو 
بانو  تاجیکستان.  دیدار  املللی  بنی  جشنواره 
زلفیه صاد وا در انستیتیوت هنرهای زیبا )که 
صنعت(  انستیتیوت  نام  به  شوروی  زمان  در 
در  سپس  و  کرد  حتصیل  شد  می  نامیده 
مسکو  در  شوبکنی  میخایل  تیاتر  انستیتیوت 
حتصیل  سینما  و  تیاتر  هنرپیشه گی  خبش  در 
کرده است. او در سال 1392 به تاجیکستان 
برگشته است و در طول جنگ های داخلی در 
تاجیکستان ماند و با مجعی از دوستانش تیاتر 
جوان تاجیکستان را در زمان جنگ تاسیس 
کرد. او می گوید در این سال ها ده سال در 
رخوت جنگ به سر برده است. پس از پایان 
و  سینما  در  را  خود  کارهای  دوباره  جنگ 
تیاتر از سر گرفت و اکنون به عنوان یکی از 

دبریان جشنواره بنی املللی فیلم دیدار است. 
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که  است  سهراب«  و  »رستم  فیلم  از  آفرید«  »گرد  شد،نقش 
به اساس شاهنامه ی فردوسی روی نوارآمد. کارگردان فیلم 
بریس کیمیاگر اوف است و نقش اصلی را خامن سریم عیسای 

وا خیلی جالب اجرا کرده است. 

»دختر سوم« )انور طوره یف( از تعصب پدرساالری  سخن 
می گوید. پدری از تولد سومنی دخترش عار کرده و خانواده 
اش را به مهنی دلیل ترک می کند ویل آخر عمرش پشیمان می 
شود چون بعد از ناتواین اش دخترانش به او کمک  می کنند. 

مرد  عاشق  که  است   روس  زین  داستان  دور«  راه  از  »زین 
به تاجیکستان می آید. زماین زندگی را  تاجیک می شود و 
آغاز می کند که جنگ دوم جهاین آغاز می شود و مهه مردم 
به جنگ می روند و مرد او نیز. مرد در آن جا کور می شود. 
زماین که زن خرب می شود به به کافت و کاو شوهرش رفته  و 

از او نگهداری می کند. 

»مردی متعلق به دو زن«، »نسا« و ده ها فیلم دیگر به موضوع 
زن در جامعه پرداخته اند امامهه شان در زمان شوروی ساخته 

شده بود. 

به زنان پس از سقوط شوروی و استقالل تاجيکستان  نگاه 
چه تغيریی کرد؟

پس از استقالل، فیلم های داستاین بسیاری وجود دارند اما به 
سبب سست هناد بودن، نداشنت درک عمیق اجتماعی، نداشنت 
مانند  تاجیک،  سینمای  در  بودنشان  ای  حرفه  عدم  و  شان 
های  فیلم  بگوییم  توانیم  منی  نشدند.  ماندگار  زمان شوروی، 
معاصر تاجیکستان مهه بد هستند. پس از استقالل، فیلم های 
به یاد ماندین فیلم های مستند هستند. این فیلم ها بسیار دقیق 
بیشتر  هتند.  پرداخته  اند.  زنان  مشکالت  به  نگارانه  واقعه  و 
فیلم  مانند  هستند.  مردان   مستند  های  فیلم  های  کارگردان 
»وطن شریین«، »نان رشتان1« ، »ناصر خسرو«، »موالنا« ... 

جوان ها شوق ، صمیمیت و حمبت دارند و می خواهند فیلم 
بسازند. شاید زیاد حرفه ای نباشند، شاید بعضی چیزها را از 
نگاه کارگرداین و کادر و نورپردازی منی دانند ویل بسیار در 
این راه کوشش می کنند.. در دو سه سال اخری تکاین شد و 
فیلم هایی  در بریون از تاجیکستان منایش داده می شوند. طی 
چهار سال اخری فیلمی مانند »قیام روس« سیزده جایزه بنی 
املللی گرفت یا فیلم های اسکندر عثمان اوف که فیلم های 

خویب  هستند. 

باقی  ها  روس  از  ها  سنت  بعضی  هم  زنان  جایگاه  درباره   
احترام  بسیار  زن  سینماگران  به  تاجیک  مردم  هنوز  مانده. 
دارند. وقیت در کوچه ها می روی یکی ترا می شناسد با تبسم 
سالم می کند و منونه هایی از گفته های مشا را در فیلم یا تیاتر 

به مشا می گوید. 

مانند  خمتلفی  های  خبش  در  تاجیک  زنان  که  نرود  یادمان 
مهواره  ها،  حوزه  دیگر  و  رقص  سرایندگی،  سازی،  جمسمه 

حضور دارند.

 آیا تاکنون از سوی بنيادگرایان فشاری به فعاليتهای مشا وارد 
شده است؟ آهنا را مانعی در رشد سينماگری می دانيد؟

هنوز یگان کس به من طعنه ای نکرده یا فشاری نیاورده است. 
من گمان می کنم مانعی نیست. 

با توجه به این که مشا یکی از گردانندگان جشنواره بنی املللی 
توانسته  جشنواره  این  کنيد  می  فکر  هستيد،  هم  دیدار  فيلم 

خالءهای سينمای تاجيکستان را پر کند؟

 جشنواره برای پرورش سینما بسیار مهم است. ما از بسیار 
انتخاب  را  ها  هبترین  و  کرده  دریافت   هایی  فیلم  کشورها 
می کنیم. اگر این جشنواره  وجود نداشت، مردم چننی فیلم 
را  ها  فیلم  بعضی،  البته  کردند؟  دریافت می  را چگونه  هایی 
از انترنت می یابند. اگر مردم این فیلم ها را در جشنواره ها 
نبینند چگونه به سینمای جهان آگاه می شوند و نقد های خود 

را بیان می کنند؟

اتفاقًا در برنامه سال گذشته ما، تعداد زیادی از فیلم ها درباره 
ی زنان بود. به طور منونه دو فیلم از طرف افغانستان پیشنهاد 
شد که هر دو برنده هم شدند. فیلم »سنگ صبور« از  عتیق 
رحیمی و »نسیمه« از صحرا کرمیی. یکی موضوع زین که به 
بریون از کشور می رود و دیگری زین که در داخل کشور می 
ماند. این فیلم ها در تاجیکستان یک ترکش به وجود آوردند. 

ما در دور چهارم جشنواره، هر روز هفته را به فیلم های یکی 
افغانستان  های  فیلم  وقیت  بودمی.  داده  اختصاص  کشورها  از 
آمده  ها  از مکتب  اغلب  که  ها  تاجیک  از  بسیاری  نشر شد 
بودند، منی دانستند که جماهد کیست و طالب کیست؟ در روز 
آخر مهه حریان بودند که ما منی دانستیم که آهنا که بودند و 
چه کارهای  بدی می کردند. یکی از آن ها گفت: "خدا نکند 
آن ها به تاجیکستان بیایند". باید توجه داشت که فیلم ها بر 

سلیقه ی سینما گران نیز تاثری گذار هستند.

خنستنی  مهمان  عنوان  به  را  خود  دریافت  است  ممکن  اگر 
جشنواره بنی املللی فیلم زنان ـ هرات برای ما بیان کنید. 

من در متام زندگی در سه روز متوایل، سه انفجار در یک حمل 
ندیده بودم. این جشنواره در جایی برگزار شد که از یک سو 
کردند. می  متاشا می  فیلم  مردم  دیگر  از سوی  و  بود  انفجار 
شعر  برنامه  یک  در  که  زماین  است.  دشوار  بسیار  این  دانید 
اشتراک کردمی و دختران خورد سال دوازده سیزده ساله شعر 
من  و  آفریده منی شدم«  گفتند: »کاش زن  می  می خواندند، 

گریستم. 

من هرگز در تاجیکستان از هیچ زین نشنیده بودم که بگوید 
کاش زن نبودم. زنان به زن بودن خود افتخار می کردند. اما در 
این جا دختر خورد سایل از زن بودن خود بیزار است. این ها 
مرا به یاد سینمای تارکوفسکی انداخت. به ویژه فیلم »کودکی 
ایوانوف«. باید اندیشید که جنگ چه بر سر انسان ها می آورد. 

زماین که زنان و مردان را می دیدم که مصروف متاشای فیلم 
ها هستند، فکر می کردم که اگر از نتیجه دیدن این فیلم ها 
پنج نفری که به زنان شان خشونت می کنند  برگردند و یاد 
گرفته باشند که زندگی با لب خنده و خوشرویی، زیباتر است 
و دیگر به زنان شان خشونت نکنند، دست آورد بسیار کالین 

برای مردم است.

-----------------------

تاجیک است که  از »شادی صاحل« کارگردان  فیلم  این   - 1
در خنستنی جشنواره بنی املللی فیلم زنان ـ هرات در 9 مارچ 

2013 منایش داده شد.
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در تاریخ یكصد و دو ساله سینمای ایران در بسیاری از فیلم 
توان  فیلمی را می  اما هنوز كمتر  به زنان پرداخته شده،  ها، 
سراغ گرفت كه زنان را در عرصه اجتماع به درسیت و بدون 

شائبه تصویر كرده باشد. 

پیش از انقالب، نگاه غالب فیلم های ایراین به زن، غریواقعی و 
اغلب در جهت برآوردن خواست های پیش پا افتاده متاشاچی 
عام سینما بود. از مهنی رو، پای نقش زنان كاباره ای، رقاصه 
و بدكاره به سینمای ایران باز شد. مروری امجایل بر نام برخی 
فیلم های پیش از انقالب، نیاز به هر گونه توضیح اضافه را 

مرتفع می كند. 

خوننی«،  لبهای  بر  »بوسه  شهر«،  »آتشپاره  رقاصه«،  »اشك 
خواد«،  می  موتور  دلش  »خامن  سرعت«،  با  ظهر  تا  »برهنه 
گر«،  عشوه  »دختر  بال«،  ظامل  »دختر  هپلوون«،  »مشسی 
»موطالیی  خوشگله«،  هر چی  »قربون  برهنه«،  پا  »عروس 
هزار  و  »یك خوشگل  شده«،  عاشق  »مادر جومن  ما«،  شهر 
مشكل«، »شكار شوهر«، »بیوه های خندان«، »یب حجاب«، 
بدنه  این دست،  از  فیلم دیگر  »آب توبه«، »غریت« و دهها 
این  نگاه  نوع  دادند.  می  تشكیل  را  انقالب  از  پیش  سینمای 
فیلم ها به زن واقعًا نیازی به توضیح ندارد. ناگفته پیداست كه 
سازندگان این قبیل فیلم ها نه می خواستند و نه می توانستند 
آنكه  بكشند. ضمن  تصویر  به  ایراین  زن  از  واقعی  ای  چهره 
كمتر فیلمی را در این دوران می توان یافت كه زن را به عنوان 

حمور اصلی برگزیند. 

دوم  عنوان جنس  به  زن، حداكثر  به  ها  فیلم  این  در  مهواره 
نگریسته می شد. حیت در انواع جدی تر فیلم های پیش از 
انقالب نیز مایه های این نوع نگاه به چشم میخورد. در این 
دست فیلمها، زن كمتر در اجتماع حضوری مثبت داشت و در 
كوچه و خیابان و اداره، حضورش چندان پاك و مزنه نبود ) 
»فریاد زیر آب«، »آقای هالو« و دهها فیلم دیگر(. در برخی 
دیگر از فیلم ها كه قرار بود از زن چهره پاك تری ترسیم شود، 
اكثر  در  و   ) »خاك«   ( شد  می  خارج  خانه  از  كمتر  معمواًل 
مواقع، یا به مهراه مرد و یا به خاطر او خانه را ترك می كرد ) 

»قیصر« و »صبح روز چهارم«(.

حضور زن در عرصه هنر در فیلم های پیش از انقالب بیشتر 
به خوانندگی و هنرپیشگی حمدود می شدكه در این گونه موارد 
 ( آمد.  پرده منی  زنان روی  این  از  زندگی ساملی  معمواًل  نیز 

برای مثال »در امتداد شب« ( . 

پرستاران نیز وضعیت هبتری نداشتند. در سینمای ایران معمواًل 
تصویر مثبیت از پرستاران بر پرده ننشست، چه پیش از انقالب 
و چه پس از آن ) »دایره مینا«، »آرامش در حضور دیگران« 
»پرستار  و  »شیدا«   ( فیلم  دو  یكی  در  تنها  »شوكران«(.  و 

شب«( تا حدودی چهره مقبول ترو متفاوت تری از این صنف 
ارایه شد كه این دو فیلم هم حمصول پس از انقالبند.

در  را  زنان   ، فیلمی  كمتر  از ۱۳۵۷،  پیش  فیلمهای  میان  در 
مشاغل شریف اجتماعی جای داد و در این جایگاه به آنان 
پرداخت. البته منونه های خالف این اصل را هم می توان یافت 

) »كالغ«(.

به  فیلمسازان  دید  كه  شود  آن  منكر  نتواند  كس  هیچ  شاید 
است،  شده  اصالح  زیادی  حدود  تا  انقالب  از  پس  »زن«، 
گرچه تا وضعیت ایده آل، فاصله بسیار زیادی وجود دارد. در 
عرصه های اجتماعی، زن بیشتر قدم به حوزه های گوناگون 
گذاشت و به تبع آن، بازتاب این حضور در فیلمها نیز بیشتر به 
چشم آمد. دهه ۱۳۶۰ آغاز حضور زنان اجتماعی در سینمای 

ایران بود.

چریكی  و  سیاسی  فعالیتهای  وارد  را  زن  فیلمها  برخی  در 
كردند) »بایكوت« ( و گاه زن در عرصه جنگ و تبعات پس 
»وصل  و  خوبان«  »عروسی   ( كرد  می  عمل  فعاالنه  آن،  از 

نیكان «(. 

داشت،  فاصله  انتظار  مورد  وضعیت  با  شرایط،  این  قطعًا  اما 
زیرا حاال دیگر سطح توقعات بسیار باال بود. در دهه ۶۰چند 
فیلمساز زن نیز در سینمای ایران فعال شدند. اما جالب این 
در  فیلمسازی  و  پرداختند  زنان  به  كمتر  نیز  اینان  كه  است 
مباحث اجتماعی )»زرد قناری«، »پول خارجی« و »خارج 
كوچك  )»پرنده  كودكان  به  مبتال  مسایل  یا  و   ) حمدوده«  از 
خوشبخیت«، »بچه های طالق« و »رابطه« ( را ترجیح دادند. 

حمدوده  در مهان  ها  فیلم  در  زن  به  غالب  نگاه   ۶۰ دهه  در 
داستان های ملودرام و خانوادگی اسری بود و تنها فیلم های 
انگشت مشاری، زن را در وضعییت جز این به تصویر كشیدند. 
فیلم های جنگی نیز بسیار مردانه بودند و در كمتر فیلمی نقش 
زن برجسته میشد. اگر هم در فیلم های مربوط به جنگ نقش 
مؤثری برای زن در نظر میگرفتند، او را كاماًل وابسته به مرد 
»گروهبان«،   ( میدادند  نشان  عاطفی  رابطه  یك  درگری  یا  و 
كاماًل  وضعیت  این  البته  آهننی«(.  »پرنده  و  شب«  »پرستار 
ناشی از شرایط اجتماعی آن روزها بود كه با جنگ و موشك 

باران عجنی شده است. 

گرچه در مهنی دوران نیز برخی فیلم ها به شكلی جدی تر 
»مادیان«،  »مادر«،  »باشو«،  »مسافران«،  پرداختند)  زن  به 
آخر«  »پرده  »ترنج«،  عاشقی«،  »نوبت  »رحيانه«،  »سرب«، 
اجتماع  در عرصه  به طور جدی  را  یك زن  هیچ  اما   )  ... و 

حمك نزدند. 

نگاه »عروسكی« با رویكردی جدید به زن در اواخر دهه ۶۰با 

نگاهي اجمالي به نقش اجتماعي زنان در سینماي ایران
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فیلم »عروس« پا به سینمای ایران گذاشت. گرچه »عروس«، 
خود دغدغه های دیگری داشت، اما فتح بایب شد برای برخی 
فیلمسازان تا نگاه ابزاری و كلیشه ای از چهره زنان را برای 

فروش بیشتر تا مدهتا مدید رها نكنند. 

مهم  پدیده  یك  پایان  داشت.  متفاوت  دهه ۱۳۷۰وضعییت  اما 
اجتماعی )جنگ( این فرصت را به فیلمسازان داد كه عرصه 
این  در  زنان  نقش  آن،  تبع  به  و  بیازمایند  را  جدیدی  های 
میان، بیشتر شد. حیت زنان در خطوط مقدم جنگ نیز حضور 
یافتند ، فرصیت كه در زمان جنگ به آنان در سینما داده نشده 
بود ) »جنات یافتگان« و »سرزمنی خورشید« (.به این ترتیب 
زنان در سینما به نوعی بیشتر در گری مسایل مربوط به جنگ 
قرمز«(.در  »روبان  و  »كیمیا«  مینو«،  »برج  )»هیوا«،  شدند. 
نیز ارتقا یافت  دهه هفتاد جایگاه زنان در مشاغل اجتماعی 
و پررنگ تر شد. در فیلم »زینت«، یك زن مددكار در سخت 
ترین شرایط اجتماعی با مشكالیت سنیت دست و پنجه نرم می 
كند. در »كیمیا« یك خامن دكتر درگری عواقب جنگ می شود 
و در »هزاران زن مثل من« یك خامن وكیل با مسایل خانوادگی 
خود در ستیز است. فیلمهای مهمی چون »نرگس«، »پری«، 
»بانو«، »لیال«، »سارا«، »بانوی اردیبهشت« و »سلطان« نیز 
در دهه ۷۰ به زن پرداخته اند، اما جالب این است كه حضور 
اجتماعی زن كمتر در مركز توجه قرار گرفته و مهواره زنان 
و  ای  از عاطفی، حادثه  اعم  دیگر –  در حمدوده موضوعایت 

خانوادگی – زیر ذره بنی رفته اند. 

در »روسری آیب«، زن كار می كند، اما در هنایت حمور اصلی 
امرار معاش،  برای  امروز« زین  فیلم» عشق «است؛ در »زن 
شوهرش  مهراه  به  زین  »پناهنده«  در  كند؛  می  مسافركشی 
درگری یك ماجرای سیاسی – حادثه ای می شود؛ در »پاریت« 
زین به دلیل شغل و موقعیت شوهرش وارد جریانات مطبوعایت 
در  آورد؛  می  روی  نگاری  روزنامه  به  و  شده  سیاسی  و 
»اعتراض« دختری دانشجو عالوه بر آن كه در جریان مسایل 
سیاسی روز قرار دارد و فعال عمل می كند، درگری عشق به 
نیز اوضاع  یكی از دوستانش می شود؛ در »متولد ماه مهر« 

تقریبًا به مهنی منوال است. 

اجتماعی  مسایل  اند  كوشیده  دهه  این  در  معدودی  فیلمهای 
زنان را به شكل جدی تر و عمیق تر مطرح كنند. 

از آن  پنهان« هر دو ساخته هتمینه میالین  »نیمه  »دوزن« و 
و  فمینیسم  دامن  به  بام،  آن سوی  از  كارگردان  اما  اند.  مجله 

افراطی گری و یكسونگری افتاده است. 

»مهسر« و »طوطیا« نیز دو منونه مشخص از فیلم هایی هستند 
كه حضور اجتماعی برتر زنان نسبت به مردان را تصویر كرده 
قبول  را  برتری  این  نیز  فیلمساز  اند. در »مهسر« گویا خود 
»طوطیا«،  در  و  برگزیده  را  طزن  زبان  رو  مهنی  از  و  ندارد 
از حضور جدی زن در عرصه  ای كه پس  مشكالت عدیده 
اجتماع پیش می آید، خود به خود نفس چننی حضوری را 
مضر نشان میدهد. این نگاه افراطی به نوعی دیگر در »دختری 
دلیل  به  فیلم،  تا جایی كه دختر  تندر« اوج می گرید  نام  به 
برخی حمدودیت های اجتماعی برای دختران، آرزو میكند پسر 
به  تنها  فیلم  در  اوست،  مطلوب  كه  اجتماعی  حضور  باشد. 

شكل موتورسواری در خیابان منود می یابد. 

»قرمز« به مشكالیت كه مردان می توانند برای حضور اجتماعی 
زنان به وجود آورند می پردازد؛ و »دختری با كفشهای كتاین« 
در  را  نوجوان  دختر  یك  اجتماعی  مشكالت  كوشد  می  نیز 
جامعه كنوین صریح و یب پرده بازگو كند؛ كاری كه رخشان بین 
اعتماد هم در خبش هایی از »زیر پوست شهر« اجنام می دهد. 
»مصائب شریین« و »بچه های بد« نیز نیم نگاهی به مشكالت 
اجتماعی دختران جوان دارند. نگاه جعلی، غریواقعی و گیشه 
می خورد؛  به چشم  نیز   ۷۰ دهه  های  فیلم  برخی  در  پسند 
آلوده«،  »دستهای  »سیاوش«،  عشق«،  »شور  »دوستان«، 
»مرد باراین«، »عشق ۲+« و بسیاری دیگر از فیلم های این 

دهه مهچنان این نگاه را حفظ كرده ا ند. 

»آب و آتش« ساخته فریدون جریاین، برای خنستنی بار پس 
از انقالب، به زن خیاباین می پردازد و در هنایت، او را زمینگری 
آن  شروع  با  اما  میشود،  مرگ  به  منتهی  كه  كند  می  عشقی 

عشق، ناگزیر زن را از خیابان به درون خانه می كشاند. 

»عروس آتش« شرح مشكالت یك خامن دكتر جنویب است كه 
در صورت ازدواج با مردی »بومی« قرار است دچار حمرومیت 
های عظیم اجتماعی شود، اما او تالش می كند با مرد مورد 
عالقه اش كه یك پزشك روشنفكر است ازدواج كند و خود 
را از اجتماع و اجتماع را از خود، دریغ نكند. اما پایان فیلم 
زین  چننی  برای  را  حمتوم  مرگی  و  نیست  امیدواركننده  اصاًل 

رقم می زند. 

حد  از  كمتر  بسیار  هم  هنوز  ما  زنان  اجتماعی  سهم  گرچه 
مطلوب است و در این عرصه حق آنان به متامی ادا نشده، اما 
یكصد  از  بیش  در  زنان  اجتماعی  نقش  به  شتابزده  نگاه  یك 
سال سینمای ایران به راحیت نشان میدهد كه سینمای ما آیینه 
خبش كوچكی از مهنی حضور حمدود زنان در اجتماع واقعی 
هم نیست. به عبارت دیگر، سینمای ایران هنوز نتوانسته آیینه 
متام منایی در برابر حضور اجتماعی زنان ایراین  باشد. این آیینه 
شكسته، تصویر زن اجتماعی ایران را پراعوجاج و غریواقعی 

بازمنایانده است.

http://madar25.blogfa.com/post-384.aspx
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افغانستان است که  فیلم سینمایی  “عشق و دوسیت” خنستنی 
در سال ۱۹۴۷ میالدی ساخته شد، اما از آن جایی که این فیلم 
افغانستان و هند بود، بسیاری ها عنوان  در واقع کار مشترک 
عقاب”  “مانند  فیلم  به  را  افغانستان  سینمایی  تولید  خنستنی 
ساختة هاشم محیدزاده می دهند که در سال ۱۹۶۷ ساخته شد 
و ظاهر هویدا، آوازخوان پرآوازة افغانستان نیز در آن بازی 

کرد.

