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شعار روز  همبستگی زنان جهان 2020:

بیایید با هم برابر باشیم

مارچ روز جهانی زن

 زنان تجارت پیشه ی افغان بیشتر از
 80 میلیون دالر سرمایه دارند

نگاه طالبان نسبت به زنان
تغییر ناپذیر است

 کشت سمارق 
در خانه ی امن زنان کابل

 چهره ی هشت زن تاثیرگذار 
در ابرزنان امسال

خودآگاهی، راهی برای رسیدن به 
هویت مستقل

زن از پشت عینک مرد افغانستانی

دشواری نوشتن از زن در افغانستان

حقوق زن؛ پروژه یا مطالبه ی انسانی؟

رؤیاهای دختران افغانستان؛ 
» فضای پرواز، برای ما تنگ است«

نابرابری جنسیتی مانع اصلی 
مشارکت زنان در بدنه ی حکومت

جایگاه زن در نظام حقوقی 
افغانستان
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که  است  کشورهای  محدود  از  افغانستان، 

مناسبی  جای  گذشته،  سال  چهل  جریان  در 

برای رشد زنان نبوده است. زن در این رسزمین 

ظاهر  ضعیف  موجود  یک  عنوان  به  همیشه 

مشکالت  با  همواره  دلیل،  همین  به  و  شده 

اند.  بوده  مواجه  زیادی 

زن  دلیل  به  گذشته،  سال  چهل  جریان  در  افغانستان،  زنان 

حق  که  آن  ابتدایی ترین  حتا  شان،  حقوق  بسیاری  از  بودن، 

همه،  این  با  اند.  شده  محروم  است،  تربیه  و  تعلیم  به  دست رسی 

پس از سقوط طالبان در سال 2001 میالدی، تحوالتی پیش آمد 

بود.  امیدوار  این خاک،  در  زنان  آینده ی درخشان  به  که می توان 

در 18 سال گذشته، تغییرات زیادی برای زنان در افغانستان 

پیرشفت های  به  زنان  سال ها،  این  در  است.  شده  رومنا 

فرصت ها  آموزش،  به  دست رسی  جمله،  از  چشم گیری 

در  وجود،  این  با  اما  است؛  بوده  شغلی  انتخاب های  و 

رو  زیادی  با مشکالت  اقتصادی  فعالیت های  حوزه ی 

به رو استند. هنوز زنان نتوانسته اند جایگاه حقیقی 

دست  به  مردان  هامنند  را  شان  مساوی  حقوق  و 

بیاورند. 

فرصت  همین  از  کرده اند  تالش  افغان  زنان 

اندکی که برای شان فراهم شده، به گونه ی درست 

استفاده و جایگاه شان را در جامعه تثبیت کنند. 

اند در کنار  آنان در سال های گذشته تالش کرده 

چرخه ی  در  اجتامعی،  سیاسی–  فعالیت های 

حارض،  حال  در  باشند.  داشته  سهم  نیز  اقتصادی 

زنان در 3 تا 5 درصد اقتصاد افغانستان نقش دارند 

اند، 80درصد کارگران کاالهای  توانسته  آن  و در کنار 

میوه های  کاری  پاک  و  زغفران  )قالین،  چون  صادراتی، 

دهند.  تشکیل  را  خشک( 

افغانستان در  زنان  و صنایع،  اتاق تجارت  آمارهای  بنیاد  بر 

حال حارض در بیش از 1500 تجارت رسمی و هم چنان در بیشرت 

برآوردی  باشند.  داشته  فعالیت  رسمی  غیر  تشبسات  هزار   20 از 

شده،  افغانستان  در  تجارت پیشه  زنان  مجموعی  رسمایه ی  از  که 

درحال حارض رسمایه ی بانوان رسمایه گذار، بالغ بر 80 میلیون دالر 

می شود. امریکایی 

به  افغانستان،  زنان  صنایع  و  تجارت  اتاق  رییس  وافق،  منیژه 

روزنامه ی صبح کابل می گوید که زنان افغان با وجود سال ها رسکوب 

و خشونت ، توانسته اند در بخش های مختلف از جمله فعالیت های 

تجاری، پیرشفت های چشم گیر داشته باشند و در سه سال گذشته، 

تجارت های کوچک با رسمایه گذاری اندک ایجاد کنند. 