 ۴۴ هم  یا  سال   ۶۴ مدت  در  افغانستان  سینمای  هرحال،  به 
سال عمرش، بیشتر در اختیار مردان، یا هبتر است گفته شود، 
مرد  کارگردان ها  مدت  این  در  بوده است.  مردان  احنصار  در 
بیشتر  حتا  و  بازیگران  بیشتر  بودند،  مرد  فیلم برداران  بودند، 
موضوعات مردانه بوده است و به طبع آن نگاه و دید مردان بود 

که بر سینمای افغانستان حکومت می کرد.

پسان ترها فریده انوری، از گویندگان مشهور رادیو و تلویزیون 
سینمای  ویل  ساخت،  تلویزیوین  کار  دو  یکی  افغانستان، 
افغانستان تا مهنی حدود ده سال پیش زین را نداشت که یک 

فیلم سینمایی را کارگرداین کرده باشد.

درسال ۲۰۰۳ میالدی رویا سادات، دختری از هرات، خنستنی 
فیلم سینمایی بلند خود به نام “سه نقطه” را ساخت که داستان 

زین را روایت می کرد و بعدتر هم او فیلم “تار و زمخه” را 
از  نسلی  پای  سادات،  رویا  با  مهزمان  افزود.  برکارنامه اش 

سینماگران زن به سینمای افغانستان باز شد.

دیانا ثاقب، فیلم “۲۵ درصد” را ساخت که حکایت مستندی 
است از پنج تن از زنان عضو جملس منایندگان و بعد از آن یکی 
دو فیلم دیگر از مجله “بدو، روبینا، بدو” را کارگرداین کرد 
که حکایت تنها ورزشکار زن افغان در املپیک پکن را دنبال 
می کند. دختری که با ۱۵ روز مترین پا به میدان مسابقه گذاشت 
و نفر آخر شد، اما گفت باخت مسابقه برایش مهم نبود، بلکه 
برای او مهم بود که به عنوان یک زن از افغانستان درمسابقات 

“حضور” یافته  است.

که  دهکده ای  “در  فیلم  سادات،  رویا  خواهر  سادات،  الکا 
ناقص العقلم می نامند” را ساخت که بازهم موضوعش زن بود. 
او بعدًا مستندی در مورد ماریا بشری، زین که عایل ترین مقام 
دادستاین در هرات را داشت، به کارنامة سینمایی زنان افغان 
و  هتدیدها  مهة  رغم  به  که  زین  داستان  هم  باز  کرد.  اضافه 
زنان  علیه  خشونت  و  زنان  با  مرتبط  پرونده های  مشکالت، 
را با مساجت متام پیگریی می کرد. ماریا بشری در سال ۲۰۱۱ 

برندة جایزة زنان شجاع از وزارت خارجة آمریکا شد.

حاال و با گذشت کمتر از ده سال از خنستنی روزی که رویا 
زن  کارگردان های  فهرست  کرد،  کارگرداین  آهنگ  سادات 
درسینمای افغانستان در تناسب با زمان ده سال فهرست قابل 
مالحظه ای است. آرزو برهاین با فیلم “چادری”، لیال حیدری 
عاقله  گرد”،  “سیاه  فیلم  با  حسیین  نادیا  “تصور”،  فیلم  با 
رضایی با فیلم “ما ستاره ها” و مهچننی کارگردان های دیگری 
ابراهیمی، صحرا موسوی و صحرا  بتول مرادی، حمبوبه  چون 

کرمیی که در کارگرداین سینما دکتری دارد.

مهان گونه که به موضوعات بعضی از فیلم ها اشاره شد، زنان 
یا  خاص،  نگاه  و  دید  کشور  سینمای  به  ورود  با  افغانستان 
بگومی دید و نگاه زنانه را نیز وارد سینمای این کشور کردند. 
آهنا از یک طرف بیشتر به زنان و مسائل زنان پرداختند و از 
سوی دیگر متفاوت تر پرداختند؛ تصویر و تصور دروین تری از 
زنان افغانستان را به خود آهنا و مهچننی به دنیا نشان دادند. 
در مشاری از این فیلم ها که من دیده ام، این تفاوت را به وضوح 
این کارگردان ها روی درد و  اگر دوربنی  می شود حس کرد. 
و  کرده اند  بیان  را  عمیقی  درد  شده،  متمرکز  افغان  زنان  رنج 
طوری بیان کرده اند که شاید برای یک کارگردان مرد، اگر نه 
ناممکن، حد اقل دشوار است؛ دردی که بنی سوژه و قهرمان 

سیمای زنانه سینما
امری فوالدی
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فیلم و کارگردان فیلم مشترک بوده است. و اگر زاویه دوربنی 
چرخیده  است و از توانایی ها، استعدادها ونقش و امهیت زنان 
باز هم  کرده،  آیندة آهنا حکایت  و  امید  در جامعه ومهچننی 

تصویر واقعی  تر، عیین تر و متفاوت تری به دست داده است.

خشونت علیه زنان در افغانستان واقعیت انکارناپذیری است. 
زنان آن قدر طوالین  برای  از عرصه ها  بسیاری  حمدودیت در 
بوده که برای خبش قابل مالحظه ای از زنان و مردان این کشور 
پذیرفتین شود. ویل این خبش، هرچند بزرگ هم باشد، باالخره 

خبشی از واقعیت است، نه کل آن.

حاال بدون مبالغه می توان گفت که کارگردان های زن با ورود 
به سینمای افغانستان توانستند، حصارهای کشیده شده بر دور 
ذهن و زندگی زنان افغان را بشکنند، برقع های ضخیم را پس 
بزنند، موانع شرعی، عریف و سنیت را عبور کنند و عکس هایی 
که  عکس هایی  بگریند.  افغانستان  زنان  از  نزدیک  منای  از 

کارگردان های مرد با هیچ لزنی قادربه گرفنت آن نبوده اند.

کارگردان های زن در سینمای افغانستان، قفل دهان این مجاعِت 
نیز شکستند و حرف های دل  وادارشده به قرن ها سکوت را 
آهنا را که سال ها فقط جنوای نامتام خودشان بود، صدا خبشیدند 
تا شنیده شود و در مواردی حتا آن را تبدیل به فریاد کردند؛ 
چنان که تن لش جامعة مملو از غریت مردانة افغانستان را نیز 

لرزانده  است.

دیانا ثاقب که در این راستا از پرکارترین کارگردانان افغانستان 
که  زناین  به ویژه  و  افغانستان  در  زنان  بیشتر  می گوید:  است، 
در عرصة سینما فعال هستند، از این ناراحتند که آهنا کاماًل و 
به جهان  نا توان  به دردخنور و  صرفًا فرمان بر، توسری خور، 

معریف شده اند. در حایل که به گفتة او این یک تصویر واقعی 
نیست و از این رو زنان دست اندرکار سینما تالش می کنند این 

تصویر را به واقعیت نزدیک تر کنند.

با   ۱۳۶۱ سال  در  بود،  کودک  که  هنگامی  ثاقب  دیانا 
خانوده اش به ایران مهاجر شد و مهان جا مدرسه خواند. سال 
کابل  در   ۱۳۷۳ تا  و  بازگشتند  کابل  به  او  خانوداة   ۱۳۷۱
بودند؛ سال هایی که جنگ های داخلی شدت گرفت و خانوادة 
ایران  به مقصد  بار دیگر کوله بار مهاجرت را  او جمبور شدند 
ادامه داد و  ایران به حتصیالتش  به  باز گشت  با  ببندند. دیانا 
سراجنام در سال ۲۰۰۴ میالدی از دانشکدة هنر دانشگاه هتران 
در رشتة کارگرداین سینما لیسانس گرفت. در سال ۲۰۰۵ به 
کابل باز گشت و خنستنی فیلمش “۲۵ درصد” را و بعد فیلم 

“بدو، روبینا، بدو” را در سال ۲۰۰۸ ساخت.

دیانا و ملک شفیعی که او نیز درس خواندة ایران است، بعدًا 
کردند  تأسیس  را  افغانستان  سینمایی  باشگاه  یا  فیلم”  “بسا 
که یکی از چندین هناد فیلم سازی در افغانستان است. “بسا 
فیلم” قرار است در اکترب ۲۰۱۱ جشنوارة حقوق بشر و سینما 
را نیز برگزار کند. در این جشنواره فیلم های مرتبط با مسائل 
و موضوعات حقوق بشر به منایش گذاشته خواهد شد. دیانا 
ثاقب مهچننی مدیر مسئول جمله ای به نام “مت” است که ویژة 

هنر، ادبیات و سینماست.

منبع: جدید آنالین

http://www.jadidonline.com/story/08082011/frnk/
diana_saqeb_film

تصویری از فیلم “مانند عقاب” ساختة هاشم محیدزاده می دهند که در سال ۱۹۶۷ ساخته شد و ظاهر هویدا، آوازخوان پرآوازة افغانستان نیز در آن بازی کرد.
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آن چه در آینه جوان بيند        پری در خشت خام آن بيند

بیت شعر آغاز  این  با  اگر  فیلم  این  به  نگاهی  کنم  گمان منی 
می شود چندان نامأنوس به نظر برسد آن هم فیلمی با عنوان 
این ادعا دارم رابطه ایست زیر  بر  خشت و خیال. دلیلی که 
و  دارد  گوناگون جریان  هنرهای  بنی  در  که  عمیق  و  پوسیت 
گردد  برمی  آن  به  هنرها  مهه  آخبشور  که  ایست  سرچشمه 
سرچشمه ای که با روح و روان آدم ها سروکار دارد و از روح 
و روان آن ها جاری می شود؛ گاهی به قلم می آید، گاهی 
با قلم مو رنگ می زند، گاهی صدا می شود و صدا می زند، 
گاهی در پنجه ای می نوازد و با پنجه ای جمسمه می سازد و 
یا گاهی شیشه دوربیین را می چرخاند و چیزی را نشان می 
دهد که مهه آن را می بینند اما هیچ کس واقعا آن را منی بیند.

هنر مهنی است چیزی را ببیین و بیان کین که مهه می بینند اما 
هنرمند از زاویه ای دیگر به آن نگاه می کند و با زباین دیگر 
آن را بیان می کند که خماطب را به وجد و شعف می آورد و 
روح و روان را به شور و ولوله می اندازد و جان آدمی را که 
به قول موالنای بلخ چیزی جز آن هم نیست تازه می کند و 

صیقل می دهد.

اما هنر گاهی به زیبایی تلخی می آفریند و هنرمند گاهی زیبا 

گریه می کند وقیت هنرش از برج عاج پاینی می آید و در کوره 
مادرش  تا  پزد  نوجواین خشت می  با  پزی مهراه  ای خشت 

بتواند برای برادرانش نان بپزد. 

خشت در فرهنگ و در تاریخ ادبیات ما از واژه هاییست که 
نسبت به بسیاری از کلمات دیگر کاربردی فراوان داشته است 
و بار مفاهیم زیادی را نیز بر دوش خویش محل کرده است 
مهان گونه که مصداق این واژه نیز در دنیای عیین ما بار سقف 
و دیگر خشت ها را در طول تاریخ بر شانه کشیده است گویا 

قرعه مشقت به نام او خورده است.

ویل “هر چه در آینه جوان بیند/ پری در خشت خام آن بیند” 
چه معنایی دارد. معنایی که خماطب را وارد داالن هزاری توی 
جتربه بشری می کند و به توصیف جتربه می پردازد. خشت در 
این بیت در مقابل آینه قرار گرفته است و در نقطه مقابل آینه 
نشسته است به عنوان منادی از زخمیت و درشیت اما مهنی خشت 
با مهنی استفاده زیبا می تواند در جایی دیگر نیز جا خوش کند 
و شانه به شانه خیال بنشیند گاه متناقض بنماید و گاهی نیز 
بتواند در ذهن کودکی با دنیای رنگارنگی از ختیالت گوناگون 

جا خوش کند.

دقت  که  بود  سبب  بدین  نوشته  این  برای  شروعی  چننی 
کارگردان در گزینش امسی به این زیبایی برای فیلمش ستوده 
شود. خشیت که می توان نامش را به جای عبداهلل استفاده کرد 

از خشت تا خیال

   نگاهی به فیلم خشت و خیال
روح االمنی اميین
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و عبداللهی که نامش را می توان به جای خشت استفاده کرد 
از بس که شانه اش به زخمیت خشت بار برده است. و دوستانش 
را  شان  ذهن  لطیف،  خیایل  اما  برند  می  بار  او  مهچون  نیز 
قتقتک می دهد. می خواهند مهندس شوند؛ می خواهند داکتر 
برای  که  این  نه  بسازند  خانه  خود  برای  خواهند  می  شوند؛ 
خانه دیگران خشت بسازند اما “روزگار غرییب است نازننی” 
کمتر خیایل حتقق می یابد چون زندگی روزمره هیچ کس ابزار 
گسترده خیال او را در اختیار ندارد. عده ای با دنیای زیبای 
ختیالت شان در پریامون یب رحم متام عمر زجر می کشند و 

روزی چند بار می مریند تا باالخره می مریند.

و  خوانشی  بلکه  نیست  کلمه  دقیق  معنای  به  نقد  نوشته  این 
هنر  از  ست  ستایشی 
از  را  درد  که  هنرمندی 
امروز  تا  گی  ماهه  پنج 
ماهه  پنج  کرده؛  درک 
سنگ  به  سر  که  بوده 
گذاشته  غربت  سرد 
در  چند  هر  هنوز  تا  و 
کشورش نفس می کشد 
داغ دغدغه هم نوعانش 
و هم وطنانش بر دل و 
او  پیشانیش می سوزد. 
داند  می  خوب  امروز 
غربت چیست؟ و خوب 
داند درد کودکی را  می 
که با نفس نفس هایش 
به قول حضرت بیدل هر 
خشیت  عمر  قصر  ز  دم 
که  امید  این  به  کند  می 
روزگار سیاهش حداقل 
به شیب خوش بیاجنامد. 
نفس  ای  جامعه  در  او 
می کشد که فقر و مرگ 
دروازه  بر  زمان  هم 
اند و  خانه مهه ایستاده 
بر دروازه خانه خودش 

نیز ایستاده اند.

وقیت خسرو گلسرخی می پرسد “من در کجای زمنی ایستاده 
است  ایستاده  عبداهلل  که  آیا جایی  است  پرسش خویب  ام؟” 
کجای زمنی است؟ آیا او در آخر دنیا گاهی ایستاده، گاهی 

نشسته و گاهی افتاده نیست؟

بزرگ  ای  نقیصه  رفع  برای  خوبیست  تالش  خیال  و  خشت 
در فرهنگ ما. ما امروز ناگزیر رنج می کشیم و بار می برمی؛ 
می  گرسنگی  و  فقریمی  شومی؛  می  کشته  و  شومی  می  منفجر 
چند  هر  جنگد  می  ما  با  جنگ  و  جنگیم  می  هم  با  کشیم؛ 
دارند  ما  از  بیشتری  تقصری  دیگران  اما  مقصرمی  هم  خودمان 
و خاطرات حتمل و تداوم این مهه درد یب مدوا با ما به گور 
خواهد رفت چون که تاریخ مان شفاهی است و کمتر کسی 

به خودش زمحت می دهد مسوولیت انتقال مهه این خاطرات 
تلخ و بدخبیت ها را به دیگراین که خواهند آمد به عهده بگرید. 
و خشت و خیال نه در خیال که در واقعیت خشیت بر خشیت 
گذاشته تا مهه این دردها به چشم و گوش دیگراین که از ما و 
بعد از ما خواهند آمد برسد نه تنها برای این که آیندگان بدانند 
بر مادران و پدران شان چه گذشته که آیندگان عربت بگریند 
از آن چه امروز در این کشور به شکل وحشت ناکی ما را به 
سنگ و سخره می کوبد. خشت و خیال نسبت به تارخیی که 

آیندگان حمتاج آن اند متعهد است.

خشت و خیال تنها حاکی حکایت عبداهلل نیست به مهان گونه 
مِن  نیست.  خودش  قصه  گوی  قصه  تنها  نیز  عبداهلل  که  ای 
بر متام کودکاین که  ایست  یافته  تعمیم  ناخودآگاه من  عبداهلل، 
پیش از فیلم، کارگردان به یکی از آن ها اشاره دارد کربیایی 
که در آغوشش پرورش می یابد و این مادر دلسوز می خواهد 
فرزندش درس خبواند و خوب بار بیاید آروزیی که مانند داغی 

بر دل مادران فراواین در این سرزمنی مهواره مانده است.

در این سرزمنی کوچکان فراواین دارمی که از سن شان بزرگ 
تر اند خیلی بزرگ تر بزرگ تر از رییس مجهورها و وزیراین 
که با خشت تنها از پشت دیوارهای منقش و مرمرین آشنایند 
که  است  کوچک  ظاهرا  بزرگان  مهنی  از  یکی  نیز  عبداهلل  و 

مصداق این شعر حممد کاظم کاظمی نیز هست:

دیدمت صبحدم در آخر صف، کوله سرنوشت در دستت 

کوله باری که بود از آنِ پدر ، و پدر رفت و ِهشت،  در دستت 

گرچه با آمسان در افتادی تا که طرحی دگر در اندازی 

باز این فالگری آبله رو، طالعت را نوشت در دستت 

بس که با سنگ و گچ عجنی گشته، تکه چویب در آستنی گشته 

بس که با خاک و گل به سر برده، می توان سبزه کشت، در 
دستت 

شب می افتد و می رسی از راه با غروری نگفتین در چشم 

یک سبد نان تازه در بغلت و کلید هبشت در دستت 

کاش می شد ببینمت روزی پشت میزی که از پدر نرسید 

و کتایب که کس نگفته در آن قصه سنگ و خشت، در دستت 

بازی ات را کسی به هم نزند،  دفترت را کسی قلم نزند 

و تو با اختیار بکشی،  خط یک سرنوشت ، در دستت

اما ای کاش این سرنوشت تغیری می کرد نه بعد از سی سال که 
بعد از صدها سال تغیری می کرد. اما هنوز عبداهلل و دوستانش 
یک ماه بعد به خانه می روند ویل نه برای تفریح و رسیدگی 
به متام آرزوهای کودکانه شان که برای قایل بایف اما آن غرور 
نگفتین در چشم های شان موج می زند. به خانه می روند و 
و  و خواهر  رود  می  خانه  به  بوسند؛  می  را  مادرشان  دست 
برادر کوچک شان را به کنار می طلبند و سنگ صبور اعضای 

بر خالف اخوان برای 

عبداهلل و دوستانش 

این صحبت سرما 

و دندان مایه 

خوشحالی است که 

حداقل روزی مجالی 

می یابند برای 

جست و خیز به طبع 

طبیعت شان. برف 

برای آن ها مجالی 

ست برای گریز از 

مشقتی طاقت فرسا 

که آن ها را همواره 

سردچار کوره و 

خشت و آتش کرده 

است. 
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خانواده می شوند در حایل که منطق معمول چیز دیگریست. 
این کودکان چه زود بزرگ می شوند.

و  دارد  برف  خود  با  که  زمستاین  دوستانش  و  عبداهلل  برای 
اخوان به شدت از آن می نالد چه معنایی دارد:

مسیحای جوامنرد من ! ای ترسای پری پریهن چرکنی

هوا بس ناجوامنردانه سرد است… آی

دمت گرم و سرت خوش باد

سالمم را تو پاسخ گوی، در بگشای

منم من، میهمان هر شبت ، لویل وش مغموم

منم من، سنگ تیپاخورده ی رجنور

منم، دشنام پس آفرینش، نغمه ی ناجور

نه از رومم، نه از زنگم، مهان برینگ برینگم

بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم

میهمان سال و ماهت پشت در چون موج   ! میزبانا   ! حریفا 
می لرزد

تگرگی نیست، مرگی نیست

صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است

بر خالف اخوان برای عبداهلل و دوستانش این صحبت سرما و 
دندان مایه خوشحایل است که حداقل روزی جمایل می یابند 
برای جست و خیز به طبع طبیعت شان. برف برای آن ها جمایل 
را مهواره  ها  آن  که  فرسا  طاقت  مشقیت  از  گریز  برای  ست 
احترامی  متام  با  است.  کرده  و آتش  کوره و خشت  سردچار 
که به زنده یاد اخوان ثالث یکی از اسطوره های شعر معاصر 
ندارد  را  عبداهلل  اخوان جتربه  بگومی  می خواهم  دارم  فارسی 
که بداند زمستان گاهی خوب است گاهی که فراغت را برای 
کودکی هدیه می دهد که به جان آمده از این مهه با آتش و 

خشت دست و پنجه نرم کردن.

هر چند فیلم خشت و خیال باید به پایان می رسید و رسید 
این نکته ایست که  نپذیرفته است و  اما داستان عبداهلل پایان 
تا آخرین  با هومشندی آن را در ذهن داشته وقیت  کارگردان 
فیلم کوره خشت پزی مهچنان می سوزد و می  صحنه های 

سوزد و می سوزد.

اما چند نکته ای که در این جمال منی خواهم از خاطرم برود 
بر گرد یک  این است که خشت و خیال پشتون و هزاره را 
سفره مجع کرده است و مهان طوری که در تکه پیش از فیلم 
کارگردان نیز اشاره ای پوشیده به این نکته داشت نشان داده 
عده  که  مشکالیت  متام  وصف  با  سرزمنی  این  مردم  که  است 
ای سیاست مدار برای آن ها رقم زده اند و آن ها را به جان 
یکدیگر انداخته اند تا ماهی شان را بگریند اشتراکایت فراواین 
با یک دیگر دارند که یکی از آن ها درد مشترک فقر و جنگی 
است که در جنوب و مشال و شرق و غرب این کشور هم زمان 

ترکمن  و  ازبک  و  تاجیک  و  پشتون  و  و هزاره  دارد  جریان 
منی شناسد. این نکته را وقیت در خشت و خیال یک آهنگ 
هزارگی و یک آهنگ پشتو هر دو با دلتنگی زمزمه می شوند 

نیز می توانیم ببینیم.

ترین  مهم  از  یکی  به  کارگردان  که  است  این  دیگر  نکته  و 
عوامل وضعیت زندگی عبداهلل نیز یب تفاوت ننشسته است و 
آن مسأله جنگ است که با نشان دادن موتر ماین زده به عنوان 

مسبل جنگ به خویب به تصویر کشیده شده است.

و آخرین نکته این که وقیت شاملوی بزرگ می گوید:

چشمه ساری در دل و

آبشاری در کف،

آفتایب در نگاه و

فرشته ای در پریاهن

از انساین که توئی

قصه ها می توامن کرد

غم نان اگر بگذارد.

وقیت حممد کاظم کاظمی می گوید:

منم متام افق را به رنج گردیده ،

منم که هر که مرا دیده ، در گذر دیده 

منم که ناین اگر داشتم ، از آجر بود

و سفره ام ،که نبود، از گرسنگی پر بود

به هرچه آینه ، تصویری از شکست من است 

به سنگ سنگ بناها، نشان دست من است 

و وقیت صدیقه رضایی از زبان عبداهلل می گوید:

نام من عبداهلل است؛ درمهان کوره کار می کنم تقریبا سه سال 
می شود؛ مهه کارهایش را یاد دارم؛ آتش زین و آجر زدن، 
بار کردن و مهه چیز؛ کارهایش خطر دارد. آتش کاری، اگر 

حواس مان نباشد روی یا پای آدم می سوزد.