در  اند،  توانسته  اخیر  سال های  در  زنان  که  گفت  وافق،  خانم 

سکتور  و  بازاریابی  بانک داری،  دکان   داری،  تجارت،  بخش های 

یابند.  دست  خوبی  دست آوردهای  به  خدماتی 

پیشه  تجارت  زنان  که  می کند  تأکید  زنان،  تجارت  اتاق  رییس 

گونه ی  به  بودند،  مواجه  زیادی  مشکالت  با  گذشته  سال های  در 

مثال، زنان در زمینه ی دست رسی به زیربناء، زمین، امالک  دولتی و 

خصوصی برای ایجاد رشکت، گرفنت قرضه و دست رسی به آموزش 

معیاری برای فراگیری مهارت تجارت با مشکالت مواجه بودند؛ اما 

با آنهم توانسته اند از فرصت های اندک بیشرتین بهره را برده و در 

باشند.  اقتصادی کشور نقش داشته  چرخه ی 

سال  چهل  که  افغانستان  مثل  »کشوری  می گوید:  وافق  بانو 

آن هم  با  اند،  بوده  حاشیه  در  زنان  و  گذاشته  رس  پشت  را  جنگ 

پس از سال 2002 میالدی، در وضعیت خوبی قرار دارند. زنان در 

و  دانش آموز  تعداد  اند،  داشته  خوبی  پیرشفت های  معارف،  بخش 

دانش  جو افزایش یافته است. در ساحه ی کاری نیز به عنوان کارفرما 

اند.  تجارت پیشه خوب ظاهر شده  و 

توامنندسازی اقتصادی زنان چه پیامد های مثبت دارد؟ 

این که تفاوت میان یک زن تجارت پیشه و یا کارگر با یک زن عادی 

که همیشه در خانه است و مسؤولیت بزرگ کردن فرزندانش را دارد، 

»زمانی که یک خانم استقالل  وافق می گوید:  در چه است؟ منیژه 

اقتصادی داشته باشد، صاحب احرتام و قدرت می شود، خانواده و 

جامعه نیز باالی او حساب می کند . هم زمان با این، خوب تر می تواند 

به فرزندان خود رسیدگی کند. مثلن یک دخرت خانم که مجرد است و 

به مسائل اقتصادی نیازمندی دارد، با یک دخرت خامنی که از لحاظ 

اقتصادی رس پای خود ایستاده است، فرق می کند.«

و استقاللیت مالی  زنان  اقتصادی  باور دارد که فعالیت های  او 

سویی هم  از  و  می کاهد  نیز  آنها  علیه  افزایش  خشونت  از   شان 

زندگی  وضعیت  چگونگی  بر  اقتصادی،  لحاظ  به  زنان  توامنندی 

دارد.   مطلوب  تاثیرات  نیز  شان 

بررسی که از سوی اتاق  تجارت و صنایع زنان انجام شده است 

نشان می دهد که زنان افغانستان بیشرت می توانند در زمینه ی 

فعالیت های  زیورات،  مدرن،  سنتی-  مکس  لباس  تولید 

کودکستان ها،  مکاتب،  ساخنت  قبیل،  از  خدماتی 

رستورانت، منایندگی های مسافربری، خدمات آی تی و 

بسته بندی میوه های خشک و زغفران فعالیت کنند، 

زیرا تجارت زنان در این بخش ها بیشرت نتیجه داده 

است. 

آیا در افغانستان زنان میلیاردر داریم؟

با توجه به مشکالتی که در باال اشاره شد، زنان، 

فعالیت های  گذشته،  سال های  طی  اند  نتوانسته 

آنهم  با  اما  باشند؛  داشته  اقتصادی  چشم گیر 

توانسته اند با رسمایه ی اندک، تجارت های کوچکی 

کنند.  اندازی  راه 

رییس اتاق تجارت و صنایع زنان می گوید، با فراهم 

شدن زمینه برای فعالیت زنان، اکنون چندین زن میلیونر 

تاکنون هیچ زنی  آن هم  با  اما  دارد؛  افغانستان وجود  در 

نتوانسته است، رسمایه ی میلیاردی داشته باشد. منیژه وافق 

دلیل نداشنت بانوان میلیاردر در افغانستان را سال ها جنگ و 

رسکوب آنها عنوان می کند. او اما می گوید، »در 19 سال گذشته، 

ادامه  نیز  همین گونه  کشور  اوضاع  اگر  کردیم،  پیدا  میلیونر  زنان 

داشته باشد، تا 5 سال آینده زنان میلیاردر نیز خواهیم داشت.«

برنامه های اتاق  تجارت و صنایع برای آینده ی اقتصادی زنان 

چیست؟

اتاق   تجارت و صنایع زنان در دهم میزان سال 1396 خورشیدی 

ایجاد  اقتصادی  افغان در بخش های  زنان  افزایش سهم  منظور  به 

از دو سال گذشته  اتاق، در بیشرت  شد و به گفته ی مسؤوالن این 

کارهای عمده ی برای رشد اقتصادی زنان انجام داده است. 

منیژه وافق می گوید که در سال های گذشته، آن ها در قسمت 

آموزش مدیریت درست اقتصادی، مدیریت بازریابی زنان کار کرده 

اند، افزون بر آن در این مدت منایشگاه های تجارتی ویژه ی ساخت 

زنان افغانستان نیز برگزار شده است. 

نزدیک  بین االفغانی  مذاکرات 

چند  تا  که  است  قرار  و  شده 

افغانستان  حکومت  دیگر،  روز 

میز  در  طالبان،  منایندگان  و 

مذاکره، حارض شوند. گروه طالبان 

 20 در  که  کرده   آمادگی  اعالم 

افغان ها  با  مذاکره  آماده ی  حوت، 

است. محمد ارشف  غنی، رییس جمهور افغانستان، در 

افتتاحیه ی نشست ساالنه ی پارملان افغانستان گفت 

مشخص  را  مذاکره کننده  هیأت  دیگر،  روز  دو  تا  که 

رییس جمهور  دونالدترامپ  عین حال،  در  می سازد. 

که  گفته  خربنگاران،  با  نشستی  در  نیز،  امریکا 

برسند.  قدرت  به  افغانستان  در  طالبان  است  ممکن 

جامعه ی  بازهم  دهه،  دو  از  پس  طالبان،  آمد  آمد 

اگر  و  است  ساخته  نگران  را  افغانستان  کثیرالقومی 

آیا  شوند،  حاکم  افغانستان  در  که  باشد  قرار  طالبان 

نظام امارت اسالمی را احیا می کنند و یا هم در نظام 

که  باشد  قرار  اگر  می شوند؟  ادغام  موجود،  سیاسی 

طالبان  به  افغانستان  مجموع،  در  و  مطلق  قدرت 

از  پس  طالبان،  رژیم  سیاه  دوران  پس  شود،  واگذار 

شدنی  تکرار  مردم ساالری،  و  دموکراسی  سال  بیست 

است. در این صورت، مردم ساالری، نظام دموکراسی، 

زنان،  حقوق  و  فردی  حقوق  بیان،  آزادی  جمهوریت، 

میان،  این  در  شد.  خواهد  روبه رو  مخاطره  با  شدیدا 

است.  افغان  زنان  می رسد،  نظر  به  مهم  که  چیزی 

تفکر طالبان با زن ستیزی، همراه است. رژیم طالبان، 

فراموش ناشدنی است و وحشت طالبان، هنوز هم در 

زنده  زنان  ویژه  به  افغانستان،  مردم  عمومی  حافظه ی 

قانون  و  رشیعت  تطبیق  از  ناشی  وحشتی که  است، 

تحت  و  منی کرد  رحم  کسی  برهیچ  می شد،  الهی 

ناپسند  و  زشت  رفتار  هرگونه  مذهب،  و  دین  عنوان 

بحث  که  اکنون  می داشتند.  روا  زنان  و  برمردان  را 

دیگر،  بار  است، وحشت طالبان  آمدن طالبان مطرح 

که  شده  فراگیر  افغانستان،  جنگ زده ی  جامعه ی  در 

رژیم  می گیرد.  تعلق  افغان  زنان  به  آن،  کالن  بخش 

زندگی  مزایای  متام  از  را  زنان  طالبان،  ساله ی  چهار 

این  رفتار  و  بود  ساخته  محروم  سیاسی  و  اجتامعی 

گروه، مشابه به اندیشه های ماقبل تاریخ اسالم، یعنی 

می ماند.   جاهلی  عرب  افکار 

نسبتا  وضعیت  از  طالبان،  رژیم  از  پیش  تا  زنان 

زنانی  به  امر  این  البته  بودند؛  برخوردار  ایده آل 

زنان  و  می کردند  زندگی  شهرها،  در  که  برمی گردد 

روستایی، در دام سنت های قومی و قبیله یی، هم چنان 

برخوردار  نسبی  آزادی  از  زنان  آن چه  بودند.  گیرمانده 

این  می گردد.  بر  ظاهرشاه  سلطنت  دوران  به  بودند، 

حکومت  دوران  تا  ظاهرشاه،  حکومت  عرص  از  روال 

داکرت نجیب، جریان داشت. در دوران شاهی ظاهرشاه 

کمیته ی  شاهی،  اساسی  قانون  بنیاد  بر   ،)1964(

قانون  واقع،  در  که  شد  ایجاد  افغان،  زنان  عضویت  با 

اهمیت  افغان،  زنان  جایگاه  به  شاهی،  نظام  اساسی 

و حقوق  برابری  راستای  در  این کمیته،  قایل می شد. 

زنان  حقوق  برابری  به  مشخصا  شهروندان،  طبیعی 

زنان   ،1990 دهه  تا   1970 دهه ی  از  می کرد.  اشاره 

افغان می توانستند و اجازه داشتند که آموزگار، وکیل، 

شاعر  و  نویسنده  یا  پزشک  دانشگاه،  استاد  قاضی، 

شوند، دخرتان و پرسان، در صنوف درسی در کنارهم 

مرصوف تحصیل، بودند. تاریخ گواهی می دهد که در 

اواخر دهه ی 1970، دست کم سه زن، عضو پارملان 

افغانستان بودند و حتا پیش از دهه ی 90، نقش مهمی 

می کردند.  بازی  جامعه،  در 

و  زنان   ،2001 سال  دسامرب  تا   1996 سال  از 

تبعیض،  مورد  سیستامتیک  صورت  به  افغان،  دخرتان 

آموزش،  از  شد،  تجاوز  شان  حقوق  به  گرفتند،  قرار 

نظام  شدند.  محروم  صحی،  خدمات  و  اشتغال 

و  بود  کرده  وضع  زنان  بر  را  قیودات سختی  طالبانی، 

بیرون  خانه های شان  از  مرد،  بدون  منی توانستند  حتا 

شوند و اگر بیرون هم می شدند، باید با »برقع«، پوشیده 

می بودند. نگاه طالبان نسبت به زنان، نگاه دینی بود 

و برداشتی را که طالبان، از رشیعت اسالمی داشتند، 

دیگر،  بیان  به  می کرد؛  خانواده ها  در  محصور  را  زنان 

زنان فقط برای خانواده ها بودند و هیچ حقی در جامعه 

نداشتند. جامعه ای که مردساالر بود و نگاهش نسبت 

جنسیتی. زنان،  به 

در  آن،  حاکمیت  سقوط  و  طالبان  وحشت  از  پس 

و  مردان  همه ی  برای  انسانی  ارزش های  جدید،  نظام 

زنان، دوباره باز گشت؛ به ویژه، زنان افغان جایگاه شان 

را در سطح جامعه، پیدا منودند. حضور زنان در جامعه 

و در نظام سیاسی، باعث شد که زندگی عمومی زنان 

نگاه  تا حدودی،  نیز  و مردان  یابد  تغییر  افغان، نسبتا 

شان نسبت به ارزش های انسانی زن تغییر کرد و این 

باعث شد، تا مسیر زنان نسبت به آینده، هموار شود. 