هر سه این ها به زبان خودشان یک حرف را زده اند و این 
درد مشترکی است که در جان متام پرسوناژهای داستان صدیقه 
و عبداهلل رخنه کرده است و تا مهنی حلظه نیز مهچنان وجود 
دارد. پرسوناژهایی که قرن هاست فراموش شدگان تاریخ اند. 
تارخیی که آکنده از نام شاهان و شاهزادگان است و شاهان و 
شاهزادگاین که خشت قصرهای مرمرین شان حمصول متام رنج 
و مراریت است که عبداهلل و دوستانش در طول تاریخ بر شانه 

های زمخی و کوچک شان کشیده اند. 

http://www.mihanma.com/spesaial/100.html
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سام پگاه، روزنامه نگار، 11 مارس 2013 - 21 اسفند 1391 
یب یب سی

جشنواره فیلم زنان، برای شهری که سینما ندارد. جشنواره ای 
مناسبت  به  رویا،  فیلم  و خانه  آرمان شهر  بنیاد  از سوی  که 

هشتم مارچ برگزار شد. 

در این جشنواره ۳۰ فیلم ساخته زنان از کشور های افغانستان، 
ایران، تاجیکستان و هندوستان برای سه روز به منایش گذاشته 
شد. صحبت و نظر در خصوص سینما، به ویژه حضور زنان، 
منایش فیلم و کارگاه های آموزشی از برنامه های این جشنواره 

بود.

این جشنواره در شهری برگزار شد که به شهر یب سینما حاال 
رویا  فیلم  خانه  مسئول  سادات،  رویا  است.  شده  معروف 
زمحت  به  فیلم ها  منایش  و  برگزاری  مکان  "برای  می گوید: 

زیادی افتاده امی".

در هرات سالین وجود ندارد که پرده داشته باشد و بتوان در 
آن فیلم منایش داد.

در  است  قرار  اما  نشد،  برگزار  رقابیت  امسال  جشنواره  این 
سال های بعد فیلم ها برای رقابت در این جشنواره معریف شوند.

مرمی یکی از دختران جوان هرات، درهر روز این جشنواره، 
برای دیدن فیلم ها حاضر بوده است. او هیجان زده است و می 
گوید: "ما مجعی از دوستان هستیم که عالقه به سینما و فیلم 
جا  آن  در  بتوان  که  ندارد  وجود  جایی  هرات  در  اما  دارمی، 
منایش فیلم داشت، من متام فیلم  ها را دیدم و خوشحال هستم 

که فرصیت بود تا به خبشی از عالیقم برسم."

رویا سادات می گوید: "این جشنواره می تواند تاثری زیادی بر 
فضای هرات بگذارد، از یک سو امیدوار هستیم این سنت هر 
ساله ادامه پیدا کند و از سوی دیگر زناین که به سینما عالقه 

مند هستند، تشویق شوند."

دو  است.  این جشنواره شده  از  هم  نسبت خویب  به  استقبال 
روزی که در این جشنواره بودم، حضور زنان مسئله ای بود که 
به چشم می آمد. حیت زوج هایی را دیدم که به خیال سینما بر 
روی صندیل های یکی از تاالرهای ارگ هرات )قلعه اختیار 
الدین( جای منایش فیلم ها تکیه زده بودند و با هم فیلم متاشا 
می کردند؛ هر چند بیشتر این فیلم ها مستند هایی بود که راجع 

به زنان در کشور های خمتلف تولید شده بود.

سينما یب منا

مهسایه اش،  کشور های  مانند  به  افغانستان  در  سینما  صنعت 
رشد زیادی نداشته است. حاکمان مذهیب وقت روی خوشی 
سال  حتوالت  از  بعد  حال  این  با  دادند.  منی  نشان  سینما  به 
مانند  تا صنعت سینما  امیدواری زیادی وجود داشت   ۲۰۰۱
تولید،  اما گویا  مواجه شود.  با رشد خویب  عرصه های دیگر 
کمیت و کیفیت فیلم ها نتوانسته نظر خماطبان را زیاد به خود 

جلب کند.

گالره فیلم سازی است که از ایران در این جشنواره شرکت 
فیلم های زیادی  این چند روز  او می گوید: "در  کرده است. 
از سینمای افغانستان دیده است." با او در خصوص سینمای 

افغانستان صحبت کردم.

جشنواره فیلم زنان در هرات، شهر بی سینما
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را  افغانستان  سینمای  که  این  است؛  رسیده  نتیجه  یک  به  او 
چگونه باید تعریف کرد؟ او می گوید: "هنوز خیلی چیز ها در 
این  مهم  از موضوع های  یکی  است.  نشده  تعریف  این سینما 
است که معلوم نیست فیلم سازان افغان برای کدام خماطب فیلم 
تولید می کنند. خیلی ها از فیلم هایی که در سینمای افغانستان 

وجود دارد تنها رواییت از این جامعه است و نه گویای آن."

می توان فیلم هایی را که در زیر سایه سینمای افغانستان تولید 
می شوند به دسته های خمتلف تقسیم کرد. برخی از فیلم سازاین 
که توانسته اند، شهریت از این راه برای خود به پا کنند، تنها 
به دنبال جشنواره های خمتلف می گردند. ساخته های آن ها 
بیشتر برای منایش در جشنواره ها و بردن جایزه، فیلم ساخته 

می شوند. 

مشکالت  از  "یکی  می گوید:  افغان  کارگردان  برمک  صدیق 
بزرگ بر سر راه سینمای افغانستان نبود هزینه های کایف برای 
از موسسات  این در حایل است که خیلی  فیلم است."  تولید 
خارجی در افغانستان پروژه های فیلم سازی در اختیار برخی 
قرار می دهند. اما نگاهی به ساخته های این فیلم های پروژه ای 
این موضوع را نشان می دهد که این فیلم ها تنها برای گرفنت 
این پروژه ها ساخته می شوند. کیفیت روایی و تصویری این 
فیلم های بسیار پاینی است. دسته دیگری نیز هستند که تنها 
به مستند سازی اکتفا کرده اند. مستند سازان به نظر می رسد 
بیشترین مشکل را در این زمینه دارند. از پول و خمارج گرفته 

تا پیدا کردن منابع و حتقیق برای فیلم.

کار های خوب  از  برخی  بر  تا چشم  نشده  باعث  اما  ها  این 
این سینما نیز بست. هستند کساین که در این سال ها فیلم های 
قدری ساخته اند. کمیت این فیلم ها اما چندان چنگی به دل 

منی زند.

در  سینما  افت  دالیل  از  یکی  نیز  سینما  به  دولتمردان  نگاه 
افغانستان است. صدیق برمک معتقد است: "دولتمردان عمدا 
دلیل  او  باشد.  داشته  پیشرفت  افغانستان  سینمای  منی خواهند 

این کار را اعتقاد نداشنت این افراد به هنرسینما می داند."

زنان به دنبال سينما، سينما به دنبال زنان

در  بیشتری  سهم  می خواهند  زنان  حاال  وضعییت  چننی  در 
سینمای افغانستان داشته باشند. فیلم هایی که در این جشنواره 
سینما،  این  های  ساخته  دیگر  نسبت  به  آمدند  در  منایش  به 
در کالس باالتری قرار داشت. هر چند یکی-دو فیلم سنت 

سینمای کالسیک و روایی افغانستان را دنبال کرده بودند.

نکته دیگری که در خصوص فیلم ها به چشم می  خورد، حال 
که  فیلم هایی  چه  بود.  فیلم ها  تراژیک  و  رمانتیک  هوای  و 
به  بریون  از  که  فیلم هایی  چه  و  شدند  تولید  افغانستان  در 
پای  بیشتر دقت کین رد  اگر کمی  آمدند. حیت  این جشنواره 
احساسات بالیوودی را در برخی فیلم های افغاین می تواین 
ببیین. این سوال با تو می ماند که از سینمای بالیوود که خماطب 
افغانستان دارد، تنها مهنی اشک و خنده ها و  نیز در  زیادی 

صحنه های بزن بزن به فیلم های افغاین راه پیدا کرده است؟

در این جشنواره با برخی از فیلم سازان در خصوص جایگاه 
ها  آن  کردم،  صحبت  افغانستان  سینمای  در  هنر  و  اندیشه 
می گویند، قبل از آن باید به فکر این بود که چطور هزینه های 
ساخت فیلم را پیدا کرد. حتا برخی نیز لبخند تلخی می زنند 

و می گویند: در این سینما؟ با این وضعیت؟

متام این ها اما باعث نشده تا عالقه مردم به فیلم و سینما در 
هرات،  های  خیابان  به  سری  باشد.  داشته  کاهش  افغانستان 
دست فروش های زیادی را نشان می دهد که فیلم های خمتلف 
بساط  رو  پیاده  کنار  دی  وی  دی  و  دی  سی  به صورت  را 

کرده اند.

فیلم و  که  این هستند  دنبال  به  زنان در شهر یب سینما  حاال 
سینما را در این شهر دوباره زنده کنند. کاری که اگر دولت، 
به دست هم دهند، چندان دور  مذهیب ها و هنرمندان دست 

خنواهد بود.

h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / p e r s i a n /
afghanistan/2013/03/130311_mar_haqiqi_cinema.
shtml
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فدراسیون بنی املللی جامعه های حقوق بشر از اولنی جشنواره 
بنی املللی فیلم زنان   پشتیباین می کند.

عضو   ، آرمان شهر  بنیاد  عامل  مدیر  جهانگریی،  گیسو 
گفت: »سینما  بشر،  های حقوق  املللی جامعه  بنی  فدراسیون 
رسانه ای نریومند برای رشد آگاهی در باره مشکالت روزمره 
مردم است، گاهی حتا بدون این که این مشکالت را ببینیم. این 
جشنواره، که در شرایطی پرخطر و پرچالش برای زنان برگزار 

می شود، نوید از پیشرفیت مهم می دهد.« 

های  جامعه  املللی  بنی  فدراسیون  رییس  باحلسن،  سوهری 
حقوق بشر نیز اظهار کرد: »جشنواره بنی املللی فیلم زنان ـ 
هرات موقعییت یب نظری برای تاکید بر زنده بودن جامعه مدین 
در  افغانستان  زنان  با  املللی  بنی  ابراز مهبستگی  و  افغانستان 
گرفتاری هایشان در کشوری است که در اثر جنگ چندپاره 
شده است. زنان افغانستان هم قرباین هستند و هم فعاالنه در 

پیشربد صلح و مدارا در افغانستان نقش دارند.«

ای  تازه  طالبان هنادهای  از  دوران پس  در  که  این  با وجود 
زنان  حقوق  نقض  است،  شده  تشکیل  زنان  از  محایت  برای 
هنوز ادامه دارد؛ خشونت علیه زنان و دختران هنوز گسترده 
بنیاد  و  بشر  حقوق  های  جامعه  املللی  بنی  فدراسیون  است. 
برای  املللی  بنی  جامعه  به  را  خود  درخواست  آرمان شهر 
افزایش پشتیباین خود از افغانستان در آینده تکرار می کنند و 

از دولت افغانستان می خواهند:

1. اطمینان حاصل کند که خشونت علیه زنان به طور جدی 
مورد حتقیق و بر اساس تعهدات بنی املللی مورد پیگرد قرار 

گرید.

با  را  قواننی  کند و  ملغا  را  زنان  آمیز علیه  تبعیض  قواننی   .2
تعهدات بنی املللی سازگار کند.

3. نظام عدیل رمسی را تقویت کند، از مجله با تضمنی مشارکت 
موثر زنان در قوه قضاییه؛ و محایت موثر از آهنا برای تضمنی 

آزاد و مستقل امور ایشان.

گفتگوهای صلح  در  زنان  که حقوق  کند  اطمینان حاصل   .4
با طالبان و دیگر طرف های ذینفع مورد معامله قرار نگرید.

سه سوال از گيسو جهانگریی، مدیر عامل بنياد آرمان شهر 

فيلم  واکنش  بشر:  حقوق  های  جامعه  املللی  بنی  فدراسيون 
سازان به ابتکار مشا چگونه بود؟

گيسو جهانگریی: دبریخانه جشنواره در حدود 100 فیلم از 
کارگردانان داخلی و بنی املللی دریافت کرد، به ویژه از فیلم 

منایش  به  جشنواره  در  ها  فیلم  این  از  بسیاری  زن.  سازان 
مشهور  سازان  فیلم  مشاوران  گروه  اعضای  آمد.  درخواهد 
جایزه  )برنده  برمک  صدیق  مثل  گرید،  می  دربر  را  افغان 
جشنواره فیلم کن و گلدن گلوب برای فیلم اسامه(. نویسنده 
مقیم پاریس عتیق رحیمی که فیلم تازه او به نام سنگ صبور 
در حال حاضر روی صحنه است نیز از این ابتکار ما پشتیباین 

کرده است.

فیلم زنان ـ هرات خبش مسابقه  املللی  امسال، جشنواره بنی 
ندارد ویل جا و فضایی برای حبث در باره مسایل زنان خواهد 
به تغیری  فیلم سازان متعهد زن  باور که مشارکت  این  با  بود، 
زده  و جنگ  در جامعه سنیت  زنان  نقش  به  نسبت  تصورات 
برگزیده،  های  فیلم  منایش  از  گذشته  کرد.  خواهد  کمک 
جشنواره فرصیت برای حبث و نقد فیلم، کارگاه های آموزشی 
هرات  تارخیی  های  مکان  از  دیدار  نیز  و  سازان  فیلم  برای 

فراهم خواهد کرد.

مدین  جامعه  بشر:  حقوق  های  جامعه  املللی  بنی  فدراسيون 
افغانستان چگونه مشارکت کرده است؟

گيسو جهانگریی: بنیاد آرمان شهر و خانه فیلم رویا از داخل 
اند و از منابع بنی املللی بودجه ای برای  کشور کمک گرفته 
مهبستگی  و  غرینقدی  محایت  اند.  نکرده  دریافت  جشنواره 
نیز وجود  از هنادها و سازمان های غریدولیت حملی  بسیاری 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مثل  دولیت  هنادهای  دارد. 
افغانستان، شورای والییت هرات و نیز کمیسیون مستقل حقوق 
عالوه،  به  اند.  کرده  برنامه محایت  این  از  نیز  افغانستان  بشر 
آسیایی  زنان  فیلم  )جشنواره  منطقه  در  دیگر  های  جشنواره 
فیلم دیدار تاجیکستان  املللی  IAWART، جشنواره بنی  – هند 
DIDOR، خربهای فیلم کوتاه آسیا – ایران( و موسسه های فیلم 

سازی )افغان فیلم، برمک فیلم( نیز به نشانه مهبستگی با زنان 
افغانستان و هنر هفتم از جشنواره پشتیباین کرده اند.

به یب  با توجه  املللی جامعه های حقوق بشر:  فدراسيون بنی 
خواهد  ای چگونه  آینده چننی جشنواره  افغانستان،  در  ثبایت 

بود؟ 

گيسو جهانگریی: قرار است جشنواره هر سال به مناسبت 8 
مارچ، روز جهاین زن، برگزار شود، با این هدف که ایده های 
تبادل  برای  حمیطی  و  گرید  قرار  جامعه  اختیار  در  گوناگوین 
نظر دوستانه هم در داخل کشور و هم در منطقه فراهم شود. 
در سال های آینده، در صورت نبودن  امنیت، با کمال تاسف، 
می توان برگزاری جشنواره را در کشورهای مهسایه در نظر 

داشت. 

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از اولین جشنواره بین المللی 
فیلم زنان پشتیبانی می کند

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۱
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ارگ باستاین هرات یا قلعه مشریان میزبان این جشنواره بنی املللی بود

اجنینری لطیف امحدی از چهره های شناخته شده سینمای کشور این 
جشنواره را یک اتفاق مهم در تاریخ سینمای افغانستان خواند

افسر رهبنی رییس فرهنگ وزارت اطالت و فرهنگ در مراسم افتتاحیه 
پیام ویزر اطالعات و فرهنگ را به مناسبت افتتاح این جشنواره خواند.

این جشنواره به ابتکار بنیاد آرمان شهر و خانه فیلم رویا تأسیس شد

خامن ماریا بشری اولنی دادستان زن افغانستان در مراسم اختتامیه 
جشنواره از برگزاری آن در شهر هرات اظهار خوشحایل کرد

با وصف وجود نگراین های امنییت خوشبختانه جشنواره حاشیه امنییت 
نداشت

داوود شاه صبا وایل هرات حتایفی را که از سوی جشنواره برای مهمانان 
در نظر گرفته شده بود اهدا کرد

استقبال زنان از این جشنواره چشم گری بود

گزارش تصویری از نخستین جشنواره بین المللی فیلم زنان - هرات
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داوود شاه صبا وایل هرات حتایفی را که از سوی جشنواره برای مهمانان 
در نظر گرفته شده بود اهدا کرد. خامن زلفیه صادق وا دبری جشنواره 

دیدار تاجیکستان از مهمانان این جشنواره بود

در حاشیه این جشنواره چند کارگاه آموزشی برای دست اندر کاران 
سینما و رادیو و تلویزیون نیز برگزار شد. یکی از اساتید این کالس ها 

خامن نیپور باسو از کشور هندوستان بود.

در روز افتتاحیه بروشور جشنواره رومنایی شد.

در سه روز جشنواره رسانه های ملی و بنی املللی برای هتیه گزارش در 
ارگ هرات حضور داشتند

عادله رضایی کارگردان و بازیگر سینمای افغانستان یکی از مهمان های 
این جشنواره بود

رییس افغان فیلم و وایل هرات در این مراسم ابراز امیدواری کردند که 
در سال های آینده در هرات یک سینما افتتاح شود

صدیق برمک اولنی برنده آسیایی جایزه گلدن گلوب و جایزه کن و از 
اعضای گروه رهربی جشنواره یکی از سخنران های مراسم اختتامیه 

جشنواره بود

تعدادی از بانوان شرکت کننده در 
این جشنواره با لباس های حملی 

آمده بودند

هر سه روز این جشنواره با استقبال 
گسترده مردم مواجه شد و بیشتر از 

1500 نفر در آن شرکت کردند
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عزیز دلدار استاد دانشگاه کابل و از اعضای گروه رهربی جشنواره یکی 
از اساتید کارگاه های آموزشی بود

مراسم پایاین جشنواره مهراه بود با اجرای موسیقی توسط هنرمندان 
مشهور حملی

مهمان ها و شرکت کنندگان این جشنواره را موفقیت آمیز توصیف کردند

یک روز پیش از افتتاح جشنواره دست اندرکاران آن طی یک کنفرانس مطبوعایت اهداف و برنامه های جشنواره را به رسانه ها گفتند

فرشته اطمینان از بازیگران زن سینمای افغانستان و مرضیه ریاحی دبری 
پایگاه خربی فیلم کوتاه از ایران در این جشنواره شرکت کرده بودند

موضوع زنان مسأله حموری بیشتر فیلم هایی بود که در این جشنواره 
منایش داده شد

خنستنی جشنواره بنی املللی فیلم زنان - هرات در رسانه های بنی املللی 
بازتاب گسترده ای پیدا کرد
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روز
پی

ان 
زت

ورو
ن

داوود مرادیان
رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

در چند روز آینده، ترکمنستان میزبان جشن دوره ای کشورهای 
حوزه نوروز خواهد بود که بزرگترین و جملل ترین نشست بنی 
املللی آن کشور بعد از کسب استقالل است. مقامات حملی مزار 
می  نوروزی  میهمان  هزار  ده ها  از  استقبال  آماده  نیز  شریف 
نیز  اقتصادی  نابساماین های  و  فشارها  حیت  ایران  در  شوند. 