دوران حکومت  به  نسبت  افغان،  زنان  امروزه، وضعیت 

طالبان، پیش رفت قابل مالحظه ای کرده است. دو دهه 

اما حاال یک سوم  بودند؛  محروم  آموزش  از  زنان  پیش، 

دخرت  شده اند،  نام  ثبت  مکاتب  در  که  دانش آموزانی 

هستند. شامر دانش آموزان دخرت، در مدارس 40 درصد 

افزایش یافته و شامر دانشجویان دخرت در دانشگاه ها 

هم، 19 درصد بیشرت شده است. عده ی معلامن زن در 

و دانشگاه ها، حضور گسرتده ای دارند. مکاتب 

در  مارچ(،   8( زن  جهانی  روز  مناسبت،  این  به 

بیست ساله ی  فرا می رسد که دست آوردهای،  رشایطی 

زنان با مخاطره روبه رو شده است. هرچند که تا هنوز، 

آمدن طالبان در نظام سیاسی قطعی نشده؛ اما توافق 

از  گروه  این  به  دادن  مرشوعیت  و  طالبان  و  امریکا 

هر  از  بیش  را  افغان  زنان  از  شامری  واشنگنت،  سوی 

یکی  برین،  فرشته  است.  کرده  نگران  دیگری،  زمان 

هرچند  فرشته،  است.  کابل  دانشگاه  دانشجویان  از 

توجه  با  اما  منی آورد؛  خاطر  به  را  طالبان  سیاه  دوران 

به قصه های زندگی خانواده اش، نگران است که نشود 

طالبان بار دیگر، در افغانستان حاکم شود و زنان افغان، 

از منت جامعه به حاشیه رانده شوند. او می گوید: »من 

به عنوان یک زن، شدیدا از طالبان می ترسم، اگر بگویم 

منی ترسم، دروغ می گویم. من تجربه ی زندگی طالبانی 

را به یاد منی آورم؛ اما قصه هایی می شنوم که هربار مرا 

می اندازد.« وحشت،  به 

زنان  نگاه  حارض،  حال  در  که  است  این  پرسش 

نادری، فعال حقوق زن،  نسبت طالبان چیست؟ زهرا 

نسبت  زنان  نگاه  در رشایط حارض،  که  پاسخ می دهد 

روی کرد  که  است  ممکن  و  است  بدبینانه  طالبان،  به 

زهرا  باشد.  کرده  تغییر  افغان،  زنان  به  نسبت  طالبان 

نادری، هم چنان می گوید، اگر حقوق زنان در مذاکرات 

صلح  نام  به  چیزی  شود،  گرفته  نادیده  بین االفغانی 

داشت. نخواهد  وجود  کشور  در  اجتامعی، 

طالبان  و  امریکا  مذاکره ی  آغاز  با  همه،  این  با 

لیال  و  کوفی  )فوزیه  افغان،  زن  دو  تاکنون  دوحه،  در 

طالبان،  با  گفت وگو  میز  در  که  توانستند  جعفری(، 

افغانستان، همواره  دیگر، حکومت  از جانب  بنشینند. 

بین االفغانی،  مذاکرات  در  که  است  کرده  تأکید 

و  کرد  نخواهد  معامله  هرگز  افغان،  زنان  حقوق  باالی 

شد. خواهد  حفظ  هم چنان  زنان،  انسانی  ارزش های 
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ســخن گفــنت از زن، حقــوق انســانی، آزادی هــای 

مدنــی، برابــری و کرامــت انســانی زن در افغانســتان بــه 

ــود  ــادی وج ــل زی ــت. دالی ــوار اس ــون دش ــل گوناگ دالی

دارد کــه زنــان بالکشــیده ی ایــن رسزمیــن، نتواننــد 

بــرای پیرشفــت و تعالــی خــود را از چمــربه ی رنج، ســنت 

ــد. ــد، نجــات دهن ــه رو دارن ــی کــه رو ب ــع فراوان و موان

در جامعــه ی مردســاالر کــه متــام بایدهــا و نبایدهــای 

خــود را از ســنت و باورهــای دینــی- مذهبــی می گیــرد، 

ایجــاد هارمونــی بیــن ارزش هــای زندگــی امــروزی و 

آن چــه در جامعــه غالــب اســت، بســیار ســخت و دشــوار 

ــف فلســفه ی  ــه ی کــه در آن تعری اســت. باورهــا و جامع

وجــودی زن بــا متــام دنیــا متفــاوت و نــگاه بــه زن 

ــد متایــالت جنســی  ــا ح ــوده و ت ــدت ابــزاری ب ــه ش ب

ــن  ــودن ای ــو ب ــدم هم س ــه ع ــود. البت ــل داده می ش تنزی

رسزمیــن بــا کاروان رشــد و ترقــی دنیــا و کم بــود ســواد و 

دانــش نیــز یکــی از دالیــل اصلــی ایــن نــوع نــگاه بــه زن 

می توانــد باشــد کــه موجــب فروکاســت جایــگاه انســان 

ــود.   ــا می ش ــی آن ه ــدرت فیزیک ــیت و ق ــد جنس ــا ح ت

و  امکان هــا  از  بــودن جامعــه  دور  و  توســعه  عــدم 

پیرشفــت امــروز دنیــا کــه نیــاز بــه کســب دانــش و 

آمادگــی بــرای تغییــر دارد، وابســتگی ها را بــه روش هــای 

ــد  ــازه منی ده ــد و اج ــرت می کن ــی بیش ــنتی در زندگ س

تــا بــا بــاز شــدن دریچه هــای نــو روبــه روی زندگــی 

مــردم، طــرح نــو و فکــر تــازه بــه درون جامعــه نفــوذ کنــد. 