نتوانسته از شور و شعف نوروزی بکاهد.
بزرگداشت و استقبال از نوروز به عنوان یک مناسبت فرهنگی، 
در  تعامل  و  بررسی  برای  منوده  فراهم  را  هبانه ای  و  فرصت 
مورد چالش ها و فرصت های مهکاری و مهگرایی بنی مردمان 
حوزه نوروز و چگونگی ارتباط فرهنگ،  سیاست، اقتصاد و 

ارتباط آن با گذشته و آینده.
شاید یکی از سواالت و دغدغه های شرکت کنندگان در جشن 
بنی املللی نوروز در ترکمنستان ظرفیت نوروز به عنوان تبدیل 
شدن به یک بستر برای مهکاری ها و مهگرایی های بیشتر در 
حوزهای دیگر می باشد. آنچه که غری قابل انکار است، حبران 
و شکاف های متعدد حوزه نوروز از یک طرف و ظرفیت های 
دست خنورده فراوان طبیعی و انساین آن از طرف دیگر است. 
آیا نوروز می تواند راه گشایی برای رشد و توسعه مهه جانبه 

منطقه ای شود؟
مرزهای سياسی و مشترکات فرهنگی

ناپذیری  حتمل  مقبولیت  استبداد،  بودن  هنادینه  هویت،  حبران 
تفاوت ها و شکاف های طبقایت، بر حوزه نوروز سیطره دارند. 
حوزه نوروز هنوز بنی هویت های تک بعدی مبتین بر زبان، 
تبار،  فرقه،  جنسیت،  ملیت و هویت های چند بعدی مبتین بر 
ارزشهای جهان مشویل چون برابری،  کثرت پذیری فرهنگی و 
نرم می  پنجه  متقابل، دست و  احترام  معرفیت،  خرد گرایی و 
کند. مهان طوری که استعمار گران اروپایی برای حوزه نوروز 
روابط  و  سیاست  هویت،  فرهنگ،  ساختند،  دولت  و  کشور 
مرزهای  به  شد  حمدود  نیز  حوزه  این  کشورهای  اقتصادی 

حتمیلی سیاسی.
بر خالف پیش بیین ساموئل هانتینگتون که قرن جاری میالدی 
را قرن "برخورد متدن ها" پیش بیین کرده، جریان های غالب، 
ای،  منقطه  احیای فرهنگ و هویت های حملی و  نوید خبش 
معرفیت  املللی، رستاخیز سیاسی و  نظام بنی  چند قطیب شدن 
جوامع اسالمی به عنوان مقدمه رنسانس جهان اسالم در دهه 
های پیش رو می باشند. حوزه نوروز و نوروزیان می توانند 
در بازار تعامالت فرهنگی و مهگرایی های سیاسی و اقتصادی، 

که  باید گفت  اما غمگینانه  باشند.  داشته  برای عرضه  متاعی 
متاع کنوین حوزه نوروز گوش خراش و از جنس جدایی ها، 

شکاف های بیگانه پرور و مسموم کننده می باشند.
ظرفيت فرهنگی حوزه نوروز

هیوالی طالبانیسم، تشدید رقابت های منطقه ای ایران، ترکیه،  
تشدید  فقهی،  های  تفاوت  شدن  ابزاری  مصر،  و  عربستان 
خشونت های فرقه ای، فربه شدن فقه سنیت و دسترسی بیشتر 
تلویزیوین  های  شبکه  چون  مدرن  ابزار  به  آن  تر  آسان  و 
ماهواره ای و اینترنت و دالرهای باد آورده نفیت، رشد قارچ 
گونه دولت های رانت خوار، مافیایی شدن قدرت و تشدید 
نوین،  عثماین  احیای  هایی چون  طبقایت، طرح  های  شکاف 
با رهربی  املسلمنی  اجیاد هالل شیعی، تشکیل احتادیه اخوان 
سیاسی مصر و منابع مایل قطر و یا خاورمیانه نوین لیربال ها، 
التیامی برای زخم  تشدید کننده شکاف هایی خواهند بود تا 

های متعدد.
فرهنگیان،  ارتباط هم  برای  زبان  از  نوعی  به عنوان  فرهنگ 
است.  دارا  نیز  را  فرهنگی  مهزبانان  منودن  مهدل  ظرفیت 
اندیشمندان و  حوزه نوروز، حوزه مهزبانان فرهنگی است و 
رهربان منطقه این مهزباین فرهنگی را باید به مهدیل سیاسی و 
اقتصادی تبدیل کنند. آن جالل آبادی در شرق افغانستان می 
تواند با "میله نوروزی نارنج" زبان مشترک فرهنگی با عشق 

دیوانه وار کرد کرکوک عراق به نوروز، پیدا کند.
حوزه نوروز، مانند زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسالمی و 
یا جاده ابریشم، فراتر از یک کشور، تبار و منطقه است. رمز 
است.  آن  سازندگی  جوهر  و  بودن  طبیعی  نوروز،  پایندگی 
کامیایب نوروزیان وابسته به توانایی آهنا بر غلبه بر مرزهای 
خود ساخته، مصنوعی و واردایت چون ملیت، تبار و جنسیت 
دارد. مانند قالنی های دست باف حوزه نوروز و یا معماری آن، 
پذیرش تنوع و کثرت گرایی مبتین بر ارزشهای جهان مشول، 
باید فلسفه و جودی حوزه نوروز شود. در کنار صفحات تلخ 
ناپذیری ها،  قتل و غارت ها و حتمل  از  نوروز  تارخیی حوزه 
این حوزه، خالق و وارث صفحات طالیی از خالقیت، پذیرش 
و مهزیسیت مساملت آمیز، ترکیب و تلفیق سازی فرهنگ ها و 

نظام های سیاسی و معرفیت نیز می باشد.
زبان فارسی و حوزه نوروز

شکر شکن بودن زبان فارسی تنها به خاطر نثر زیبا و جادویی 
نثر  این  که  است  مشویل  جهان  ارزش های  بلکه  نیست.  آن 
چون  ارزشهایی  است.  بوده  آن  پشتیبان  و  نگران  ادبیات  و 
انسان دوسیت، رافت  استبداد ستیزی،  عیاری، عشق، عدالت، 
و خبشندگی. حوزه نوروز باید بر پایه و بستر چننی ارزشهایی 
و  افغانستان  ایران،  کشور  سه  مناید.  حرکت  و  گرید  جان 

حوزه نوروز؛ بستر مشترک همگرایی های منطقه ای
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ویژه  مسئولیت  و  نقش  نوروز  حوزه  اجیاد  برای  تاجیکستان 
ای دارند. هر سه کشور با مشکالت و چالش های مشابه و 

مشترک اما با درجات متفاوت روبرو هستند.
با وجود مهزبان و مهدرد بودن، این سه کشور هنوز با خود 
و بنی خود مهدل نشده اند. هنوز عده ای در سرزمنی موالنا 
های  واژه  بودن  بیگانه  از  خلیلی،  استاد  و  غزنوی  سنایی  و 
و  سعدی  فردوسی،  آرامگاه  جوار  در  یا  و  نالند  می  فارسی 
و  بیگانه  اتباع  را  هرات  پری  و  بلخی  رابعه  نوادگان  حافظ، 
افاغنه می شناسند و یا فرزندان رودکی هنوز با الفبای تزارهای 
پارسی ستیز، مکاتبه می کنند. بازتاب و منونه عیین این چالش 
های بیشتر خود ساخته را، در ناکامی این سه کشور در اجیاد 
تلویزیون مشترک می توان یافت. این در حایل است که احتادیه 
کشورهای ترک تبار آهسته و آرام بستر احیای عثماین نوین 

را اجیاد منوده است. احتادیه اروپا از بستر چند قرن قتل، کشتار 
و جنگ های جهاین اروپاییان به میان آمد و جرقه اجیاد آن، 
بازار  تولید و جتارت  تنظیم  برای  اروپایی  توسط چند کشور 

فوالد و آهن زده شد.
آیا بزرگداشت از یک سنت و آینی فرهنگی چون نوروز، می 
تواند هبانه و بستری شود برای اجیاد حوزه نوروز؟ حوزه ای 
ارزش های  از  بازتایب  آن،  های عملی  مکانیسم  و  که هنادها 
نوروز چون تنوع پذیری، سازندگی، حترک و تعامل و مهکاری 

است.
منبع: یب یب سی فارسی

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/03/130319_

l09_nowrooz_new_year.shtml 

بزرگ  جغرافیای  این  مشترک  مریاث  نوروز  باستاین  جشن 
فرهنگی در شهر باستاین هرات و قلعه باشکوه مشریان برگزار 

شد.
این مراسم که شب سه شنبه 28 حوت 1391 خورشیدی از 
سوی فرهنگیان هرات برنامه ریزی شده بود میزبان صدها تن 
از شعرا، نویسندگان، هنرمندان و خنبگان بود و در آن تعدادی 

از شاعران و نویسندگان از کابل نیز دعوت شده بودند.
به نام خداوند جان و خرد

کز این برتر اندیشه برنگذرد...
گر  آغاز  فردوسی  ابوالقاسم  طوس  حکیم  شاهنامه  سرآغاز 
این برنامه بود با صدای استاد رهنورد زریاب نویسنده مشهور 
پارسی زبان و پارسی نویس و ادامه آن مهراه شد با نوای ین 

و آوای دف.
پس از آن برنامه آغازی رمسی تر به خود گرفت با ابیایت از 
سعدی فرزانه که توسط روح االمنی امیین گرداننده این مراسم 

دکلمه شد:
آن نه زلفست و بناگوش که روزست و شب ست

وان نه باالی صنوبر که درخت رطب ست
نه دهانیست که در وهم سخندان آید 

مگر اندر سخن آیی و بداند که لب ست
آتش روی تو زین گونه که در خلق گرفت

عجب از سوختگی نیست که خامی عجب ست
آدمی نیست که عاشق نشود وقت هبار

هر گیاهی که به نوروز جننبد حطب ست
سپس نقیب آروین به منایندگی از برگزار کنندگان این برنامه 
مقدم مهمانان را گرامی داشت و گفت "ما امیدوار بودمی این 
از آن ها  اما  برگزار شود  ارگان های دولیت  از سوی  مراسم 
خربی نشد و ما خود کمر مهت بستیم و با مهراهی و مهیاری 

جوانان این شهر به استقبال نوروز باستاین رفتیم."
سیامک  آقای  )نویسنده(،  قادری  محریا  بانو  مراسم  این  در 
استاد  )نویسنده(،  زریاب  رهنورد  استاد  )نویسنده(،  هروی 

رهیاب )استاد دانشکده ادبیات دانشگاه هرات(، آقای فیضی 
آقای  و  منایندگان(  جملس  در  هرات  مردم  )وکیل  غوریاین 
ویل شاه هبره )رییس اجنمن ادیب هرات( در مورد این جشن 

باستاین سخنراین کردند.
در این مراسم سه سفره هفت سنی هپن شده بود یکی سفره ای 
به سنت کهن با سبزه، سری، سرکه، سنجد، مسنو، سیب و سکه؛ 
اما دو سفره دیگر نام هایی را در خود جای داده بود: سیستان، 
سنایی،  سبزوار،  مسرقند،  سرخس،  مسنگان،  مسنان،  سغد، 
سعدی، سرآهنگ، سهراب سپهری، سیمنی هببهاین، سهروردی 

و سلجوقی.
ارگ هرات با حضور مجعی مشتاق و طاق و رواق هایی که 
با آثار دست ساز هنرمندان هرایت که از دوصد سال پیش به 
این سو ساخته شده و از موزه شخصی حممد آصف رمحاین به 

عاریت گرفته شده 
بوی  و  رنگ  بود 
ها  تیموری  دوره 
گرفته  خود  به  را 
داالن  گویا  و  بود 
دهان  تاریخ  های 
و  بودند  کرده  باز 
میزبان  و  مهمانان 
به  خود  با  را  ها 

یکی از دوره های طالیی این شهر باستاین برده بودند.
آرش  سجاد،  فیصل  احراری،  ابراهیم  خواجه  مراسم  این  در 
بارز و خلیل یوسفی آواز خواندند. یکی خماطب را به خانقاه 
حضرت موالنا جالل الدین حممد بلخی می برد و دیگری نوای 
عاشقانه ای را در دل و جان خماطب فرو می کرد. اما نوستالوژی 
خراساِن بزرگ شریین اندوهی بود که با ساز و آواز بر دل و 

جان می نشست و با شعر و شعور به خماطب عرضه می شد.
بر  لرزه  این مراسم اجرا کرد  آهنگی را که خلیل یوسفی در 
اندام انداخت وقیت با نوایی آمیخته با حزن و محاسه می خواند:

بیا با هم خراساین بسازمی 
دوباره از خود انساین بسازمی

بیا با هم خراسانی بسازیم
گرامی داشت جشن باستاین نوروز در قلعه مشریان هرات
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بن بست حقوق بشر در افغانستان

هر 
 ش

ان
رم

ای آ
وه

تگ
گف

امحد هبزاد: »شکنجه تنها در زندان نيست«

سرتاسر  »در  داخله:  امور  وزارت  بشر  حقوق  خبش  معاون 
کشور ناامین بيداد می کند«

بشر  حقوق  بان  دیده   2012 سال  گزارش  نشر  با  پیوند  در 
زیر عنوان »افغانستان: حقوقی که با فرا رسیدن زمان کاهش 
حضور نظامی در معرض خطر قرار دارند« و مهچننی چاپ 
سه عنوان کتاب جدید آرمان شهربه نام های : »حقوق بشر بر 
سر دو راهی: گزارش مشترک فدراسیون بنی املللی حقوق بشر 
بنیاد آرمان شهر«، »زندان، زنداین و حقوق بشر: سیاست  و 
 ،»15 و   14 نامه  سیاست  جنگ:  و  »شهر   ،»13 12و  نامه 
صد و سومنی برنامه ی گفتگو پلی میان خنبگان و شهروندان 
بنیادآرمان شهر پریامون  »یک قدم تا سقوط؟ بن بست حقوق 
افغانستان« روز پنجشنبه )19 دلو7/1391 فربوری  بشر در 
2012( در تاالر انستیتوت فرانسه، در افغانستان و با حضور 
و  دانشجویان  دولیت،  مقام های  بشر،  حقوق  فعاالن  از  برخی 

تعدادی از رسانه ها برگزار شد.

حقوق  بان  دیده  )پژوهشگر  بار  هیدر  خامن  نشست  این  در 
بشر  HRWدر افغانستان(، آقای امحد هبزاد )مناینده ی مردم در 
جملس منایندگان(، آقای سید عمر صبور )معاون ریاست جندر، 
حقوق بشر و اطفال وزارت امور داخله( و آقای آذریون متنی 
به حقوق بشر و عضو گروه مهاهنگی  )رییس سازمان مترکز 

عدالت انتقایل( حضور داشته و به حبث پرداختند. 

سازمان بنی املللی »دیده بان حقوق بشر« گزارشی منتشر کرده 
نظامی  نریوهای  کاهش حضور  از  گفته شده پس  آن  در  که 

خارجی، حقوق بشر در افغانستان در معرض خطرهای جدی 
قرار خواهد گرفت. 

زعامت  به  افغانستان  »حکومت  است:  آمده  گزارش  این  در 
رییس مجهوری کرزی، مهچنان به جنگ ساالران ناقض حقوق 
بشر و مقام های آلوده به فساد اجازه داده است تا با معافیت 
به فعالیت  کامل در ساحات و مناطق حتت کنترول حکومت 
خویش ادامه دهند. وضعیت حقوق زنان و دختران افغان که 
پیش از سال 2011 به شکل قابل مالحظه ای هببود یافته بود 
مناطق  در  امنییت  دلیل وخامت شرایط  به  امادر سال 2012 
سایر  و  طالبان  است.  وخیم ترگردیده  و  بدتر  کشور،  خمتلف 
گروه های شورشی به محالت غریقانوین شان  علیه افراد ملکی 
بدون تفکیک قایل شدن میان  آنان با  نظامیان، ادامه دادند.«

بشر  حقوق  از  محایت  »آینده  سازمان  این  مسئوالن  باور  به 
فساد،  دارد.  قرار  تردید  مورد  آشکار  طور  به  افغانستان  در 
مهچننی  و  داری،  حکومت  ضعف  قانون،  حاکمیت  ضعف 
از  سوء استفاده  بر  مبتین  عملکردهای  و  سیاست گذاری ها 
آسیب  قشرهای  شدن  حمروم  باعث  وظیفه ای  صالحیت های 

پذیر جامعه از حقوق قانوین شان می گردند.« 

خامن هیدر بار گفت: »در این گزارش از عملیات طالبان در 
سال 2012 انتقاد کردمی که آن ها بر  مردم عادی محله می کردند 
و افراد ملکی را از بنی می بردند. آن ها از کودکان برای استفاده 
استفاده می کنند. خبش دیگر ختطی های  انتحاری  در عملیات 
آن ها مربوط به زنان بود. آن ها یک زن را در والیت پروان 
اعدام کردند. در محالت شبانه ی نریوهای آیساف و سربازهای 
امریکایی نیز مردم ملکی کشته می شوند. سربازهای امریکایی 

گفتگوی 103
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زندانیان  با  بدی  رفتار  بگرام  در 
داشتند. پولیس حملی افغانستان نیز 

مرتکب ختطی هایی شده است.«

آقای سید عمر صبور )معاون خبش 
کودکان(  و  جنسیت  بشر،  حقوق 
وزارت امور داخله گفت: »طی سی 
سال جنگ، شهرهای ما ویران شد 

و هتداب کشور از بنی رفت.«

چهل  »طی  افزود:  ادامه  در  او 
و  است  شده  خراب  کشور  سال، 
در ده سال منی توان آن را ساخت. 
ساله ای  ده  کودک  به  افغانستان 
کمک  نیازمند  هنوز  که  می ماند 
جنگ  افغانستان  جنگ  است. 
حتمیلی است. دنیا آرام زندگی می 
کند ویل مردم افغانستان قرباین می 

شوند.« 

به  اشاره  ضمن  صبور  عمر  سید 
»ناامین« موجود در کشور، یادآور 
امین  نا  کشور  سرتاسر  »در  شد: 
بیداد می کند. چرا کسی که عملیات 
انتحاری اجنام می دهد به حماکمه ی 

بنی املللی کشانیده منی شود؟«

بشر در  تطبیق حقوق  برای  پولیس  فعالیت های  او درباره ی 
بشر  فعال حقوق  »تعداد 500  صفوف خودگفت: 
در صفوف پولیس فعالیت می کنند. نه تنها پولیس 
به  شده اند  دستگری  که  کساین  مهه  بلکه  را،  خود 

پنجه ی قانون می سپرد.« 

وی به تعداد افرادی که به اهتام "نقض حقوق بشر" 
ای  شده اند،اشاره  بازداشت  پولیس  صفوف  در 
منع شکنجه   قانون  نبود  نظر عمر صبور  از  نکرد. 
یکی دیگر از مشکالت برای جلوگریی از شکنجه 

زندانیان است.

اقتصاد  افزایش خشونت ها  دالیل  باور صبور،  به 
یب کاری،  قانون،  حاکمیت  عدم  خانواده ها،  پاینی 

عدم استفاده از معادن، زراعت و صنایع کشور است. 

امحد هبزاد مناینده ی مردم هرات در جملس منایندگان، سخنران 
دیگر این برنامه بود. او ضمن اشاره  به وجود دست آوردهای 
را مطرح کرد: »چگونه مهنی  نگراین سوال خود  با  ده ساله، 

دست آوردها را می توانیم نگهدارمی؟«

بیشترین  آن  مردم  که  است  کشوری  »افغانستان  هبزادگفت: 
گرایش را برای ترک  کشور دارند«. به باور او جمرمان، حتت 
تعقیب قرار منی گریند و تنها بیست نفر از هر صد موردبازداشت 
می شود. از این بیست مورد، 2 نفر بازپرسی می شوند که آن 

ها هم افراد یب دفاع هستند.

 وی در ادامه خاطرنشان کرد: »اگر مقام های دولیت، دادستان ها 
و حماکم، به قانون پایبند نباشند، مردم عادی چگونه به قانون 
پایبند خواهند بود؟ وقیت صدای مردم را کسی نشنود، آهنا با 

ابزار دیگری اقدام می کنند.«

هبزاد در انتقادات خود از مردم، دولت و کشورهای خارجی 
گفت: »جامعه ی ما سامل نیست. حقوق بشر در جامعه ی سامل 
ما  می شوند.  آلوده  مریض، مهه  جامعه ی  در  می شود،  تطبیق 
قایل  حرمت  انسانیت  برای  و  هستیم  زده  استبداد  جامعه ای 
نیستم، اگر انتقاد کنیم تکفری می شومی. ساالنه چند جلد کتاب 

در باره "انسان" در افغانستان چاپ می شود؟«

کرد: »دولت  اشاره  مردم در جملس در سخنان خود  مناینده   
ما تکلیف حمور است. هنوز ما رعیت هستیم، مردم در چشم 
دولت، شهروند نیستند و صرف مکلف هستند. شکنجه صرف 
را  مردم  حکومت،  یکم  و  بیست  قرن  در  نیست.  زندان  در 
وادار به غار نشیین می کند. حکومیت که مردم را وادار به غار 
به  نشیین  کند، شکنجه گر است. خارجی ها کمک های زیادی 
هر  در  بود.  آلوده  کاماًل  توزیع  سیاست  اما  کردند  افغانستان 

جایی که جنگ بیشتر بود پول بیشتری خرج شد.«

آذریون متنی )فعال حقوق بشر( ضمن اشاره به »نادیده گرفنت 
حقوق قربانیان« گفت: »اگر حقوق قربانیان نادیده گرفته شود 
به سوی دموکراسی خنواهیم رفت. مصاحله بنی جنایت کاران 
به صلح منی اجنامد بلکه تنها مصاحله جنایت کاران با قربانیان 
است که به صلح می اجنامد. باید قربانیان در حمور پروسه صلح 

قرار گریند.«

او در ادامه توضیح داد: »در کنفرانس بن اول، گذار سیاسی 
روی  اول،  بن  بلکه  نگرفت.  صورت  صلح  موافقت  یک  با 
یک ائتالف نو برای جنگ شکل گرفت. از این موافقت نامه 
کساین استفاده کردند که متهم به جرامی جنگی بودند. در آن 
سال هزاران طالب در حایل که معلوم نشد کجا رفتند، ناپدید 
جنگی  استراتژی  تا  داد  زمینه  ها  آن  به  شدگی  گم  گشتند. 

جدید برای خود بسازند«

با فراموش کردن قربانیان، آن ها را  به باور آقای متنی: »ما 
دو برابر کساین که با تفنگ، آدمها را کشتند،قرباین می کنیم.« 

»اگر حقوق 

قربانیان نادیده 

گرفته شود به 

سوی دموکراسی 

نخواهیم رفت. 

مصالحه بین جنایت 

کاران به صلح نمی 

انجامد بلکه تنها 

مصالحه جنایت 

کاران با قربانیان 

است که به صلح 

می انجامد. باید 

قربانیان در محور 

پروسه صلح قرار 

گیرند.«
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پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱

و  خنبگان  میان  پلی  گفتگو،  برنامه ی  صدوچهارمنی  یک 
شهروندان آرمان شهر، به مناسبت گرامی داشت روزجهاین زن 
در کابل برگزار شد. این برنامه با مهراهی انستیتوت فرانسوی 
به  استقالل  لیسه ی  تاالر  در  رویا  فیلم  خانه ی  و  افغانستان 
برگزار شد  با ۱۴ حوت ۱۳۹۱  برابر  مارچ ۲۰۱۳  تاریخ ۴ 
از شهروندان در آن شرکت داشتند. آقای  و حدود ۱۰۰ تن 
نورالدین علوی )جامعه شناس(، خامن محریا قادری )نویسنده 
و  زنان(  فعال  و  )کارگردان  ثاقب  دیانا  خامن  زنان(،  فعال  و 
آقای خداداد بشارت )رییس اجرائیوی سازمان حقوق بشر و 

دموکراسی افغانستان( در این برنامه سخنراین کردند.

این  تاریخ  در  از گشایش صفحه ی جدید  دهه  از یک  بیش 
زنان،  حقوق  بشر،  حقوق  دهه  این  در  گذشت.  سرزمنی، 
جامعه ی مدین، دست رسی به عدالت، حق انتخاب، حاکمیت 
زنان  علیه  تبعیض  ویژه  به  تبعیض  نوع  هر  با  مبارزه  قانون، 
مسائلی بودند که مهه روزه در رسانه ها، جلسات، بیانیه ها و 
شعارهای سیاسی و غری سیاسی از طریق گروه های خمتلف 

شنیده می شد و هنوز هم کماکان ادامه دارد.

به ویژه مسائل زنان و دسترسی به حقوق شان یکی از مهمترین 
دست آوردهای دهه ی گذشته پنداشته می شود. اما هنوز هم 
به  مدت  این  در  آیا  مانده اند:  یب پاسخ  پرسش ها  از  بسیاری 
ریشه ها و عوامل خشونت زا علیه زنان اندیشیده و پرداخته امی؟ 
آیا فعالیت هایی که در راستای حقوق زنان در چند دهه اخری 
و دست کم در ده سال گذشته صورت گرفته، توانسته گره ای 
از گره ها را بگشاید و راه را مهوار تر سازد؟ دیروز چه کردمی، 

امروز چه می کنیم و فردا چه خواهیم کرد؟ 

این ها پرسش هایی هستند که باید پاسخ صریح و روشن به 
آن ها بدهیم تا راه آینده را دقیق انتخاب کنیم. امروز ما برای 
پاسخ دادن به این پرسش ها دور هم گرد آمده امی، با این پیش 
سادگی  به  که  هستند  دشواری  پرسش های  این ها  که  فرض 

منی توان به آن ها پاسخ داد.

آقای نورالدین علوی گفت: متاسفانه با توجه به دیدگاه های 
تارخیی ادیان، فالسفه و فرهنگ ها منونه های زیادی وجود 
دارد که مردان مسلط هستند و تفسری ها مرد ساالر اند و این 
واقعیت تارخیی ما است. اما به تناسب تکامل بشر در تاریخ 
جایگاه زنان مورد پرسش قرار گرفته است و امروز نیز یکی 
و  متکلمنی  فالسفه،  بنی  در  موضوعات  برانگیزترین  حبث  از 

دانشمندان مسأله ی زنان است.