نــگاه ابــزاری و تفکیــک بیــن زن و مــرد یــا پــرس و دخــرت 

محصــول نــگاه ابــزاری و عقــب ماندگــی جامعــه اســت؛ 

چــون اصــل برتــری تــوان فیزیکــی بــوده و پــرس کــه بــازو 

ــر  ــز ت ــواده دارد عزی ــاع از خان ــرای دف ــرت ب ــوان بیش و ت

ــه قــدرت  اســت. وابســته مانــدن جامعــه و خانواده هــا ب

فیزیکــی و تــوان بدنــی کــه اســاس خــط کشــیدن بیــن 

دخــرت و پــرس در جامعــه اســت، از باورهــای بــدوی و 

قدیــم می آیــد کــه در دنیــای امــروز جایــی نــدارد. 

امــروز توانایــی انســان ها وابســته بــه دانــش، علــم، 

قــدرت فکــری و بــه روز بــودن آن هــا اســت نــه معطــوف 

ــراد. ــی فیزیکــی اف ــا توانای ــه جنســیت ی ب

در جامعــه ی کــه زنــان رسکــوب شــوند، آنــان اعتــامد 

بــه نفــس و قــدرت تصمیم گیــری بــرای رهایــی از موانــع 

برتــری  قــدرت  پذیــرش  بــا  و  از دســت می دهنــد  را 

بــرای  کننــد.  رشــد  منی تواننــد  مــردان،  جویانــه ی 

همیــن، حتــا در ســال های کــه فضــا بــرای تثبیــت 

برابــری حقــوق زن و مــرد در کشــور فراهــم شــد، بیشــرت 

زنــان در انتظــار لطــف مــردان بــرای عبــور از موانــع 

ــد.  بودن

چیــزی کــه بایــد تغییــر کنــد، باورهــا و توانایی هــای 

خــود زنــان اســت، زنــان ایــن رسزمیــن بایــد در انتظــار 

لطــف و کشــف شــدن از ســوی کســی نبــوده و بــا ایجــاد 

الگوواره هــای مناســب و افــرادی کــه بتواننــد ایــن نــگاه 

ناصــواب را از بیــن بربنــد، دســت بــه کار شــده و بــا 

ارتقــای توان منــدی و دانــش، حــق خــود را بگیرنــد. 

بایــد بداننــد کــه حتــا دموکرات تریــن  افغــان  زنــان 

دموکراســی  آزادی،  همیشــه،  رسزمیــن  ایــن  مــردان 

و تســاوی حقــوق زن و مــرد را بــرای زنــان هم ســایه 

می خواهنــد، نــه بــرای خانــم، دخــرت و خانــواده ی خــود. 

ــه  پارادوکســی کــه نشــان از عــدم پاســخ گویی ســنت ب

ــودی  ــا وج ــن دارد. ب ــن رسزمی ــای ای ــه در باوره مدرنیت

ــون اساســی آمــده  کــه برابــری حقــوق زن و مــرد در قان

اســت؛ امــا نقــش زنــان همیشــه در اداره ی کشــور و 

تصمیم هــای بــزرگ، بــه صــورت زننــده ی ســمبلیک 

ــروز، در ســند همــکاری  ــن ام ــوده اســت و آن هــا همی ب

میــان  آینــده ی  گفت وگوهــای  و  طالبــان  و  امریــکا 

افغانــی بــرای مذاکره هــای صلــح، حضــور ندارنــد و 

انــگار چیــزی کــه اصــال بــرای کســی مهــم نیســت، 

حقــوق و دســت آوردهای زنــان اســت.

ــم های  ــی زن، مراس ــرای روز جهان ــال ب ــه س ــال ب س

می افتنــد.  زن  یــاد  همــه  دوبــاره  و  گرفتــه می شــود 

زنانــی کــه در همیــن بزرگ داشــت ها نیــز هنــوز زن انــد 

نــه انســانی کــه دارای کرامــت انســانی مســتقل اســت. 

همــه بــرای او بــه نــام مــادر، همــرس، دخــرت و ... شــعار 

ــر  ــز ه ــا نی ــه ی این ه ــه هم ــت ک ــت اس ــد، درس می دهن

ــدن  ــان آم ــه می ــا ب ــی حت ــا گاه ــد؛ ام ــان ان ــدام انس ک

واژه هــای مثــل زن یــا مــرد، نوعــی خط کشــی بیــن 

انســانیِت انســان اســت. وقتــی نــگاه جامعــه نســبت بــه 

ــگاه  ــز جای ــی نی ــا در دموکراس ــد، حت ــزاری باش ــان اب زن

ــروژه  ــرای پ ــیله ی ب ــد و وس ــب درآم ــزار کس ــا اب ــان ت زن

گرفــنت از خارجی هــا تنزیــل داده می شــود.

تنهــا راه نجــات زنــان در افغانســتان دوری از جهــل و 

باورهــای قدیمــی مــردان و البتــه رشــد و پیرشفــت زنــان 

در ایــن رسزمیــن اســت تــا ایــن رنــج طوالنــی بــه فرجــام 

برســد. 