علوی گفت: در فرهنگ های گذشته ی چنی، هند و قلمروهای 
خمتلف آسیایی، وقیت مشکالت اقتصادی زیاد می شود زن را با 
چند حیوان مبادله می کنند. اگر خشک سایل زیاد شود خنستنی 

قربانیان زنان هستند چون حیات آهنا به اندازه حیات مردان 
و  دختران  شدن  قرباین  روز  هر  افغانستان  در  ندارد.  امهیت 
های  خشونت  انواع  دادن،  بدل  دادن،  بد  بینیم،  می  را  زنان 
منادین، مفهومی، رواین و فزیکی علیه زنان در کشورما هر روز 
در جریان است که لکه ی ننگ بزرگ تارخیی در جامعه ی ما 

است.

آقای علوی با نقدی بر باورهای دیین و شرعی نسبت به زنان 
در مجع بندی گفت: باید حکم ها بر پایه ی عقالنیت بررسی 
شود. مثاًل آیا سنگسار در زمانه ی ما یک حکم عقالین است؟ 
احکام حقوقی باید نسبت به احکام مشابه در فلسفه و ادیان 
برتری خود را ثابت کنند در عنی حال که باید از شرط عادالنه 
بودن احکام نیز برخوردار باشند. و این سه حکم مهیشه مورد 

جتدید نظر قرار گرید.

ما در شرایط افغانستان نیازمند جتدید نظر جدی در فهم دیین، 
فهم فلسفی و فهم خود از نظریه های جامعه شناسی و فرهنگ 
شناسی هستیم. و این جتدید نظر بر اساس معیار های علمی 

آن باید صورت گرید تا بتوانیم به یک پاسخ روشن تر نسبت 
به جایگاه زنان برسیم تا زنان بتوانند به جایگاه حقیقی خود 
جامعه ی  در  را  انساین  آزادی  مفهوم  بتوانیم  و  شوند  نزدیک 

خود احساس کنیم.

در  زنان  انگاری  شیئی  تاریخ  گفت:  قادری  محریا  خامن 
افغانستان به قدمت زنان است. در ده سال گذشته نیز بعد از 
حضور نریوهای خارجی یکی از دالیل عدم توجه جدی به 
زنان؛ اولویت دادن به مساله امنیت بود. اما در این ده سال ما 

چه باید می کردمی که نکردمی؟

خامن قادری گفت: حضور کمی و کیفی زنان از هم جدا است. 
با  و  دارند  پردازی  تئوری  شأن  افغانستان  زنان  تعداد  چه 
نقاط جهان قابل مقایسه  رهربان جنبش های زنان در دیگر 
جنبش های  نبود  هستیم.  زناین  چننی  فاقد  متاسفانه  هستند؟ 
در  را  پژوهشی  ما حبث های  که  شد  باعث  خنبگان  اجتماعی 
این زمینه باز کنیم. ما در ده سال گذشته صرف زنان معلول را 

چه کردیم، چه می کنیم، چه خواهیم کرد؟ 
یک دهه حمایت از زنان در بوته ی نقد

گفتگوی 104
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مشردمی آن هم بر پایه آماری که خود غلط بود. در این ده سال 
ما بیشتر به دنبال معلوهلا بودمی تا علت ها. هیچ وقت به علت 
ها نپرداختیم و نتوانستیم آن ها را بشناسیم. گاهی مبارزه ی ما 
به مسائل سیاسی تن داده، گاهی به مسائل فرهنگی و گاهی 
به مسائل اجتماعی و اما هرگز به مبارزه ی فکری فکر نکردمی.

برای حتقق حقوق زنان صورت  از جانب دیگر عزم سیاسی 
نگرفته است. متام عزم سیاسی دولت افغانستان صرف مسائل 
نیاورده امی. اگر عزم  امنییت می شود که تا هنوز هم به دست 
سیاسی برای حضور زنان را با عزم سیاسی برای امنیت مقایسه 
کنیم کدام بودجه برای هببود وضعیت زنان در نظر گرفته شده 

است، وزارت زنان صرف یک تشکیل روی کاغذ است.

عزم فرهنگی و دیین مشکل دیگر ما است. در افغانستان ما با 
آپارتاید جنسی روبرو هستیم. اهل اسالم در افغانستان کاری 
کردند که ما را از اصل اسالم دور کردند. ما هیچ وقت در برابر 

آن ها نتوانستیم جبهه بگریمی و جرأت آن را هم ندارمی. 

عزم اقتصادی در افغانستان نه به نفع مردان است و نه به نفع 
بقیه در  زنان. بیست درصد زنان در شهر زندگی می کنند و 
روستا که مهیشه یا یک فرزند در شکم دارند یا در پشت. در 
عنی حال خانه داری هم می کنند و در کشتزارها هم کار می 
کنند. کاش کار و زار اقتصادی می شد که جایگاه زنان را در 

اقتصاد کشاورزی تعینی کند.

قادری گفت: در ده سال گذشته مشکالت تارخیی زنان خالصه 
به چند جزوه و چند ورکشاپ شد. او گفت: ما نیازمند عزم 
خود  به  تا  هستیم  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی، 
آگاهی جنسییت برسیم. باید به کارهایی که نکردمی بیشتر نگاه 

کنیم.

صحه  مشکالت  بیان  من  نظر  به  گفت:  مطلیب  سحر  خامن 
گذاشنت به این است که اتفاق هایی که می افتد حق زنان است 
و یادآور دردهای آنان. ما باید به این نگاه کنیم که در جاهایی 

که زنان نقش داشتند چه تغیریایت به وجود آمده است.

او گفت: اگر شاخصه ی توسعه را نگاه کنیم در کشورهایی که 
حضور زنان زیاد است میزان توسعه و در آمد ملی بلند تر از 
مشارکت زنان است. مشکل دیگری که طی ده سال گذشته 
به آن روبرو بودمی این بوده است که مشارکت اجتماعی را در 
نظر نگرفتیم. مهیشه منتظر بودمی که دولت قوانیین را که اجیاد 
کرده، اجرا کند. در حایل که ۹۰ درصد کساین که حقوق زنان 
را نقض کردند مردان عادی هستند نه دولت. باید به کودکان و 

جوانان در این زمینه بیشتر آموزش داده شود.

باره ی کارکردهای هنادهای زنان در ده  ثاقب در  خامن دیانا 
سال گذشته گفت: این هنادها از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ بیشتر 
فعال بودند و مردم برای هببود وضعیت امیدوار بودند. مسلمًا 
وضعیت زنان جدا از جامعه نبود اما بعد از ۲۰۰۶ امیدها به 
یأس تبدیل شد و ما در حال پیشرفت به سوی طالباین شدن 

هستیم.

پول های  دلیل  به  گذشته  سال  ده  در  گفت:  ثاقب  خامن 

افغانستان آمد و مسأله ی زنان در آمدزا  به  سرسام آوری که 
بود، مهه رفتند یک تعداد هنادهایی را زیر این نام ثبت کردند. 
به مهنی دلیل در کارهای سطحی ماندمی و زیر بناها را فراموش 
کردمی. فراموش کردمی که در حمیطی به سر می برمی که ستون 
های فرهنگی آن فرسوده است. تنها اتفاقی که افتاد برگزاری 
ورکشاپ هایی بود که دردی را دوا نکرد. پروژه ها هیچ وقت 

به پروسه تبدیل نشدند.

و  اقتصاد  در خبش  سواد،  در خبش  مشکالیت  زنان  گفت:  او 
تبعیض  به  ما دخلوش  دارند.  کالن  در سطح  سیاسی  رهربی 
مثبیت بودمی که ۲۵درصد زنان را به پارملان فرستادمی ویل فکر 
نکردمی این ۶۸ زن پای سندهایی ندانسته و نا آگاهانه امضا 
می کنند که زندگی زنان را بر باد می دهند. کساین که در جملس 
بیشتر  کردند  می  دفاع  تشیع  اهل  احوال شخصیه ی  قانون  از 
زنان بودند. مهچننی قانون ازدواج، قانون ختطی کودکان و غریه 

که بزرگترین مشکل، خود زنان بودند.

او گفت: تا زماین که من با زن بودن به جایگاهی برسم هیچ 
اتفاقی برای زن ها خنواهد افتاد. ]تبعیض مثبت موثر نیست[. 
ما باید به جایی برسیم که متام قیدهایی که دست و پای زنان 
را می بندند شکسته شود و برای رسیدن به آن هیچ راهی جز 

آموزش پایدار ندارمی.

آقای خداد بشارت در باره ی زن ستیزی در تاریخ افغانستان 
گفت: متاسفانه مهیشه یک پیوستار تارخیی بعد از حضور زنان 
برای زن ستیزی بوده است. خنستنی بار زنان در دوره ی امان 
اهلل خان وارد عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شدند 
اما این حرکت به وسیله ی نریوهای تندرو و افراطی منجر به 
شکست شد. این نریوها مهیشه در برابر زنان قرار داشتند و 
اوج آن را در دوره ی طالبان می بینیم. در مهنی ده سال نیز 
و مهان  گرفته اند  قرار  زنان  برابر  در  که  هستند  نریوها  مهنی 
مفکوره ی مالی لنگ دوره ی امان اهلل خان را دارند و در حال 
با آن که زنان  او گفت:  تاریخ دوباره تکرار می شود.  حاضر 
در ده سال گذشته به مناصب مهمی دست یافتند و در مقایسه 
و  است  زنان حدود ۱۷ درصد  که حضور  میانگنی جهاین  با 
افغانستان ۲۸ درصد؛ ویل خود زنان به مسائل شان دید  در 
ساده انگارانه داشته و دارند. زنان هیچ وقت حضور نریوهای 
افراطی را به عنوان یک مشکل نگاه نکرده اند. در عنی حال 
خایل  زنان  های  سازمان  متام  میان  در  استراتیژی  یک  جای 

است.

جهاین  جامعه ی  که  دیگری  مشکل  گفت:  بشارت  آقای 
آن ها  اجنوهای  و  زنان  تعداد  یک  باالی  که  بود  این  داشت 
مترکز داشت و اکثریت زنان را نادیده گرفت. از جانب دیگر 
دولت افغانستان فاقد تعهد فکری در زمینه ی زنان است. چون 
از زنان داشته است. از  ابزاری  رهربی دولت یک استفاده ی 
یک جهت خواسته نریوهای افراطی را اقناع کند و از جانب 
منطق  است.  داشته  را  قصد جلب کمک های خارجی  دیگر 
خارجی  های  کمک  جلب  منطق  افغانستان  حکومت  محایت 
بوده است و تعهد اخالقی و فکری در این زمینه وجود نداشته 

است.
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سه شنبه گذشته، شورای امنیت سازمان ملل ماموریت هیات کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما( را تا 19 مارچ 
2014 متدید کرد. فدراسیون بنی املللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان شهر در گزارش مشترکی که امروز منتشر شد 
با استقبال از این متدید، دولت افغانستان و جمموعه سازمان ملل شامل شورای حقوق بشر را فرا خواندند تا متام اقدام های 
الزم برای افزایش محایت از حقوق بشر در افغانستان را اجنام دهند. این اقدام به ویژه با توجه به دوره انتقال پیش رو در 

افغانستان، انتخابات ریاست مجهوری و خروج نریوهای کمک امنیت بنی املللی به رهربی ناتو در سال 2014 مهم است.

ماموریت تازه یوناما شامل درخواست تامنی منابع بیشتر به این هیات و تقویت نقش آن در مهاهنگی و محایت از کمک 
های مایل سازمان ملل و برنامه های آن در افغانستان است و بر نقش اساسی حقوق بشر در برقراری صلح تاکید می کند.

گیسو جهانگریی، رییس بنیاد آرمان شهر گفت:

»وضعیت حقوق بشر در افغانستان هنوز نگران کننده است و در نبود طرح جامعه بنی املللی برای محایت از آن، ما فقط 
می توانیم در انتظار وخامت آن باشیم. روشن است که دولت افغانستان تاکنون نتوانسته حاکمیت قانون را به طرز موثر 
برقرار کند، هنادهای دمکراتیک را تامنی کند، تفکیک قوا را اجنام دهد و فساد را ریشه کن سازد. بدون محایت بنی املللی 

به این کار نیز قادر خنواهد بود.« 

او افزود: »دولت افغانستان و حامیان آن باید برای محایت از غرینظامیان در مقابل محله شورشیان اقدام کنند، در برنامه 
هایی برای جلوگریی از خشونت جنسییت و تقویت نقش زنان در جامعه زیاد سرمایه گذاری کنند و به معافیت از جمازات 
و تبعیض در نظام عدیل پایان دهند. آزادی یک تعداد از افراد مهم طالبان از زندان که برای پیش بردن فرایند مصاحله اجنام 
شده، فقط می تواند فرهنگ معافیت از جمازات را تقویت کند و هتدیدی برای فرایند صلح پایدار در افغانستان به مشار می 

رود.« 

رییس فدراسیون بنی املللی جامعه های حقوق بشر، سوهری باحلسن، نیز گفت: »ساهلاست که کارشناسان حقوق بشری 
سازمان ملل در افغانستان فعالییت نکرده اند. ماموریت کارشناس مستقل حقوق بشر در افغانستان در سال 2005 به پایان 
رسید. آخرین گزارش یک گزارشگر ویژه در باره افغانستان در سال 2008 و آخرین گزارش گروه حتقیق در سال 2009 
ارایه شد. هر یک از این کارشناسان توصیه های جامعی ارایه کردند که متاسفانه هیچ خربی از اجرای آهنا نشده است.  
از سال 2009 به بعد، هیچ یک از کارشناسان ویژه نتوانسته است از این کشور دیدار کند، با وجود این که گزارشگر ویژه 

شکنجه و گروه حتقیق در باره حبس های خودسرانه بارها درخواست چننی دیدارهایی را کرده اند«.

با توجه به خروج نریو های ناتو از افغانستان در آینده نزدیک، شورای حقوق بشر و دیگر هنادهای سازمان ملل باید 
پیام روشین با درخواست ادامه تعهد جامعه بنی املللی ارایه کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل باید اجیاد راه کار نظاریت 
مستقل در باره وضعیت حقوق بشر و ارایه کمک به دولت افغانستان برای تقویت حاکمیت قانون را مورد بررسی قرار دهد.

این گزارش را از اینجا دریافت کنید:

http://www.fidh.org/spip.php?action=telecharger&arg=6462

آرمان شهر و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر:

دولت افغانستان و مجموعه سازمان ملل باید تمام اقدام های الزم 

برای افزایش حمایت از حقوق بشر در افغانستان را انجام دهند
22 مارچ 2013
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  وضعیت حقوق بشر در افغانستان مهچنان نگران کننده بوده  
ها  نگراین  و  رفته  وخامت  به  رو  کشور  مناطق  برخی  در  و 
دیده  را  مطلب  این  می باشد.  افزایش  به  رو  آینده  مورد  در 
بان حقوق بشر در گزارش جهاین 2013 این سازمان اظهار 
امریکا  رهربی  به  بنی املللی  نریوهای  درسال 2012،  داشت. 
قابل  کاهش  از  عنوان خبشی  به  را  نریوهای خویش  کاهش 
مالحظه حضور این نریوها که بنا است در سال 2014 اجنام 

شود، آغاز منود.

خویش  ای  صفحه   665 درگزارش  بشر  حقوق  بان  دیده 
از90  بیشتر  در  گذشته  سال  درجریان  که  را  های  پیشرفت 
و  عواقب  به  مربوط  های  ارزیایب  مشول  به  جهان  کشور 
گردیده  رومنا  بشر  حقوق  عرصه  در  عریب"  "هبار  پیامدهای 

است، مورد ارزیایب قرارداد.

کرزی  حامد  مجهور  رئیس  زعامت  حتت  افغانستان  حکومت 
مهچنان به جنگ ساالران ناقض حقوق بشر و مقامات آلوده 
به فساد اجازه داده است تا با معافیت کامل درساحات ومناطق 
دهند.  ادامه  خویش  های  فعالیت  به  حکومت  کنترول  حتت 
وضعیت حقوق زنان و دختران افغان که پس از سال 2011 
به شکل قابل مالحظه ای هببود یافته بود، در سال 2012 به 
دلیل وخامت شرایط امنییت در چندین مناطق کشور، بدتر و 
وخیم ترگردید. طالبان و سایرگروه های شورشی به محالت 
غریقانوین شان بر علیه افراد ملکی بدون تفکیک قایل شدن 

میان افراد ملکی و نظامی، ادامه دادند.

بشر  بان حقوق  دیده  آسیایی  مسئول خبش  آدمز،  براد  آقای 
گفت: »آینده محایت از حقوق بشر در افغانستان به طور آشکار 
ضعف  قانون،  حاکمیت  ضعف  فساد،  دارد.  قرار  تردید  مورد 

مبتین  های  عملکرد  و  ها  پالیسی  ومهچننی  داری،  حکومت 
بر سوء استفاده ازصالحیت های وظیفوی باعث حمروم شدن 
قشرهای آسیب پذیر جامعه از حقوق قانوین شان میگردند.« 

دلسردی  و  خستگی  که  داشت  اظهار  بشر  حقوق  بان  دیده 
فزاینده جامعه بنی املللی در مورد افغانستان باعث کاهش اعمال 
حقوق  وضعیت  هببود  جهت  برحکومت  سیاسی  فشارهای 
بنی املللی  جامعه  تعهدات  وجود  با  است.  گردیده  شهروندان 
مبین برمحایت از افغانستان، تعهدات بنی املللی درقبال دفاع از 
حقوق اساسی اتباع این کشور نه تنها کاهش یافته است بلکه 
کاهش  طریق  از  افراد  اساسی  از حقوق  دفاع  به  توجهی  یب 
یافنت فشارهای سیاسی برحکومت افغانستان مورد تشویق نیز 
اکنون  از مهنی  بنی املللی  های  کاهش کمک  است.  قرارگرفته 

باعث بسته شدن بعضی مکاتب و کلینک ها گردیده است.

قضایی  و  عدیل  نظام  بشر،  حقوق  بان  دیده  گزارشات  طبق 
زنان  حقوق  برای  بالقوه  هتدید  یک  مثابه  به  افغانستان 
درافغانستان باقی مانده است. تا هبار سال 2012، تعداد 400 
اطفال  وتربیت  مراکز اصالح  و  افغان در حمابس  زن و دختر 
به اهتام ارتکاب جرامی اخالقی مانند "فرار از مزنل" و داشنت 
که  است  درحایل  این  بودند.  زنداین  نامشروع  جنسی  روابط 
تشریفات  و  نبوده  جرم  افغانستان  قواننی  طبق  مزنل  از  فرار 
قانوین الزم جهت رسیدگی به قضایای جرامی اخالقی دارای 
مشکالت و نواقص جّدی می باشد. افغاهنا در مناطق وسیع این 
به میکانیزم های عدالت سنیت وغریرمسی  کشور هنوز متکی 
های  بریمحی  درمعرض  را  زنان  میتواند  نظام  این  که  میباشد 

فاحش قرار دهد.

اگرچند ازسال 2001 میالدی بدینسو، تعدادی از زنان افغان 
به پست های رهربی  درچوکات حکومت و هنادهای جامعه 
مدین دست یافته و توانسته اند تا به صفت قضات، واعضای 
پارملان ایفای وظیفه منایند، ویل زنان و دختران افغان هنوزهم 
به طور روزانه درمعرض خشونت قرار دارند. تعدادی از آنان 
به طور خاص توسط طالبان وسایر گروه های شورشی مورد 

محله قرارگرفته اند.

والیت  زنان  امور  ریاست  سرپرست  صدیقی،  ناجیه  خامن 
شرقی لغمان در ماه دسامرب هنگامی که به طرف دفترکار اش 
مریفت از طرف افراد مسلح  ناشناس مورد محله مرگبار قرار 
گرفته و به قتل رسید. در مهنی ماه، خامن انیسه 22 ساله که 

دیده بان حقوق بشر:

 حقوقی که با فرا رسیدن زمان کاهش حضور نظامی

 در معرض خطر قرار دارند 
1 فوریه 2013
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متعلم مکتب بوده و به صفت رضا کار در کمپاین واکسیناسیون 
فعالیت میکرد، در والیت کاپیسا مورد محله مسلحانه قرارگرفته 
وبه قتل رسید. ومهچننی تعدادی دیگری از زنان که در اجتماع 
سال  درجریان  بودند  اجتماعی  وجهه  دارای  و  ظاهرگردیده 

2012 مورد محله قرارگرفتند.

در ماه جوالی یک زن 22 ساله در والیت پروان به اهتام زناء 
در حمضرعام اعدام گردید. ازدواج های زیرسن و ازدواج های  
اجباری درافغانستان هنوز به شکل گسترده وجود دارد. میزان 
مرگ و مری نوزادان و مادران در افغانستان در مقایسه با سایر 
کشورها در بلند ترین سطح قرارداشته و از هر ده )10( طفل 
یکی آن قبل از رسیدن به سن پنج سالگی جان خویش را از 
دست داده و تقریبا در هر دو ساعت یک زن بر اثر امراض 

مربوط به دوران حاملگی فوت میکند.

آقای آدمز می گوید: »افغانستان به دونرهای نیاز دارد که از 
کنند.  محایت  درازمدت  اولویت  یک  عنوان  به  زنان  حقوق 
کاهش عالقه مندی کشورهای خارجی درحمافظت و محایت 
از دستاوردهای دهه گذشته باعث می گردد تا زنان در آینده با 
خشونت ها و سوء استفاده های سیستماتیک بیشتری مواجه 

گردند.«

به   2012 سال  طول  در  شورشی  های  سایرگروه  و  طالبان 
نقض حقوق بشر و نقض قواننی ومقررات جنگی ادامه دادند. 
گروه های شورشی حد اقل تعداد 34 محله را علیه مکاتب در 
طول شش ماه اول سال 2012 اجنام دادند. که تعداد نیم از این 
محالت متوجه کارمندان مکاتب و مقامات وزارت معارف بود.

به گفته آقای آدمز »تعدادی زیادی از افغاهنا درحال  حاضر 
نقض  را  افراد  بشری  حقوق  که  شورشی  های  گروه  میان 
افراد  بشری  ازحقوق  قبال محایت  در  که  و حکومیت  میکنند 
توجهی ندارد، گری مانده اند. حکومت افغانستان نیاز دارد تا 
درمورد پالن های خویش درقبال حصول اطمینان از احترام 
به حقوق شهروندان در دوران پس از مصاحله با خمالفنی دولت، 

توضیحات کایف ارایه دهد.«

طبق اظهارات دیده بان حقوق بشر جنگ ساالری و خشونت 
های مستلزم آن مهچنان به عنوان یکی از مشکالت مهم این 
کشور جبای خود باقی است. حکومت نتوانسته است تا مقامات 
بلند رتبه دولیت متهم به فساد اداری، جرامی جنایی وسایرختطی 
ها را به میز حماکمه بکشاند. این درحایل است که پالن عمل 
مصاحله، آشیت وعدالت سال 2005 تاهنوز مورد تطبیق قرار 
نگرفته است. ارتکاب جرامی جنایی توسط پولیس حملی افغان 
که به محایت ایاالت متحده امریکا اجیاد گردیده است ومهچننی 
سایر گروپ های شبه نظامی حتت محایت دولت افغانستان –به 
قتل –هم چنان وجود  و  اخاذی، جتاوز جنسی  مشول جرامی 

دارد.

افغانستان با اعدام منودن تعداد 14 تن درجریان دو روز یعین 
روزهای 20 و 21 نوامرب از رویه معمول خویش در جریان 
توسط  شده  اعدام  افراد  تعداد  و  گرفته  فاصله  اخری  ساهلای 
دولت از دوران حکومت طالبان بدینسو را تقریبا به دو برابر 
رسانید. این اعدام ها امیدها را مبین بر اینکه حکومت کرزی 

در قبال نزدیک کردن افغانستان به امجاع بنی املللی موجود در 
مبدل  امیدی  نا  به  میباشد،  متعهد  منع جمازات مرگ  با  رابطه 

کرد.  

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که متشکل از 9 عضو 
بوده و به عنوان یک ارگان مستقل دولیت در سطح بنی املللی 
افراد  به خاطر اجنام دادن حتقیقات  و دفاع از حقوق بشری 
به شکل موثرآن شناخته شده میباشد، به دلیل ناتواین رئیس 
مجهور کرزی درقبال معریف منودن پنج عضو جدید که کرسی 
های  فعالیت  به  ناقص  شکل  به  میباشد،  خایل  آنان  های 
قبال  در  افغانستان  حکومت  ومهچننی  میدهد.  ادامه  خویش 
نشر یک گزارش 1000 صفحه ای کمسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان موسوم به ترسیم منازعه که در آن جرامی جنگی و 
جرامی علیه بشریت  ارتکاب یافته  درجریای ساهلای 1978 

ایل 2001 ترسیم گردیده است، مانع اجیاد کرده است.

با  افغانستان  »حکومت  که:  گفت  منوده  آدمزعالوه  آقای 
مترادف  معافیت  و  شکنجه،  اداری،  فساد  مانند  اصطالحات 
گردیده است. متویل کننده های خارجی افغانستان باید آماده 
باشند تا کمک های مستقیم به دولت افغانستان را با معیارها 
وشاخص های مربوط به هببود وضعیت حقوق بشر و مسؤلیت 
پذیری حکومت درقبال موارد نقض حقوق بشر در سال های 

گذشته پیوند دهند.« 

http://www.hrw.org/node/113147 

فرهنگ نامه

)الف تا ی(

عدالِت درگذار

حقوق بشر

تعریف  به عنوان حقوقی  را می توان  بشر  حقوق 
نژاد،  ملیت،  تابعیت،  از  صرفنظر  مردم  که  کرد 
توانایی ها،  یا  جنسیت  جنس،  زبان،  قومیت، 
استحقاق آن را دارند صرفا به این دلیل که انسان 
هستند؛ حقوق بشر زماین قابل اجرا می شود که 
مدون  عهدنامه ها  یا  میثاق ها  کنوانسیون ها،  در 
شوند یا به عنوان حقوق عریف بنی املللی به رمسیت 
ملل  سازمان  آموزش  راهنمای  شوند.   شناخته 
می گوید:  بشر  حقوق  بر  نظارت  باره  در  متحد 
از  که  است  جهاین  قانوین  »تضمنی  بشر  حقوق 
دولت هایی  اقدامات  مقابل  در  گروه ها  و  افراد 
و  اساسی  آزادی های  مزاحم  که  می کند  محایت 

عزت انساین می شوند.«
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کابل – ۲۰جنوری سال ۲۰۱۳: بر اساس یک گزارش نشر 
از  زیاد  های  تالش  با وجود  که  دریافت  یوناما  امروز،  شده 
برای  اش  املللی  بنی  مهکاران  و  افغانستان  حکومت  جانب 
رسیدگی به برخورد ناردست با بازداشت شدگان جنگ، هنوز 
از  زیادی  مشار  در  جدی  های  نگراین  از  یکی  شکنجه  هم 
بازداشت گاه های افغانستان بشمار مریود. برنامه یوناما برای 
توسط  اش  ماموریت  اساس  بر  که  ها  بازداشتگاه  از  نظارت 
شورای امنیت ملل متحد صورت می گرید با هدف  کمک به 
دولت افغانستان و هببود رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون 
افغاین  مقامات  با  در مهکاری  که  است   در سکتور حمابس  

اجراء می شود .

با  "برخورد  عنوان  حتت  یوناما  ای  ۱۳۹صفحه  گزارش  این 

بازداشت شدگان جنگ در بازداشتگاه های افغانستان"،  بنی 
ماه های اکتوبر ۲۰۱۱ ایل اکتوبر ۲۰۱۲ در دیدار از ۸۹ مرکز 
از  تن  با ۶۳۵  که   است  افغانستان  والیت   ۳۰ در  بازداشت 
بازداشت شدگان جنگی که توسط پولیس ملی، ریاست امنیت، 
اردوی ملی و پولیس حملی افغانستان گرفتار شده اند، مصاحبه  
چند  خماطبان  با  مصاحبه  بر  عالوه  بررسی  این  است.  کرده 
اسناد و  تایید  ارزیایب های جدی، حتلیل و  بر اساس  جانبه، 
دیگر مواد نیز اجنام شده است. ریاست عمومی امنیت ملی و 
وزارت امور داخله دسترسی به این مراکز را فراهم ساختند و 
در مدت زمان نظارت با یوناما نیز دیدار کردند تا اطالعات 
دقیق را شریک ساخته و عالوه بر شریک ساخنت نگراین ها، 

اقدامات الزم را نیز پیگریی منایند.

و  معیار  و  املللی  بنی  شده  پذیرفته  های  روش  از  استفاده  با 
فرد   ۶۳۵ میان  از  که  دریافت  یوناما  درست،  های  کارکرد 
بازداشت شده جنگ با بیش از نیم آهنا یعین  )۳۲۶( تین که 
مصاحبه صورت گرفته، مهگی  در ۳۰ بازداشتگاه پولیس و 
ریاست عمومی امنیت ملی از اکتوبر ۲۰۱۱ تا اکتوبر ۲۰۱۲،  
شکنجه شده  و با برخورد نادرست روبرو شده اند. شکنجه 
مهانگونه که در قواننی بنی املللی و قواننی افغانستان منع است، 
به عنوان یک روش حتقری آمیز در جریان حتقیق مورد استفاده 
با  عمدتأ  و  در جریان حتقیق  افغان   کارمندان  و  گرفته  قرار 
شکنجه  و  درد  زندانیان  بر  معلومات،  و  اقرار  گرفنت  هدف 
نادرست  بر خورد  اند. چهارده روش شکنجه و  حتمیل کرده 
شبیه برخورد هایی که قبأل توسط یوناما به ثبت رسیده، شرح 

داده شده است.

این مطالعه دریافته که هرچند حوادث شکنجه در بازداشتگاه 
های پولیس در مقایسه به زمان گذشته افزایش یافته )از ۲۸۶ 
توقیف شده جنگی ۱۲۵ تن یا ۴۳ در صد آهنا، مورد شکنجه 
قرار گرفته اند در حالیکه در ۱۲ ماه گذشته این میزان فقط 
۳۵ در صد بوده(. مصاحبه شدگان در توقیف ریاست عمومی 
و  نادرست  برخورد  گذشته،  زمان  به  مقایسه  در  ملی  امنیت 
شکنجه کمتری را جتربه کرده اند ) از مجله ۵۱۴ تن، ۱۷۸ تن 
یا ۳۵ درصد شان در مقایسه با سال گذشته ۱۲ مورد کاهش 
در میزان شکنجه را جتربه منودند در حالیکه در گذشته میزان 
امنیت دولیت  شکنجه و برخورد نادرست در ریاست عمومی 
۴۶ در صد بیشتر ثبت شده بود(. مشار زیادی از توقیف شدگان 
افغانستان و هم چننی توسط ریاست  هم توسط پولیس ملی 

عمومی امنیت  یا سایر هناد های دولیت شکنجه شده اند.

"یان کوبیش" مناینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان 
نگراین جدی است  یوناما موجب  "یافته های گزارش  گفت: 
املللی  بنی  قواننی  به  را  تعهدات اش  پیوسته  بطور  . حکومت 
افغانستان  مربوطه  قواننی  به  مربوط  احکام  و  بشر  حقوق  و 
شدگان  توقیف  با  نادرست  برخورد  که  گفته  و  منوده   تکرار 
بلکه در   ، نیست  یا هناد های آن  افغانستان و  پالیسی دولت 
حقیقت برخورد های انفرادی حمسوب می شود. توجه و تالش 
قابل  آمیز  حتقری  های  رفتار  این  به  رسیدگی  برای  حکومت 
مالحظه و ترغیب کننده است  و نتایج مثبیت را در پی داشته، 
اما سیستم بقدر کایف،نریومند نیست تا بتواند برخورد نادرست 

برخورد نادرست با 

بازداشت شدگان جنگ در 
بازداشتگاه های افغانستان
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با توقیف شدگان را کامال 
ضمن  در  سازد.  متوقف 
بصورت واضح الزم است 
کامل  بصورت  شکنجه  تا 

متوقف و حمو گردد."

یک  افغانستان  دولت 
هدف  با  را  تدابری  سلسله 
پاسخ  در  و  هبتر  خبورد 
گزارش  های  نگراین  به 
گرفته  دست  روی  یوناما 
در  مفصل  بصورت  که 
ضمیمه  به  خود  پاسخ 
این  در  که  یوناما  گزارش 
اشاره شده  به آن  گزارش 
است.  ساخته  مشخص 
ریاست  اظهارات  به  بنا 
و  ملی  امنیت  عمومی 
وزارت امور داخله، برنامه 
ای  گسترده  آموزشی 
از رفتار  خباطر جلوگریی 
نادرست با توقیف شدگان 
که بر اساس رهنمود های 
پالیسی صادر شده، باعث 
و  نظارت  میزان  افزایش 
در  کارمندان  جدید  تقرر 
است.  شده  ها  خبش  این 
ریاست عمومی امنیت ملی 
۲۰۱۲مدیریت  سال  در 
حقوق بشر را در تشکیل خود اضافه منوده که بصورت مستقیم  
چننی  هم  و  می دهد  گزارش  ملی  امنیت  عمومی  رئیس  به 
حقوق  دفتر  که  ساخته  نشان  خاطر  نیز  داخله  امور  وزارت 
بشر را در چوکات پولیس ملی افغانستان بیشتر از پیش حتکیم 
ابراز داشتند که اهتامات  و تقویت خبشیده است. هر دو هناد 
مشخص  حال  به  تا  اما  منودند،  بررسی  را  نادرست  برخورد 
نیست که آیا یکی از این حتقیقات داخلی به پیگرد عدیل یا 
اخراج افسران دخیل در شکنجه توقیف شدگان از وظیفه منجر 

گردیده و یا اینکه در جلوگریی از شکنجه ناکام است .

گوید:  می  یوناما  بشر  حقوق  واحد  مسول  گنیان  جورجیت 
"یوناما در نتیجه چند حتقیق متوجه عدم حساب دهی پیوسته 
در مورد جمریان شکنجه شده که هیچ یک از افسران مسئول در 
شکنجه مورد پیگرد عدیل قرار نگرفته اند. دریافت ها نشان 
میدهد که منی توان تنها  با آموزش، نظارت و یا ارائه رهنمود 
تدابری  نیازمند  امر  این  بلکه  به مسئله شکنجه رسیدگی کرد، 
حساب دهی کامل است  تا بتوان در جلوگریی از آن استفاده 
شکنجه،  کاربرد  از  بازدارندگی  و  ممانعت  بدون  منود.  درست 
به مشول یک روند حتقیق مستقل و قوی، پیگرد جنایی و رد 
پیوسته حماکم در مورد اخذ اقرار از طریق شکنجه، مسئوالن 
افغان هیچگونه مشوق دیگری برای پایان خبشیدن به شکنجه 

را در دست ندارند."

در طول مدت نظارت، آیساف قبل از اینکه روند انتقال توقیف 
شدگان را از چند مرکز بنی املللی از سرگرید، برنامه نظارت از 
مراکز توقیف و برخورد با بازداشت شدگان را با هدف کمک 
با  بازجویی و برخورد  افغان  در کار اصالح روند  مسئوالن 

توقیف شدگان پیاده منوده است. 

مورد  در  گزارش  تعقیب چند  به  اکتوبر سال ۲۰۱۲،  ماه  در 
پولیس  و  ملی  امنیت  ریاست عمومی  مرکز  در چند  شکنجه 
ملی افغانستان، به مشول مراکزی که آیساف توقیف شدگان را 
انتقال توقیف شدگان  انتقال داده بودند، این بار روند  به آجنا 
را برای بار دوم به حالت تعلیق در آورد. به دنبال آن آیساف 
روند انتقال توقیف شدگان را به مراکز توقیف افغانستان متوقف 
ساخته و فقط به مشار اندکی از مراکز توقیف افغان  حمدود منود 

و روندنظارت و حساب دهی را تشدید خبشید.

یافته های یوناما یکبار دیگر ضرورت برای اصالح عاجل و 
دراز مدت قضایی، پیگرد عدیل و سکتورهای تنفیذ قانون را 
تقویت  منوده و 64 توصیه را برای دولت افغانستان و مهکاران 
بنی املللی اش ارایه می دهد. پیشنهادات باعث تقویت توصیه 
ها در گزارش اکتوبر ۲۰۱۱ یوناما می گردد که بصورت کامل 
یک  اجیاد  یوناما  اقدامات،  دیگر  بر  عالوه  بود.  نشده  عملی 
مکانیزم مستقل و ملی  در مورد شکنجه را که در پروتوکول 

انتخایب کنوانسیون منع شکنجه توضیح داده شده را  توصیه می 
کند. اینگونه مکانیزم خاص مهراه با صالحیت و ظرفیت خوب 
جتریب می تواند در داخل تشکیالت کمیسیون مستقل حقوق 
و  نظارت  را  توقیف  مراکز  متام  بتواند  و  باشد  افغانستان  بشر 
حتقیقات پیگریی و توصیه های ختنیکی در مورد پیگرد عدیل 
را اجنام دهد. عالوه بر آن می تواند  تدابری اصالحی یا چاره 
محایت  نیازمند  مکانیزمی  چننی  اجیاد  دهد.  ارایه  نیز  را  ساز 
آن  املللی  بنی  و مهکاران  افغانستان  دولت  پیوسته  و  متمرکز 
ادامه  شدگان  توقیف  از  خویش  نظارت  کار  به  یوناما  است. 
میدهد و با دولت افغانستان و مهکاران بنی املللی شان نیز از 

نزدیک کار می کند تا تغریات مثبیت را به بار بیاورد.

گزارش تکمیلی پاسخ حکومت افغانستان را می توانید در وب 
سایت یوناما مطالعه کنید.

 http://unama.unmissions.org

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13793&ctl=D

etails&mid=17589&ItemID=36281&language=prs-AF

یوناما در نتیجه چند 

تحقیق متوجه عدم 

حساب دهی پیوسته 

در مورد مجریان 

شکنجه شده که 

هیچ یک از افسران 

مسئول در شکنجه 

مورد پیگرد عدلی قرار 

نگرفته اند. دریافت ها 

نشان میدهد که نمی 

توان تنها  با آموزش، 

نظارت و یا ارائه 

رهنمود به مسئله 

شکنجه رسیدگی 

کرد، بلکه این امر 

نیازمند تدابیر حساب 

دهی کامل است  تا 

بتوان در جلوگیری از 

آن استفاده درست 

نمود.
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افغانستان یکی از حساس ترین برهه های زماین تاریخ خود 
گذشته  به  بازگشت  انتخاب  دوراهی  سر  بر  و  پیماید  می  را 
پایدار قرار دارد.  به صلح عادالنه و  یا گذار  بار و  خشونت 
گفتگو، مذاکره، آتش بس و مصاحله و صلح از یک سو، پس 
از چهار دهه خونریزی تبدیل به عیین ترین و مربم ترین نیاز 
مسلح  خمالفان  سایر  و  طالبان  فشار  جانیب،  از  و  شده  مردم 
و  هتدید  باعث  و  یافته  افزایش  روز  هر  امتیازگریی  جهت 
می  افغانستان  مردم  ی  گذشته  دهه  دستاوردهای  براندازی 
شود. بر اثر یب کفاییت و عدم مدیریت موثر دولت، حال طالبان 
از فراخ شدن گسستهای جنسییت،  با استفاده  تا  تالش دارند 
فاصله  زباین،  و  طبقایت  قومی،  فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی، 
میان مردم را بیشتر و بیش از هر زمان دیگر به نفع احیای نظام 

استبدادی سود جویند. 

تا  که  صلح-  تامنی  برای  فراوان  تالشهای  از  بعد  حکومت 
حاال، منجر به نتایج ملموس برای مردم نبوده- با اختاذ تدبری 
جدیدی موسوم به "نقشه راه صلح 2015" اعالم می کند که 
در پنج گام به این اهداف نایل می شود: پایان دادن به جنگ 
و خونریزی؛ آتش بس؛ ادغام متام خمالفان مسلح؛ ترغیب آنان 
به تأسیس تشکلهای سیاسی به منظور سهیم ساخنت آنان در 
ساختار قدرت و جلب محایت جامعه جهاین از این طرح. با 
این حال در کنفرانس پاریس خمالفان مسلح به وضوح موضع 
و  دانسته  منتفی  را  آن  و  اعالن  طرح  این  به  نسبت  را  خود 
که  کرد  تأکید  صرحيًا  مردم،  ی  اراده  خالف  طالبان،  مناینده 
قانون اساسی را منی پذیرند و با دولت دست نشانده نیز مذاکره 
دولت  مقامات  سردرگمی  با  موضع  این  و  کنند  منی  صلح  و 
مهراه بوده است، به گونه ای که وزیر خارجه گشایش دفتر 
منایندگی طالبان در قطر را »بسیار خطرناک« توصیف کرده 
املللی  بنی  و مهراهان  دوهپلوی حکومت  رویکرد  این  است. 
اش، باعث سلب اعتماد مردم از هر نوع پروسه مصاحله شده 

است. 

از سویی دیگر، دولت هم چنان پی گری آن طرح است و با 
دادن امتیازات گزاف می کوشد تا به گونه یک جانبه آن طرح 
را عملی سازد.  آزادکردن زندانیان طالبان از سوی حکومتهای 
افغانستان و پاکستان و حذف نام آنان از لیست سیاه شورای 
امنیت سازمان ملل متحد و امریکا، خالف قواننی افغانستان، 
موازین عدالت و میثاق های بنی املللی است. رهایی یب قید و 
شرط طالبان سبب تداوم فرهنگ معافیت شده و صلح پایدار 

را بیش از هر زمان دیگر به هتدیدهای جدی روبرو می سازد. 

و  ملی  هناد   27 از  متشکل  انتقایل-  عدالت  مهاهنگی  گروه 
بنی املللی - با درک حساسیت این برهه سرنوشت ساز و با 
توجه به موارد گذشته رهایی و عفو بدون قید و شرط اعضای 
گروههای خمالف مسلح که دوباره به محالت تروریسیت ادامه 
می دهند؛ ابراز نگراین می مناید و جمدانه از دولت افغانستان و 

جامعه مدین، و جامعه جهاین مطالبه می کند: 

1. دولت باید رعایت قانون اساسی و دیگر قواننی نافذه کشور 
را تأمنی کند و با رهایی جمرمنی، قانون گریزی را ترغیب و 
فرهنگ مصئونیت و معافیت جنایتکاران مسلح را تشویق و 
مظنون  هر  دوسیه  بلکه   ننمایند.  تسهیل  را  مشابه  اقدامات 
با  و  قانون، طی مراحل  احکام  به  باید مطابق  دستگری شده، 
حکم هنایی حمکمه مورد رسیدگی قرار گرید و عدالت اجرا 

شود. 

2. دولت باید فورا در برنامه آزادسازی سایر اعضای طالبان 
باید  پاکستان  دولت  نیز  و  سازد  متوقف  را  آن  و  نظر  جتدید 

طالبان زنداین را به دولت افغانستان مسترد مناید.

مسئولیت  با  افغانستان،  ستره حمکمه  بویژه  عدیل،  3. سکتور 
مردم  برابر  در  طالب،  زندانیان  ساخنت  رها  قبال  در  پذیری 
پاسخگو است و باید دالیل قانوین آزاد ساخنت طالبان، بدون 
طی مراحل قانوین رسیدگی به پرونده هایشان را منتشر مناید 
را  موضوع  این  باید  مردم،  مناینده  عنوان  به  ملی  شورای  و 

پیگریی کند. 

4. دولت افغانستان باید مکانیسمی را برای آن عده از طالباین 
که تا به حال آزاد شده روی دست گرید تا  تضمنی کننده عدم 
بازگشت آنان به صفوف تروریستان باشد، و واضح سازد که 
رهایی این تروریستان چه دستاوردی در راستای تأمنی صلح 
داشته است. در غریآن،  متام هنادها و افرادی که زمینه ساز 
مرتکبنی  به  و  تشویق  را   معافیت  و  بوده  تروریسیت  اعمال 

مصئونیت می دهند، مسئول هستند.

5. دولت رسیدگی به  قضایای کودکان زنداین در پایگاه بگرام 
را تعقیب و نتایج آن را با هنادهای حقوق بشری و رسانه ها 

و مردم شریک سازد. 

6. در صورتیکه دولت توانایی حماکمه زندانیان طالبان و سایر 

پیام رسانه ای گروه مهاهنگی عدالت انتقایل

دولت از طریق نقشه راه صلح و رهایی بدون قید و شرط طالبان نباید

خود قانون اساسی را نقض کند
دوشنبه  1391/10/21 برابر با 2013/01/14
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هیئت  سوی  از   2013 فربوری  ماه  در  که  گزارشی  هفتمنی 
معاونت سازمان ملل متحد )یوناما( درافغانستان به دست نشر 
عدالت  گروه مهاهنگی  و  مردم  شدید  نگرانیهای  شد،  سپرده 
انتقایل را در  پی داشت. این گزارش، نشان می دهد که در 
سال 2012، 2754 غرینظامی در درگرییها به قتل رسیده و 
4805 غری نظامی دیگر، جمروح شده اند که در نتیجه جمموع 
تلفات غرینظامیان در سال 2012 به 7559 تن مریسد. تلفایت 
که به نریوهای خمالف دولت نسبت داده میشود به 6131 تن ) 
به مشول 2179 قتل و 3952 زمخی( مریسد.  تعداد 1077 نفر 
از این کشته شده گان و زمخی ها را، رهربان مذهیب، بزرگان 
قومی و زناین تشکیل می دهند که در روند گفتگوهای صلح، 
بوده.  مهچنان، 488 کودک کشته و 814 تن جمروح  دخیل 
شده اند و  %20 افزایش در کشتار زنان به ثبت رسیده است. 
این گزارش 82 % تلفات ملکی را به نریوهای مسلح خمالف 
دولت ربط می دهد  و این امر مبینی آن است که  خمالفنی مسلح 
دولت، به صلح، به عنوان یک ارزش و یک ضرورت مربم، 
باور نداشته و هیچگونه روحیه یی برای مشارکت دراین روند 

و متایلی برای محایت از آن ندارند. 