زنان افغان 
در چمبره ی سنت و رنج

 زنان تجارت پیشه ی افغان 
بیشتر از 80 میلیون دالر سرمایه دارند

نگاه طالبان نسبت به زنان تغییر ناپذیر است

عبدالرازق اختیاربیگ

سیدمهدی حسینی

زنان تا پیش از 

رژیم طالبان، از 

وضعیت نسبتا 

ایده آل برخوردار 

بودند؛ البته این امر 

به زنانی برمی گردد 

که در شهرها، 

زندگی می کردند 

و زنان روستایی، 

در دام سنت های 

قومی و قبیله یی، 

هم چنان گیرمانده 

بودند. آن چه زنان 

از آزادی نسبی 

برخوردار بودند، 

به دوران سلطنت 

ظاهرشاه بر 

می گردد. 
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خانــه ی  از  مــردم  آن چــه 

امــن تصــور دارنــد، ایــن اســت 

کــه خانــه ی امــن، جــای زنــان 

ــان  ــه فــراری، و زن روســپی، از خان

گــامن  بــه  اســت.  اخــالق  بــد 

اغلــب، ایــن خانه هــا، مهیــا کننــده   ی زمینــه بــرای 

فاحشــه شــدن زنــان و ســوء اســتفاده از آن هــا 

اســت. همــواره زنــان آســیب  پذیر، بــرای رهــا شــدن 

ــه ی  ــه خان ــی، ب ــونت های خانوادگ ــار خش ــر ب از زی

ایــن ندارنــد. امــن می رونــد و چــاره ی جــز 

خانــه ی امــن، مکانــی نیســت کــه بتــوان بــه 

آســانی، وارد آنجــا شــد و از وضعیــت زنــان، دیــدن 

کــرد. در افغانســتان دوازده خانــه ی امــن اســت 

کــه از میــان آنــان، چهاردانــه اش در مرکــز، بــا 

موقعیت هــای نامعلــوم کــه کســی از آن اگاهــی 

نــدارد، قــرار دارد.

 بــا تالش هــای زیــاد و هامهنگــی نهاد هــای 

ــه  ــن ک ــه ی ام ــار خان ــی از چه ــی یک ــؤول، راه مس

بــه  راه،  مســیر  در  می شــویم.  اســت،  کابــل  در 

فکــر  امــن  خانــه ی  مــورد  در  مــردم  گفته هــای 

زندگــی  کســی  اســت  ممکــن  مگــر  می کــردم، 

خــوش و بــا ســعادت خــود را همــراه بــا فرزندانــش 

ــن  ــود و ای ــن ش ــه ی ام ــه ی خان ــد و روان ــرک کن ت

همــه برچســب بــر او وارد شــود؟

زنــان در افغانســتان، تــا بــه جــان نرســند، تحمل 

شوهرشــان  روزی،  این کــه  امیــد  بــه  می کننــد؛ 

یــک لگــد کمــرت بــه آن هــا وارد کننــد و آن هــا، 

ماننــد پروانــه همــه چیــز را فرامــوش کــرده و بــه دور 

ــد. او بگردن

رس  بــه  خانه هــا  ایــن  در  کــه  زنانــی  بیشــرت 

ــرار  ــونت ق ــورد خش ــه م ــتند ک ــی اس ــد، زنان می برن

ــرده ،  ــرار ک ــزل ف ــه از من ــی ک ــد. دخرتان ــه ان گرفت

ــی  ــده اند، دخرتان ــدل داده ش ــه ب ــه ب ــی ک دخرتان

کــه بــه زور، مجبــور بــه نــکاح بــا کســی کــه دوســت 

ندارنــد، شــده و دخرتانــی کــه از 15 ســال بیشــرت، 

ــد. ــرار گرفته ان ــاوز ق ــورد تج ــد و م ــر ندارن عم

در بیشــرت مــوارد، حتــا اقــارب آن هــا از ایــن 

ــده اند،  ــن ش ــه ی ام ــی خان ــار، راه ــا یک ب ــه آن ه ک

دوبــاره آن هــا را منی پذیرنــد.

وقتــی وارد خانــه ی امــن شــدم، دیــدم بــا آن 

همــه آرامشــی کــه داشــت؛ درد زنانــی را بــه دوش 

ــای آن هــا را از  ــواع خشــونت ها، پ می کشــید کــه ان

بدخشــان، تخــار، بامیــان و ننگرهــار، بــرای راحــت 

زیســنت، بــه یکــی از ایــن خانه هــا، کشــانده اســت.

امید هــای  خانه هــا،  ایــن  در  همــه،  ایــن  بــا 

خفتــه   ی هــم وجــود دارد کــه در حــال بیــدار شــدن 

اســت. فــارم »تولیــد ســامرق و نــوار بهداشــتی« 

ــد.  ــوه می کن ــب جل ــزی جال ــن، چی ــه ی ام در خان

ــرای  ــه مــدت شــش مــاه، ب ایــن فــارم قــراردادی، ب

زنانــی کــه در خانــه ی امــن زندگــی می کننــد، 

ــا  ــود کف ــم خ ــه ه ــد ک ــا می کن ــت را مهی ــن فرص ای

باشــند و هــم نظــر مــردم، در مــورد خانه هــای امــن 

ــد. ــر دهن را تغیی

ــرای یادگرفــنت  ــان ب ــارم تولیــد ســامرق، زن در ف

ــامرق،  ــری از س ــی و حاصل گی ــیوه ی حاصل ده ش

آمــوزش داده می شــوند. بــرای تهیــه ی ســامرق، 

ــه مــدت دو  ــتند، ب ــن هس ــه ی ام ــی کــه درخان زنان

ســاعت، کاه را جــوش می دهنــد و پــس از رسد 

شــدن، کاه را دوبــاره در خریطه هــا قــرار داده و 

تخــم ســامرق را در آن، می ریزنــد. پــس از آن، هــر 

خریطــه را 18 ســوراخ می کننــد و ازهــر ســوراخ آن، 

ــد. ــد می کن ــرون رش ــه بی ــامرق ب س

ــن،  ــه ی ام ــان خان ــن از زن ــت ت ــداد بیس ــه تع ب

و  می بیننــد  آمــوزش  ســامرق  آمــوزش  درصنــف 

ــروژه، گواهی نامــه  قــرار اســت پــس از ختــم ایــن پ

و فیصــدی کــه از فــروش حاصــالت ســامرق بــه 

ــود. ــان داده ش ــن  زن ــرای ای ــده، ب ــت آم دس

بــا  بــاز کــردم،  وقتــی در یکــی از اتاق هــا را 

دخــرتی کــه ســیب در دســت داشــت، رو بــه رو 

ــوم  ــه طرفــم لبخنــد زد، ظاهــرا مجــرد  معل شــدم، ب

 21 دخــرتی  مســتعار(،  )نــام  حســیبا  می شــد. 