تداوم روند صلح  بر  افغانستان  این در حالیست که حکومت 
دهی  امتیاز  با  تا  دارد  سعی  و  ورزد  می  تأکید  خمالفانش  با 
بیشتر، آهنا را در قدرت سهیم ساخته و فرصتهای الزم را برای 
خمالفنی از طریق چارچوب تقسیم قدرت حتت عنوان نقشه راه 
قدرت،  تقسیم  طرح  که  این  از  غافل  اما  سازد؛  فراهم  صلح 
خود مشوق تشدید خشونت است و گراف ناامنیها، خشونتها و 
کشتار افراد ملکی نیز افزایش می یابد. حکومت افغانستان به 

دلیل نداشنت یک استراتیژی مشخص و ناکارا بودن تاکتیکهای 
صلح جویانه و مهچننی نبود هیچگونه عالقه مندی از سوی 
خمالفنی دولت، سبب شده است که کاروان شورای عایل صلح 
را در تاریکی رها کرده و جز   فریب اذهان عامه، هدر دادن 
معامله  و  فساد  های  زمینه  منودن  فراهم  و  املال  بیت  پوهلای 
گریهای پنهان، دیگر هیچ دردی از جامعه رنج دیده را پاسخ 
خنواهد گفت. عالوه بر کاسیت های برنامه شورای عایل صلح، 
مهچننی  فتوای اخری رئیس شورای علمای پاکستان مبین بر  
جتویز و تشویق عمل انتحاری – که به مصابه اصدار فرماین 
بیگناهان  کشتار  افزایش  جهت  در  مسلح  خمالفان  به  مذهیب 

است-  زنگ خطری برای ازدیاد قربانیان ملکی می باشد.

گزارش  یوناما، عالوه برکشتار و جمروح منودن غرینظامیان از 
سوی خمالفنی دولت، از کشته شدن 491 فرد ملکی دیگر نیز 
خرب می دهد که توسط نریوهای بنی املللی مستقر در افغانستان 
صورت گرفته است.   در جریان درگریی های مسلحانه در 
افغانستان  شش سال گذشته، بیش از 14700 غرینظامی در 
به قتل رسیده اند  و این آمار نشان می دهد که  میزان تلفات 
در حال حاضر نیز فاجعه آمیز و نگران کننده است؛ زیرا هنوز 
عدة زیادی از مهوطنان ما، به مشول زنان و کودکان یب گناه، 
محالت  درگرییها،  و  جنگ  از  ناشی  خطرات  و  هتدیدها  از 

تروریسیت و ماین های کنار جاده، به شدت رنج می برند. 

حسب بند 3 ماده 75 قانون اساسی افغانستان، » تأمنی نظم 
حکومت  کلیدی  و  عمده  وظایف  از  یکی  عامه...«  امن  و 
سیاست  یک  دارای  که  مهانگونه  حکومتها،  است.  افغانستان 

جنایتکاران را ندارد، باید طبق تعهدش در قبال اساسنامه روم، 
را  آنان  حماکمه  زمینه  تا  خبواهد  جنایی  املللی  بنی  دادگاه  از 

فراهم سازد. 

7. شورای عایل صلح، از طریق، نقشه راه صلح 2015 نباید 
خود ناقض قانون اساسی باشد، بلکه با توجه به تغیری عمده 
ای که بر سیاست گذاری )پالیسی( نظام می گذارد، این نقشه 
باید به شورای ملی ارایه و از طریق منایندگان مردم تصویب 
و  مذاکرات  سرخ  خط  به  دولت  التزام  وسیله  بدین  تا  گردد 

مصاحله عینیت یابد.

8. طبق مطالعات هنادهای حقوق بشری، مردم صلح دوست 
افغانستان خواهان حتقق عدالت و ختم فرهنگ معافیت هستند، 
بناء برنامه عمل دولت برای تطبیق عدالت انتقایل باید در حمور 

برنامه صلح باشد تا چهار دهه چرخه ی توسل به خشونت 
برای کسب قدرت سیاسی، برای مهیشه نقطه پایان یابد. 

بار دیگر،  انتقایل، مهچون گذشته،  9. گروه مهاهنگی عدالت 
بر لغو قانون مصاحله ملی و عفو عمومی از سوی شورای ملی 
تأکید می مناید، زیرا این قانون باعث ترویج فرهنگ معافیت و 

افزایش یب ثبایت و تشدید خشونت شده است. 

10. جامعه مدین، هنادهای بنی املللی و سازمان ملل متحد باید 
بیش از هر زمان دیگری، متوجه مسئولیت و تعهد خود در قبال 
حراست از حقوق بشر، رعایت قانون اساسی و معاهدات بنی 
املللی باشند. شورای حقوق بشر سازمان ملل باید گزارشگر 

ویژه ای را برای افغانستان منصوب کند. 

پیام رسانه ای گروه مهاهنگی عدالت انتقایل

کشتار غیر نظامیان را  پایان دهید و مسببین آن را محاکمه نمایید!
تاریخ: 21/ حوت 1391/  11 مارچ 2013 
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به  نیز  را  مشارکیت  جنایی  سیاست  هستند،  معقویل  خارجی 
منظور حفظ استقالل و حاکمیت ملی، دفاع از متامیت ارضی 
می  قرار  خویش،  کار  دستور  در  عامه  امن  و  نظم  تأمنی  و 
دهند. اما حکومت افغانستان در واکنش علیه پدیدة جنایی و 
محالت سازمان یافته و تروریسیت از هیچگونه سیاست جنایی 
برخوردار منی باشد. این امر سبب شده است که هر بار، مردم 
ناپذیری  تلفات و خسارات بس هنگفت و جربان  افغانستان 

را متحمل شوند. 

از سوی دیگر، در جریان منازعات مسلحانه در برابر نریوهای 
به عنوان یک  را  املللی  بنی  بشردوستانة  قانون  خمالف دولت، 
مکانیزم بریوین محایت از غرینظامیان رعایت نکرده و مهواره 
املللی  بنی  قوای  و  افغانستان  حکومت  به  وابسته  نریوهای 
افغانستان، جنایات هولناکی را مرتکب می شوند.   مستقر در 
از مجله کنوانسیوهنای چهارگانه ژنیو )1949( و دو پروتوکول 
احلاقی آن )1977(، مکانیزمهای محاییت هستند که در جریان 
دولت  که  باوجودی  شوند.  رعایت  باید  مسلحانه  منازعات 
آن  احکام  طبق  هنوز  تا  ویل  است   پذیرفته  آنرا  افغانستان 
عمل نکرده و مفاد آنرا نیز به صورت اساسی رعایت منی کند.  
طبق ماده 3 کنوانسیوهنای چهارگانه ژنیو )1949(:  طرفهای 
متعاقد ملزم به رعایت احکام این سند بنی املللی دانسته شده و 
در بند 1 آن مقرر می دارد: » با کساین که مستقیمًا در جنگ 
رفتار  ها  آن  با  باید  شرایطی  هر  حتت   ».... ندارند،  شرکت 
انساین صورت بگرید. مهچنان، در فقرة الف  بند 1 مهنی ماده، 
تصریح می دارد: » برجسم و جانشان صدمه وارد کردن، علی 
کردن،  عضو  قطع  باشد،  که  یی  هرشیوه  به  کشنت  اخلصوص 
نظامیان  یا غری  افراد ملکی  با   »... رفتار یب رمحانه داشنت و 

ممنوع می باشد.

تلفات جاین  هرنوع  انتقایل،   عدالت  گروه مهاهنگی  بنابراین، 
و خسارات مایل بر اموال و ملکیتهای عامه و خصوصی در 
افغانستان را تقبیح کرده و از متامی طرفهای درگری در منازعات 
مسلحانة افغانستان، می خواهد  تا پیشگریی از تلفات جاین و 
خسارات مایل  افراد ملکی را در صدر فعالیتهای خویش قرار 
دهند. برای حتقق این هدف، نکات ذیل به طرف های درگری، 

پیشنهاد می گردد: 

1 - طرفهای درگری، نریوهای نظامی خویش را با قواننی و 
مقررات جنگ آشنا ساخته، از محله به مناطق ملکی باز داشته  

و از آهنا بطور منظم نظارت منایند؛

2 - طرفهای درگری، باید در جریان منازعات، افراد ملکی را 
مورد محایت خویش قرار دهند.

و  املللی  بنی  نریوهای  افغانستان،  حکومت  از  این،  کنار  در 
نریوهای خمالف دولت می خواهیم تا به منظور تقلیل کشتار و 
کاهش خسارات مایل بر اموال و ملکیتهای عامه و خصوصی 
که در جریان منازعات مسلحانه و محالت تروریسیت و ماین 
های کنار جاده صورت می گریند، موارد زیر را در نظر گریند:  

مطالبات ما از دولت: 

در  غرینظامیان  از  محایت  داخلی  مکانیزم  یک  ساخنت   -  1

بر  نظارت  و  دولت  خمالفنی  علیه  مسلحانه  منازعات  جریان 
اعمال و رفتار نریوهای امنییت افغانستان و نریوهای بنی املللی 

مستقر در این کشور؛

2 - آموزش و آگاهی دهی  نریوهای امنییت از قواننی ملی و 
بنی املللی حقوق بشر و رعایت آن؛ 

افراد  از  با حفاظت  پیوند  نظامی  در  3 - آموزش نریوهای 
ملکی در  جریان عملیاهتای نظامی؛

4 -  رعایت مفاد کنوانسیون ژنیو در متامی عملیاهتای نظامی 
برای محایت از غری نظامیان؛ و

5 - اختاذ یک سیاست جنایی معقول و مشارکیت  به منظور 
غری  بر  مایل  و  جاین  صدمات  ایراد  از  جلوگریی  و  وقایه 
نظامیان در مقابل محالت منظم،  سازمان یافته و تروریسیت و 

ماینهای کنار جادة خمالفنی مسلح دولت. 

پيشنهادات ما به نریوهای بنی املللی: 

1 - پرهیز از اجنام عملیات در ساحات مسکوین؛ 

2 - رسیدگی به شکایات قربانیان ملکی و جربان خسارت به 
بازماندگان قربانیان؛ و 

عملیاهتای  متامی  در  ژنیو  کنوانسیون  مفاد  متام  رعایت   -  3
نظامی.

مطالبات ما از نریوهای خمالف دولت: 

1 - از قریه جات و افراد ملکی به عنوان سنگر و سپر انساین 
استفاده نکنید؛

2 - از اجنام عملیاهتای انتحاری که باعث تلفات افراد ملکی 
میگردد، جدآ پرهیز کنید؛

امداد  برای  که  کساین  و  ملکی  افراد  شکنجه  و  قتل  از   -  3
رساین و کمک های بشردوستانه کار میکنند، بپرهیزید؛   

4 - از نا امن ساخنت جاده ها توسط راهگریی و هتدید افراد 
ملکی و یا تعبیه مبب و ماین در مسریهای عمومی که باعث 

کشته شدن افراد بیگناه میگردد، احتراز کنید؛. 

سازمان  جهاین خصوصا  جامعه  و  دولت  از  ما  خواست های 
ملل متحد: 

1 - به دادگاه کشانیدن افراد متهم به جنایت های جنگی و 
جنایت های ضدبشری از سوی دولت افغانستان در مهکاری 

با دادگاه جزایی بنی املللی؛   

2 - رسیدگی به شکایات قربانیان ملکی و جربان خسارت به 
بازماندگان قربانیان؛ و 

3 - درج نام متام کساین  که با استفاده از ابزارهای مذهیب، 
از طریق صدور فتوا محالت کور انتحاری را تشویق و ترغیب 
می منایند، در لیست سیاه و شناسایی آنان به مثابه شبکه های 

تروریسیت از سوی سازمان ملل متحد.   :
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«در خواب هام کودک غمگینی ست«

»در خواب هام کودک غمگیین ست« جمموعه ی شعری است از 
روح االمنی امیین شاعر و نویسنده هرایت که در زمستان ۱۳۹۱ 
خورشیدی توسط انتشارات آرمان شهر راهی کتاخبانه ها برای 

عالقه منداِن شعر شد.

این جمموعة ۱۱۰ صفحه ای ۵۱ شعر را در بر می گرید که اکثر 
آن ها در قالب غزل و چند شعر آن در قالب مثنوی است. از 
امیین پیش از این دفترهای شعری با عناوین »مینو به عبارت 
»برای  و  این گوشه«  دنیای  ترین  »تاریک  دیگر«، »۰۷۰«، 

مترسک چه فرقی می کند« منتشر شده است.

قالب حموری کار امیین در زمینه شعر، غزل است اما در این 
جمموعه ها آثاری در قالب های دیگر نیز به چشم می خورد. 
از او یک جمموعه رباعی با عنوان »عشق به خط اوستایی« نیز 

در دست انتشار است.

پیش از این نیز انتشارات آرمان شهر از این نویسنده دو کتاب 
بیست و یکم« که  »این جا زمان متروکیست« و »تا سیگار 

دارد  بر  در  را  اجتماعی   – فلسفی  های  دغدغه  با  نثرهایی 
منتشر کرده بود.

غزیل از جمموعة »در خواب هام کودک غمگیین ست«:

من اتفاق!

در آن اتفاق من بودم

من اتفاق؟ نه انگار باغ من بودم

ویل نه…

باغ تو بودی! تو باغ بودی، ها!

در آن سیاه تر از یک کالغ من بودم

ویل تو باغ؟

نه!

شاید اتاق بودی تو

فضای خایل بنی اتاق من بودم

فضای خایل بنی اتاق؟ گیجم من

فضای خایل بنی اتاق من بودم؟

***

مسافر آمده بود از سفر

تو بودی او

که خسته بودی و یک چای داغ من بودم

به یک نشاین دیگر تو را فرستادم

وگرنه آن که گرفیت سراغ من بودم

در خواب هام کودک غمگیین ست

شاعر: روح االمنی امیین

ناشر: انتشارات آرمان شهر

طرح جلد و برگ آرایی: روح االمنی امیین

چاپ اول )افغانستان(: زمستان 1391

http://openasia.org/item/2230
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کتاب های تازه انتشارات آرمان شهر
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«نقش روشنفکر« اثر ادوارد سعید 40

قرن  فکری  چهره های  ترین  برجسته  از  یکی  سعید  ادوارد 
بیستم به مشار می آید که تاثری فکری او بر حوزه های متفاوت 
اندیشه از فلسفه و ادبیات تا علوم اجتماعی را در بر می گرید. 
او را پس از نشر کتاب »شرق شناسی« بنیان گذار نظریه شرق 

شناسی می دانند.

ی  شبکه  در  سعید  ها  سخنراین  حاصل  روشنفکر«  »نقش 
جهاین یب یب سی است که در سال 1992 ارائه شد که بعدا 
به چاپ رسید. این کتاب را محید عضدانلو در سال 1383 به 

فارسی ترمجه کرد.

عضدانلو در مقدمه ی کتاب نوشته است: »پرسش هایی را که 
سعید در این کتاب مطرح می کند و سعی دارد تا پاسخی برای 
شان بیابد، از مجله پرسش هایی اند که در دنیای آکادمیک به 
که  هایی  پرسش  یعین  دارند؛  شهرت  دشوار«  های  »پرسش 

پاسخ قطعی و جهان مشول برای شان وجود ندارد«.

ادوارد سعید وظیفه ی روشنفکران را حقیقت گویی به قدرت 
رژمی  اقتدار  از  باشد؛  تواند  می  هرچه  قدرت  این  داند.  می 
های سرکوبگر و توتالیتر، تا قدریت که در ورای گفتمان های 
مسلط و ظاهرًا موجه وجود دارد. بدون تعهد به ارزش های 
امان  نقادی یب  بیان حقیقت و  اخالقی و دغدغه ی کشف و 
و  مردم  آن  ی  مهه  ی  مناینده  روشنفکر  او  باور  به   قدرت. 
مهه ی آن مباحثی است که در فرآیند جریان عادی یا فراموش 

و رانده شده اند. 

موضوع هایی که در این کتاب سعید به آن پرداخته است از 
این قرار هستند: »نقش روشنفکر«، »در استیصال نگه داشنت 
در  و  شدگان  طرد  تبعید:  در  »روشنفکر  ها«،  سنت  و  ملت 
»حقیقت  آماتورها«،  و  ها  »حرفه  گرفتگان«،  قرار  حاشیه 

گویی به قدرت« و »خدایان مهواره ناکام«.

نقش روشنفکر

نویسنده: ادوارد سعید

برگردان: محید عضدانلو

ناشر: انتشارات آرمان شهر

طرح جلد و برگ آرایی: روح االمنی امیین

حروف نگاری: کبری امحد نشاط

چاپ اول )افغانستان(: زمستان 1391

پایان کار سه رویین تن از سوی انتشارات آرمان شهر 
به چاپ دوم رسید

»پایان کار سه روینی تن« از سوی انتشارات آرمان شهر به 
چاپ دوم رسید

زریاب،  رهنورد  استاد  نوشته  تن«،  روینی  سه  کار  »پایان 
توسط انتشارات آرمان شهر در افغانستان به چاپ دوم رسید. 
مسوولیت انتشار چاپ اول این کتاب را انتشارات امریی بر 
روینی  کار سه  پایان  در  آینه  و  گلنار  نویسنده  داشت.  عهده 
تن، از "ولتر و شهزاده قندهار" آغاز می کند و با مرگ آشیل، 

اسفندیار و زیگفرید به گفتگویی در پایان کتاب می رسد.

این  با  گرینده هشت جستار  بر  در  تن  روینی  سه  کار  پایان 
باز هم بوف کور،  ...و  قندهار،  عناوین است: ولتر و شهزاده 
شصت  دهه  در  افغانستان  دوشیزگان  و  زنان  شعر  جوشش 
یک  بازآفریین  بلند،  کاخ  اولیه،  مخسه  خورشیدی،  هجری 
حکایت خاور زمیین در امریکای التنی، سعدی و بوکاچیو دو 
روایت گر یک قصه شریین و پایان کار سه روینی تن. و نقطه 

پایان کتاب مصاحبه ای است با استاد.

در نوشته "...و باز هم بوف کور" در کتاب پایان کار سه روینی 
تن که به امهیت داستان های صادق هدایت در جغرافیای ادیب 
ای  اشاره  نیز  معاصر  ادبیات  کلیت  در یک  و  زبانان  فارسی 
دارد به سال 1309 هجری خورشیدی به دلیل ظهور هدایت 
با توصیف چرخش گاه عظیمی در تاریخ ادبیات داستاین زبان 

فارسی:

"سال 1309 هجری خورشیدی را در تاریخ ادبیات داستاین 
زبان فارسی، باید هم چون چرخش گاه عظیمی شناخت؛ زیرا 
در این سال چهره یی بر گستره ادبیات داستاین فارسی منودار 
کامال  فارسی  زبان  در  را  سرایی  داستان  مسری  که  شود  می 
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دگرگون می سازد."

صادق هدایت با شاهکار درخشانش یعین رمان بوف کور و 
دیگر داستان هایی که از او به یادگار مانده از تأثری گذارترین 
و بزرگترین داستان نویسان زبان پارسی است و آوازه اش البته 
در دنیا نیز پیچیده است طوری که در مهنی نوشته استاد زریاب 

از قول اندره روسو نقاد پر آوازه ادیب فرانسه می نویسد:

"آقای روژه لسکو – که هدایت را در زبان فرانسه یی به ما 
نیم  ماندین  آثار  میان  در  که  کند  اظهار می  شناسانده است- 
سده پسنی ایران، کتاب بوف کور در ردیف خنست جای دارد. 
من، از این حد فراتر می روم: به عقیده من، این رمان به تاریخ 

ادبیات قرن ما، امتیاز خاصی خبشیده است..."

رهنورد  استاد  های  داستان  ما  ادیب  نقادان حوزه  از  ای  عده 
زریاب را متأثر از شیوه کار صادق هدایت می دانند؛ مسأله ای 
که استاد چندان با آن موافق نیست و البته در گفتگوی پایاین 

مهنی کتاب در پاسخ به سوایل نیز اشاره ای به آن دارد:

"فکر می کنم من از مهه نویسندگان بزرگ جهان که از آنان 
چیزی خوانده ام، کم و بیش، اثر پذیرفته ام"

وی در ادامه می گوید که در سال های اخری تعدادی از هم 
وطنان ما با تکیه به کتاب علی اوحدی مرا تأثری پذیرفته از 
هدایت و از طریق هدایت متاثر از کافکا دانسته اند...  من به 
مهه صاحب نظران حق می دهم که در باب نوشته های من 
داوری خودشان را بکنند؛ اما، سخن خودم مهان است که در 

آغاز این پاسخ آوردم."

در نوشته »مخسه اولیه« به اولنی آثاری که در افغانستان نوشته 
شده است و به نسبت هایی کم و بیش از ویژگی های ادبیات 
داستاین نوین باختر زمنی برخوردار بوده اند اشاره ای می رود 

که بد نیست عناوین این پنج اثر را در این جا بیاورمی:

1 - جهاد اکرب

2 - تصویر عربت

3 - ندای طلبه معارف

4 - مکاملات روحاین در خصوص حیات حقیقی

5 - جشن استقالل در بولیویا

چند  هر  تن«  روینی  سه  کار  »پایان  کتاب  های  نوشته  در 
بیشترین نگاه به مست ادبیات داستاین است اما پای شعر نیز 
دهه  در  افغانستان  و دوشیزگان  زنان  مقاله "جوشش شعر  با 
چنان  هم  است.   آمده  میان  به  خورشیدی"  هجری  شصت 
در نوشته پایان کار سه روینی تن که عنوان کتاب نیز از آن 
برگرفته شده ابیات زیادی از شاهنامه فردوسی آمده است هر 
چند که مراد وجه داستاین این اثر بوده است. نوشته جوشش 
از سیمنی هببهاین آغاز می شود  نقل پرسشی  با  شعر زنان... 
که نشان گر نگاه استاد نسبت به آفرینش گران زن و مرد در 

حوزه ادبیات است:

پرسیده  هببهاین-   – ایران  پرآوازه  شاعر  بانو  از  "روزگاری 
وظایفی  چه  اسالمی،  مجهوری  در  زن،  شاعر  "یک  بودند: 
دارد؟" و این سخن ور فرهیخته، در پاسخ گفته بود: "من از 
یدک کشیدن لفظ زن، به دنبال کلمه شاعر سخت بیزارم. یعین 

چی؟ آدم یا شاعر هست یا نیست..."

دیگر نوشته های این کتاب نقد و نظر و مقایسه هایی ارزش 
مند را در خود دارد از مجله مقایسه حکاییت از افصح املتکلمنی 
سعدی شریازی و داستاین به نام شاهنی که اثر جوواین بوکاچیو 
است؛ نویسنده ای که حدود یک قرن پس از سعدی در شهرک 

چرتالدو نزدیک فلورانس زاده شد.

پایان کار سه روینی تن

نویسنده: رهنورد زریاب

ناشر: انتشارات آرمان شهر

طرح جلد و برگ آرایی: روح االمنی امیین

حروف نگاری: کبری امحد نشاط

چاپ دوم )افغانستان(: زمستان 1391
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سیاست نامه، سری از نشریات آرمان شهر است که بیشتر به 
مسائل مهم، تئوریک و علمی  می پردازد. اکنون مشاره ی 14 
و 15 آن زیر عنوان »شهر و جنگ« منتشر شده و در اختیار 
افغانستان  مسائل  به  عالقمندان  و  دانشجویان  پژوهشگران، 

قرار گرفته است.