ــم  ــا خان ــالگی، ب ــیزده س ــه در س ــت ک ــاله ی اس س

ــرسی 17  ــا پ ــده و ب ــدل ش ــاله اش، ب ــرادر 21 س ب

ســاله ی کــه نجــار بــوده، تــن بــه ازدواج داده اســت. 

او حتــا بــرای اولیــن بــار، در خانــه ی شــوهرش 

)عــادت مــاه وار( داشــته، از کارهــای خانــه و زندگی 

زناشــویی چیــزی منی دانســته.

ــرس و  ــو، خ ــد خش ــه بتوان ــرای این ک ــیبا، ب حس

شــوهرش را راضــی نگــه دارد، از هیــچ تالشــی دریــغ 

نکــرده اســت.

ــد دارد کــه پــرس بزرگــش،  او اکنــون چهــار فرزن

هشــت ســاله اســت و بــه یــاد دخــرت ســه ســاله اش، 

ــا گریــه ســحر می کنــد. هــر شــب را ب

او  بــر  شــوهرش  کــه  خشــونت های  مــورد  در 

تحمیــل کــرده بــود، گفــت: »بــرای این کــه کارهــای 

ــره  ــم، م ــام ده ــت انج ــتم درس ــه را منی توانس خان

یــک  کــه  و منی فهمیــدم  می کــد  کــوب  و  لــت 

دخــرت چگونــه بــا همــرسش، رابطــه ی جنســی 

می کــد  لــت  مــره  خاطــر  ازی  می کنــد،  برقــرار 

کــه تــو چــرا یــاد نــداری و وقتــی ســیزده ســاله 

ــی  ــه ی جنس ــه، رابط ــاه وار از م ــت م ــودم، در حال ب

می خواســت.«

ــد کــودک، خیلــی جــوان  ــرای تول ــدن او کــه ب ب

کنــد،  تحمــل  را  والدت  درد  منی توانســت  بــود، 

بــرای همیــن، 15 شــب و روز در حالــت کومــا بــود.

او، دوبــار بــه یکــی از مراکــز حامیــوی زنــان، در 

ــاره او را  ــا ضامنــت دوب مــزار رفــت؛ امــا شــوهرش ب

بــه خانــه بــرده و خشــونت هایش را ازرس گرفــت، تــا 

این کــه در یکــی از شــب ها، حســیبا بــرای ســحری 

خــوردن نیمه شــب، بیــدار می شــود تــا روزه بگیــرد؛ 

ــده و از  ــدار ش ــب، بی ــت ش ــوهرش در آن وق ــا ش ام

او طلــب رابطــه ی جنســی می کنــد، وقتــی حســیبا 

اعــرتاض می کنــد، بــا گیــالس بــه رسش میزنــد 

و بــا بســنت دســتان او بــه تخــت، از او بهــره ی 

جنســی می کنــد.