خبشی از پیش گفتار  کتاب

بیان استیفن گراهام، جغرافیدانان و سایر دانشمندان علوم  به 
به  کنند  چشم پوشی  جنگ  مطالعه  از  دارند  متایل  اجتماعی 
این دلیل که جنگ را  یک »وضعیت غریعادی و استثنایی« 
می دانند. این امر به ویژه در مطالعات شهری صادق است. با 
این حال در قرین که گذشت شهرهای بسیاری در اثر جنگ 
ویران شده  و مردمان بسیاری کشته  یا جمبور به ترک خانه 
شهرهای  مردمان  نیز  حاضر  قرن  در  شدند.  خود  کاشانه  و 
یب مشاری در حال جنگ و آواره گی  یا هراس از آن  به سر 
می برند. در این گوشه  دنیا مردمان کابل، قندهار، بغداد، بصره، 
و  تروریسیت  را در محالت  و... جان خود  املقدس  بیت  غزه، 
شهروندان  و  می دهند  دست  از  ترور«  با  »جنگ  یا  مبباران  
نیویورک، لندن، مادرید و... زندگی روزانه خود را با هراس از 

محالت تروریسیت آغاز می کنند.

بعد از واقعه 11 سپتامرب 2011، جهان غرب، مدعی »جنگ 
با تروریسم« شد. امروز روشن است که تعریف کالسویتز از 
نظامی  نریوی  بنی  متقارن  درگریی  عنوان  به  جنگ  میادین 
دیگر  بار  است. جنگ  رسیده  پایان   به  باز،  فضای  در  دول 
و  روزمره  زندگی  فضای  به   - شده   وارد  شهرها  درون  به 
قلمرو خصوصی خانه ها- و دوباره شهرها به اشغال نظامی 

در آمده اند. 

از سویی دیگر، شهر مهواره با مفهوم سیاست در ارتباط بوده 
خمتلف  های  زبان  در  "شهر"  شناسی  واژه  بر  مروری  است. 
بیانگر این واقعیت است که متامی واژه هایی که برای بیان شهر 
به کار گرفته می شود به نوعی بر نظم، حکومت و برتری یک 

طبقه یا قشر اجتماعی تاکید دارند. 

و  بوده  جنگ  درگری  افغانستان  که  است  قرن  نیم  به  نزدیک 
منظر  از  جنگ  فضایی  تاثریات  و  دالیل  بررسی  هست، 
جامعه شناسی شهری و جغرافیای سیاسی از اهداف این مشاره 
از سیاست نامه با عنوان »شهر و جنگ« است. سئوایل کلیدی 
که در پی یافنت پاسخ آن هستیم:چرا برخی شهرها در دوران 

تبدیل  رویارویی و جنگ  به صحنه  یا  مهم می شوند   جنگ 
می شوند؟ 

در این جملد با مترکز بر  کابل، پایتخت افغانستان، کوشیده امی از 
ابعاد خمتلفی به این مساله نگاه کنیم. بیش از چهار دهه است که 
کابل به طور مستقیم و غری مستقیم درگری جنگ های بنی املللی 
آوارگی  کشتار،  باعث  تنها  نه  جنگ ها  این  است.  داخلی  و 
و  کابل  گسترده  فیزیکی  ختریب  نفر،  ها  میلیون  مهاجرت  و 
مانع عمده رشد و توسعه امکانات و زیر ساخت های آن در 
سیاسی-  نابسامان  وضعیت  بلکه  است  شده  اخری  دهه  چند 
اجتماعی، منجر به وضعیت آشفته مالکیت، زمنی، سوء استفاده 
تصرف  برای  خود  قدرت  و  نفوذ  از  زورمندان  و  قدرمتندان 
زمنی های دولیت و عمومی و در هنایت شیوع اسکان غریرمسی 

شده است.

در این جمموعه، ده مقاله، در دو خبش گردآوری شده است. 
اکثر  زمینه،  این  در  مالحظه  قابل  بومی  آثار  فقدان  دلیل  به 

سیاست نامه «شهر و جنگ« منتشر شد
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متخصصان  وسیله  به  مقاالت 
انگلیسی  زبان  از  و  هتیه  غریب 
شده اند.  برگردان  فارسی  به 
در  نویسندگان  این  یب شک، 
که  کرده اند  پژوهش  چارچویب 
عمومی  جو  از  یب تاثری  خود 
نیستند.  در غرب  جدید جنگی 
اما امهیت پژوهش آنان در این 
می دهد  اجازه  ما  به  که  است 
به  کابل  شهر  منونه  بررسی  با 
جنگی  جدید  استراتژی های 
پی  نظامی  مداخله  مدل های  و 

بربمی. 

کسی  »چه  عنوان  با  اول  خبش 
کند؟«  می  حکومت  کابل  بر 
دربرگرینده نوشته هایی است که 
تالش  و  شهرها  امهیت  چرایی 
سیاسی  نظامی-  کنترل  برای 
آن ها را با نگاهی به شهر کابل 

واکاوی می کند. 

»شهرها،  عنوان  با  اول  مقاله 
را  شهرها  تروریسم«،  و  جنگ 
مهمی  استراتژیک  های  مکان 
ها  آن  آباداین  برای  که  می داند 
برنامه ریزی و طراحی می شود اما نابودی آن ها نیز به مهان 

میزان مورد بررسی و جتزیه و حتلیل قرار می گرید. 

در مقاله »شهر و هژموین: نقش نریوهای سیاسی در حتوالت 
شهری« به ابعاد سیاسی و هنادی شهر به دلیل داشنت قدرت 
ابعاد حیایت شهر، پرداخته شده  و ساز و کار کنترل بر دیگر 
است. از سوی دیگر شهرها به دلیل جای دادن مراکز اقتصادی 
و سیاسی مهم کشورها در خود، به عنوان اهداف نظامی مهمی 

برای طرف های درگری به مشار می روند.

بر کابل حکومت می کند؟« سیاست های  مقاله ی »چه کسی 
با  از جنگ را توضیح می دهد.  پایتخت پس  شهری در یک 
شدت گرفنت پیوندهای دروین بنی املللی و اظهارات مهزمان که 
»شهرها جای حکومت داری ملی را خواهند گرفت«، پایتخت 
ها به نقاط برخورد بنی کنترل سیاسی و حذف، ثروت و فقر و 

نیز سنت و مدرنیته تبدیل می شوند. 

از  سیاسی  جغرافیای  امپراتوری  شهركابل:  »جهان  مقاله  در 
دیدگاه برنامه ریز« مفهوم جهان شهرگرایی به عنوان چارچوب 
در  برنامه ریزی  اخالق  و  شهرنشیین  کاوش  منظور  به  نظری 
تأمل  قابل  نکته  این  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  كابل 
است که "جهان شهرگرایی" کابل دامنه ای از خانوارهای کامال 
خارجه  وزارت  تا  شهری  و  ملی  های  دولت  تا  آسیب پذیر 
و دفاع ایاالت متحده آمریکا را در بر می گرید که عالوه بر 
آن، شامل یک جامعه كمك رساین بنی املللی است كه در برابر 
افغاهنا«  »جنات  برای  خود  كاركنان  و  متویل كنندگان  انگیزه 

مبارزه می کند و شاید از سوی افغان ها در صحنه های قدرت 
و گفتمان سیاسی سخن می گوید. 

كنترل  برای  قدرمتند  مردان  رقابت  و  کابل  معكوس:  »چرخه 
قندهار: 2006-2001« آخرین مقاله از خبش اول است که 
بر والیت قندهار مترکز دارد. والیت قندهار فضای ویژه ای را 
در تاریخ و سیاست افغانستان اشغال کرده و  تقریبا خاستگاه 
نکته  است.  بوده  اخری  سده  چند  در  كشور  حكمرانان  متامی 
کسب  برای  کابل  با  رابطه  امهیت  مقاله  این  در  توجه  جالب 
مشروعیت سیاسی به ویژه بعد از سال 2001 و کمرنگ شدن 

ساز و کارهای سنیت - قبیله ای است. 

و  آثار  به  جنگ«  در  »کابل  عنوان  با  کتاب  این  دوم  خبش 
پیامدهای نزدیک به نیم قرن جنگ در افغانستان به ویژه بر 
شهرنشیین کابل می پردازد. مقاله اول با عنوان »سیاست شهری 
با  را  کابل  شهری  برنامه ریزی  ظاهرشاه«  زمان  از  كابل  در 
توجه به عملكرد شهری این خطه به عنوان پایتخت، از زمان 

ظاهر شاه تا به امروز بررسی می کند. 

مقاله بعدی »کابل در جنگ، )1992-1996(؛ دولت، قومیت 
و طبقات اجتماعی« توجه به جنگ داخلی افغانستان در طول 
سال های 96-1992  دارد. در طول این 4 سال حبراین، کابل 
مدیل ناقص از کل کشور افغانستان بود. در این مقاله شهر کابل 
هویت های  آن  در  که  مکاین  دولت،  از  استعاره ای  عنوان  به 
اجتماعی بازتعریف شدند و مرکز قمار اقتصادی و مرکز تقابل 

شهر/روستا مطرح شده است. 

حادترین  از  یکی  به  رمسی«  غری  پایتخیت  »کابل،  مقاله 
اسکان غری رمسی  کمبود مسکن و  یعین  کابل  مشکالت شهر 
کابل،  شهر  در  رمسی  غری  گاه های  سکونت  رشد  می پردازد. 
فقر  اقتصادی،  ناکارآمدی ساختارهای کالن سیاسی–  معلول 
اقتصادی و توزیع نابرابر امکانات بنی شهر و روستا، یب ثبایت 
سیاسی و دهه ها جنگ، عدم حاکمیت قانون، خمدوش بودن 
حقوق مالکیت و سوء استفاده نریوهای قدرت از زمنی های 

دولیت بوده است. 

هتدیدها«،  و  ها  چالش  کابل؛  در  شهری  »مهبستگی  مقاله 
جدایی گزیین شهری در كابل را بر اساس ایدئولوژی، قومیت و 
طبقه اقتصادی - اجتماعی بررسی  می  كند. به باور نویسنده، 
این جدایی گزیین برای ثبات كنوین  و آیت و پایداری توسعه 
کتاب  این  پایاین  مقاله  است.   خطرناك  شهر  این  در  شهری 
»شهر به عنوان صحنه« الگوهای خشونت در دو شهر کابل و 

کراچی را با هم مقایسه می کند. 

نام کتاب: شهر و جنگ

به کوشش: شورانگیز داداشی با مهکاری دکتر حسن جواهری

مترجم: خلیل رستم خاین

طراحی و برگ آرایی: روح االمنی امیین

ناشر: انتشارات آرمان شهر

چاپ اول: 1391 خورشیدی

مقاله ی »چه 

کسی بر کابل 

حکومت می کند؟« 

سیاست های 

شهری در یک 

پایتخت پس از 

جنگ را توضیح 

می دهد. با شدت 

گرفتن پیوندهای 

درونی بین المللی 

و اظهارات همزمان 

که »شهرها جای 

حکومت داری ملی 

را خواهند گرفت«، 

پایتخت ها به نقاط 

برخورد بین کنترل 

سیاسی و حذف، 

ثروت و فقر و نیز 

سنت و مدرنیته 

تبدیل می شوند.
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عنوان سری ها: گفتگو، سکوت را بشکنیم، سیاست نامه، سیمرغ، 
کودکان و نوجوانان و نشریه آرمان شهر 

1. کاروان هزار و یک شعر برای افغانستان، زمستان 1382

2. کاروان شعر برای صلح و دموکراسی در افغانستان، هبار ۱۳۸۲ 

3. کاروان مهر )ویژه جوانان(، هبار ۱۳۸۲ 

4. کاروان شعر برای صلح، )تاجیکستان، سریلیک(، تابستان 1382 

 ،1385 قوس  جهان،  شعر  آگاه  وجدان  شاملو:  امحد  از  جتلیل   .5
»گفتگو« 

6. شهروند کیست، چه وظایف و اختیارایت در مقابل دولت و جامعه 
دارد؟ قوس 1385، »گفتگو«

7. نقش شهروندان در حقیقت یایب و عدالت جویی، قوس 1385، 
»گفتگو«

و مکاتب  داری  دولت  اسالم: سیستم های  در  اجتماعی  8. عدالت 
دیگر، جدی 1385، »گفتگو«

9. چالش های آزادی بیان: رسانه ها و مطبوعات در افغانستان، دلو 
1385، »گفتگو«

10. دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای کثریالقوم، حوت 
1385، »گفتگو«

حقیقت های  و  املللی  بنی  جتارب  مدین:  جامعه  در جستجوی   .11
حملی، محل 1386، »گفتگو«

12. هتاجم فرهنگی و تأثری یک ربع قرن مهاجرت در امور فرهنگی 
و سیاسی، ثور 1386، »گفتگو«

13. علیه فراموشی، جتربه کمیسیون های حقیقت و دادخواهی، منریه 
برادران ، ثور 1386، »سكوت را بشكنیم«

را  افغانستان ظرفیت پرورش خنبگان جامعه  آیا دانشگاه های   .14
دارند یا خری؟ جوزای 1386، »گفتگو«

15. دو تعبری از جهاین شدن، سرطان 1386، »گفتگو«

»سكوت  اسد 1386،  ندارمی(،  )شاید خرب  فمینیستیم  ما مهه   .16
را بشكنیم«

17. جنبش زنان: هنضت ملی یا روند تصنعی، اسد 1386، »گفتگو«

گیسو  کوشش  به  زنان(،  )ویژه  سرایند  می  را  صلح  زنان   .18
جهانگریی، هبار 1388، »سكوت را بشكنیم«

19. سنت و جتدد: رویارویی یا مهسویی، هبار 1388، »گفتگو«

20. سید مجال الدین و نواندیشی دیین، هبار 1388، »گفتگو«

21. جای خایل اندیشه در حتصیالت عایل افغانستان: دالیل و راه 
حل ها، هبار 1388، »گفتگو«

از رییس مجهور آینده، کمپاین 50%  افغانستان  22. مطالبات زنان 
زنان، تابستان 1388، »سكوت را بشكنیم«

23. نقض حقوق بشر و سیاست امریکا، تابستان- پاییز 1388، به 
کوشش گیسو جهانگریی و خلیل رستم خاین، »سیاست نامه 2-1«

پاییز 1388، »سكوت  برای صلح(،   24. سیمرغ )جمموعه ی شعر 
را بشكنیم«

25. جوانان و شورای والییتـ  شورای والییت چه می كند، مردم چه 
می خواهند؟ پاییز 1388، »گفتگو«

26. راهنمای قربانیان به دادگاه بنی املللی جنایی، گزارشگران بدون 
مرز، مترجم نیلوفر مهدیان ، پاییز 1388، »سكوت را بشكنیم« 

 1388 پاییز  نشیین؟  عقب  یا  دادرسی  زنان:  با  ملی  مذاکره   .27
خورشیدی، »گفتگو«

28. این جا زمان متروكیست، روح االمنی امیین، زمستان 1388، 
»سكوت را بشكنیم«

29. ناتو، استثنا بر دموکراسی و افول امپراتوری ها، به کوشش گیسو 
جهانگریی و خلیل رستم خاین، زمستان 1388، »سیاست نامه 3«

تابستان  انتقایل،  عدالت  گروه  عدالت،،  برای  قربانیان  صدای   .30
1389، »سکوت را بشکنیم«

در  اول  کارنامه جملس  به  انتقادی  نگاه  تا  پارملان  ساختار  از   .31
افغانستان، تابستان 1389، »گفتگو«

آخوندی،  اکرب  علی  برگردان  اورول،  جورج  حیوانات،  قلعه   .32
تابستان 1389، »سیمرغ«

پرورش،  و  آموزش  نقش  زنان:  سیاسی  مشارکت  و  تبعیض   .33
به کوشش گیسو جهانگریی و شورانگیز داداشی، تابستان 1389، 

»سیاست نامه 5-4«

34. َپر سیمرغ )برگزیده اشعار جایزه صلح سیمرغ(، پاییز 1389، 
»سکوت را بشکنیم«

35. اقتصاد بازار در افغانستان، پاییز 1389، »گفتگو«

36. از کتاب تا آزادی بیان، پاییز 1389، »گفتگو«

37. بررسی یک دهه حضور بنی املللی در افغانستان )دری(، پاییز 
1389 خورشیدی، »گفتگو«

)انگلیسی(،  افغانستان  در  بنی املللی  حضور  دهه  یک  بررسی   .38
پاییز 1389 خورشیدی، »گفتگو«

دلفنی  کوشش  ،به  عدالت،  و  در جستجوی حقیقت  افغانستان   .39
کارلزن و گیسو جهانگریی، پاییز 1389، »سکوت را بشکنیم«

 ،1389 پاییز  امیین،  االمنی  روح  یکم،  و  بیست  سیگار  تا   .40
»سیمرغ«

آرمان شهر منتشر کرده است
برای خواندن گزیده ای از کتاب ها به وبسایت ما مراجعه کنيد

http://www.openasia.org
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ناقضان  پیگرد  برای  هایی  کار  راه  جهاین:  قضایی  صالحیت   .41
حقوق بشر، به کوشش خلیل رستم خاین با مهکاری جواد دروازیان، 

پاییز 1389، »سیاست نامه 6-7«

 ،1389 زمستان  دوم،  چاپ  افغانستان،  زنان   50% کمپاین   .42
»سکوت را بشکنیم«

Simorgh: The Thirty Wise Birds .43 )نسخه انگلیسی 
برای  اشعار و تصاویر  ، گزیده  پر سیمرغ(، سیمرغ در قاف صلح 
صلح در افغانستان )تصاویر از حممد آصف رمحاین(، زمستان 1389، 

» سکوت را بشکنیم«

44. نقض حقوق بشر و سیاست امریکا، به کوشش گیسو جهانگریی 
نامه  »سیاست   ،1389 زمستان  دوم،  چاپ  رستم خاین،  خلیل  و 

»1-2

کوشش  به  امپراتوری ها،  افول  و  دموکراسی  بر  استثنا  ناتو،   .45
گیسو جهانگریی و خلیل رستم خاین، چاپ دوم، زمستان 1389، 

»سیاست نامه 3«

46. علیه فراموشی، جتربه کمیسیون های حقیقت و دادخواهی،  منریه 
برادران، چاپ دوم، زمستان 1389، »سکوت را بشکنیم«

47. جوانان ـ جهاین میان بیم و تردید، زمستان 1389، »گفتگو«

48. بازخواین حافظه مجعی، زمستان 1389، »گفتگو«

نکهت  محریا  شعر  جمموعه  سال،  پنجاه  در  گفت  نتوان  هیچ   .49
دستگری زاده، هبار 1390، »گفتگو«

پرورش،  و  آموزش  نقش  زنان:  سیاسی  مشارکت  و  تبعیض   .50
به کوشش گیسو جهانگریی و شورانگیز داداشی ، چاپ دوم هبار 

1390، »سیاست نامه 4-5«

قربانیان جنگ  از  روایت  است، چند  آینده  راه  51. گذشته چراغ 
را  »سکوت   ،1390 هبار  ها،  شخصیت  با  مصاحبه  چند  مهراه 

بشکنیم«

سفرنامه   جنگ،  عیین  تصویر  جنگ،  های  ویرانه  بر  گذری   .52
هرات – 1368، رسول پویان، هبار 1390، »سکوت را بشکنیم«

53. عدالت برای زنان در جنگ و صلح، هبار 1390، »سکوت را 
بشکنیم«

54. حقیقت یایب و نقش علوم طب عدیل،  تابستان 1390

55. از یب سوادی تا جنگ، از جنگ تا یب سوادی، تابستان 1390، 
»گفتگو«

تابستان 1390،  نویسنده،  نویسندگان یب خماطب، خماطبنی یب   .56
»گفتگو«

57. قصه های سیمرغ، گزیده داستان  جایزه صلح سیمرغ تابستان 
1390، »سیمرغ«

 ،1390 تابستان  افغانستان،  در  انگاری  تاریخ  سال  شصت   .58
»گفتگو«

گیسو  کوشش  به  گذار،  در  عدالت  نامه  فرهنگ  ی،  تا  الف   .59
نامه  »سیاست   ،1390 تابستان  رستم خاین،  خلیل  و  جهانگریی 

»9-8

60. زیر و مب، پژوهشی در گستره ی موسیقی اصیل بدخشان، هرات 
و بادغیس، وحید قامسی، خزان 1390، »گفتگو«

سیدجواد  کوشش  1390،به  خزان  دموکراسی،  و  فدرالیسم   .61
داداشی،  شورانگیز  مهکاری  با  جهانگریی  گیسو  و  دروازیان 

»سیاست نامه 11-10«

خزان  نوجوانان،  و  کودکان  برای  بشر  حقوق  جهاین  اعالمیه   .62
1390، »کودکان و نوجوانان«

63. نظام سیاسی و عدالت اجتماعی، زمستان 1390، »گفتگو«

64. مسافر کوچولو، آنتوان دو سنت اگزوپری، برگردان امحد شاملو، 
زمستان 1390، »کودکان و نوجوانان«

زمستان  تاجیکستان،  و  افغانستان  در  زنان  وضعیت  بررسی   .65
1390، »گفتگو«

66. زنگوله زنان گذشت باران، سریی در شعر معاصر تاجیکستان، 
جمیب مهرداد و هبروز ذبیح اهلل، زمستان 1390، »سیمرغ«

67. 1984، جورج اورول ، برگردان صاحل حسیین، زمستان 1390، 
»سیمرغ«

68. مرقع عشق، خوش نویسی استاد جنیب اهلل انوری؛ تذهیب: مهدی 
بنایی، هبار 1391، »سیمرغ«

69. اعالمیه ی جهاین حقوق بشر برای کودکان و نوجوانان، چاپ 
دوم، هبار 1391، »کودکان و نوجوانان«

70. فارهنایت 451، ری داگالس بردبری، برگردان: علی شیعه علی، 
چاپ اول، هبار 1391، »سیمرغ«

71. برای ثبت در تاریخ )روایت قربانیان یک دهه(، به کوشش سید 
جواد دروازیان، پاییز 1391، »سکوت را بشکنیم«

خاین  رستم  خلیل  کوشش  به  بشر،  حقوق  و  زنداین  زندان،   .72
 ،1391 خزان  جهانگریی،  گیسو  مهکاری  با  دروازیان،  جواد  و 
نیز  انگلیسی  زبان  به  نامه  این سیاست   ( نامه 13-12«  »سیاست 

چاپ شده است(

73. حقوق بشر بر سر دوراهی: ضرورت رهیافت حقوق حمور به 
صلح و مصاحله در افغانستان، گزارش مشترک فدراسیون بنی املللی 
فارسی و  )در دو جملد  بنیاد آرمان شهر  و  بشر  جامعه های حقوق 

انگلیسی(؛ خزان 1391

74. نقش روشنفکر، ادوارد سعید، ترمجه محید عضدانلو، سکوت را 
بشکنیم، زمستان 1391 

با مهکاری دکتر  به کوشش شورانگیز داداشی  75. شهر و جنگ، 
حسن جواهری، سیاست نامه 14ـ15، زمستان 1391 

76. در خواب هام کودک غمگیین ست، جمموعه شعر، روح االمنی 
امیین، سیمرغ، زمستان 1391 

رهنورد  نویسنده:  جستار،  هشت  تن،  روینی  سه  کار  پایان   .77
زریاب، زمستان 1391 

مشاره   30 مدین(،  جامعه  و  بشر  حقوق  )نشریه ی  آرمان شهر   .78
)سال چهارم( 