ــک  ــزل، ی ــرار او از من ــیبا و ف ــر حس ــونت ب خش

منونــه ی کوچــک از هــزاران زنــی اســت کــه بــه نــام 

ــوند. ــی می ش ــر روز قربان ــوس، ه ــم، رواج و نام رس

ــارم  ــرتاکش در ف ــورد اش ــیبا، در م ــی از حس وقت

تولیــد ســامرق پرســیدم، برایــم گفــت: »اســتاد 

جــان! مــه زیــاد روز بــد دیــدم، زیــاد شــکنجه 

ــا کار کنــم و   شــدیم، ای خــو فرصــت اســت بــرم، ت

اگــه کــدام روز از اینجــه بیرونــم کــدن، خــودم کار 

کنــم و اوالدهــای خــود را از پیــش شــوهرم، بگیــرم.«

از شــنیدن حرف هــای او و امیــدش بــه زندگــی، 

ــرات  ــورد مذاک ــی در م ــا وقت ــدم؛ ام ــحال ش خوش

ــس از  ــن پ ــم، ممک ــش گفت ــکا برای ــان و امری طالب

آمــدن طالبــان مراکــز حامیــوی زنــان بســته شــود، 

نگرانــی ات چیســت؟ بی آنکــه چیــزی بگوییــد، 

ــدارم،  ــنت ن ــه رف ــای ب ــت: »هیچ ج ــرد و گف ــه ک گری

ــرم،  ــه ب ــاره خان ــتم دوب ــه خواس ــم ک ــار ه ــن ب آخری

یازنیــم بــرم گفــت اگــه پــس بیایــی، روی تــوره 

ســیاه کــده رس خــر ســوار می کننــد و در شــهر 

می گردانــن، قلبــم در لــرزه اســت، منی فهمــم چــه 

می شــه.«

هم چــون خانه هــا بــرای ایــن زنــان، خانــه ی 

ــردم  ــاال م ــت، ح ــی اس ــه ی زندگ ــت، خان ــد اس امی

بــه هــر نامــی کــه می خواهنــد آن جــا را یــاد کننــد، 

ــالق. ــد اخ ــان ب ــت زن ــل اقام ــا مح ــپی خانه ی روس

ــدر داده  ــتند، ق ــه هس ــا آنچ ــان، واقع ــر از زن اگ

ــر  ــزی، ب ــچ چی ــوند و هی ــدل داده نش ــه ب ــوند، ب ش

ــد،  ــت ندارن ــز دوس ــا نی ــود، آن ه ــل نش ــا تحم آن ه

کانــون صمیمــی خانــواده ی شــان را  خــراب کــرده 

ــوند. ــن ش ــه ی ام ــی خان و راه

گــرم حــرف زدن بــا زنــان بودیــم کــه مــادر هاجر،  

وارد اتــاق شــد. هاجــر کــه بــه دلیــل تــن نــدادن بــه 

ازدواج، بامــردی کــه دوبــار ازدواج کــرده و بیــش از 

ــید  ــزاب نوش ــش تی ــاه پی ــچ م ــودک دارد، پن 16 ک

ــل شــد،  ــادرش، راهــی بیامرســتان های کاب ــا م و ب

پــس از صحت یــاب شــدن، هاجــر در خانــه ی امــن 

ــرد. ــه رس می ب ب

ــای  ــده و در روزه ــاب ش ــر، صحت ی ــون هاج اکن

آینــده، قــرار اســت دوبــاره بــه تخــار برگــردد.

ــان، هم چــون هاجــر  ــرای زن اگــر ایــن خانه هــا ب

و حســیبا وجــود منی داشــت، قــرار بــود کــی از 

آن هــا محافظــت کنــد، هــامن شــوهری کــه حســیبا 

را بــه ایــن حــال رســانده یــا آن پــدری کــه هاجــر را 

مجبــور بــه نوشــیدن تیــزاب کــرد؟

خانــه ی امــن، خــالف آنچــه مــردم در مــورد 

آن تصــور می کننــد، اســت. محیــط  پــاک و بــا 

همــه ی امکانــات، در اختیــار ایــن زنــان قــرار دارد، 

ــای  ــا صنف ه ــه، ت ــوادآموزی گرفت ــای س از درس ه

ــوزی. ــه  آم ــای حرف ــر و صنف ه ــی، کمپیوت انگلیس

ــد،  ــور دارن ــی حض ــف خیاط ــه در صن ــی ک زنان

ــاد  ــه را ی ــن حرف ــم، ای ــدت ک ــده اند در م ــادر ش ق

بگیرنــد، ســفارش های نیــز از بیــرون داشــته باشــند 

ــگاه ها  ــد در منایش ــه می کنن ــه تهی ــای ک و لباس ه

ــرود.  ــه فــروش ب ب
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زهرا سیاس

 کشت سمارق 
در خانه ی امن زنان کابل

 با تالش های زیاد و 

هامهنگی نهاد های 

مسؤول، راهی یکی 

از چهار خانه ی 

امن که در کابل 

است، می شویم. 

در مسیر راه، به 

گفته های مردم در 

مورد خانه ی امن 

فکر می کردم، مگر 

ممکن است کسی 

زندگی خوش و 

با سعادت خود را 

همراه با فرزندانش 

ترک کند و روانه ی 

خانه ی امن شود و 

این همه برچسب 

بر او وارد شود؟

خانه ی امن، خالف 

آنچه مردم در مورد 

آن تصور می کنند، 

است. محیط 

 پاک و با همه ی 

امکانات، در اختیار 

این زنان قرار 

دارد، از درس های 

سوادآموزی گرفته، 

تا صنف های 

انگلیسی، کمپیوتر 

و صنف های حرفه  

آموزی.

منایشــگاه فرهنگــی »ابرزنــان«، فــداکاری، شــجاعت، 

ــه مناســبت هشــتم  تــالش و تاثیرگــذاری هشــت زن را ب

منایــش  بــه  امســالش  لباس هــای  طــرح  در  مــارچ، 

گذاشــته اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه امســال چهــره ی دو 

ــامل  ــگاه ش ــن منایش ــز در ای ــتان نی ــران و پاکس زن از ای

شــده اســت. 

ایــن دومیــن ســال اســت کــه منایشــگاه ابرزنــان 

فرهنگــی-  طــرح  ایــن  می شــود؛  برگــزار  کابــل  در 

تاریخــی در نوامــرب 2017 زمانــی طراحــی شــد کــه 

گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان شــدت 

ــا و  ــه آنه ــد ک ــان می گوین ــدگان ابرزن ــت. برگزارکنن گرف

زنــان افغــان از هــامن آغــاز گفت وگوهــای صلــح، حــس 

ــن  ــتند و در چنی ــهیم نیس ــد س ــن رون ــه در ای ــد ک کردن

گفت وگویــی کم تــر بــه نگرانــی ایــن قــرش از جامعــه 

ــه ی  ــد ده ــان در چن ــا زن ــه ی آنه ــود. به گفت ــه می ش توج

ابرزنــان  و  داشــته اند  زیــادی  دســت آوردهای  اخیــر، 

تــالش کــرده اســت کــه ایــن دســتاوردها را در قالــب یــک 

ــذارد.  ــش بگ ــه منای ــی ب ــرح فرهنگ ط

ادای  بــرای  آنهــا  ابرزنــان،  مســؤوالن  گفتــه ی  بــه 

افغــان،  زنــان  انعطاف پذیــری  و  قــدرت  بــه  احــرتام 

چهره هــای زنــان الهام بخــش را کــه در تاریــخ بــرای 

ــاب  ــد، انتخ ــالش کرده ان ــی ت ــی و فرهنگ ــر اجتامع تغیی

ــن  ــد. ای ــر پوشــیدنی ایجــاد کنن ــان منــاد و اث ــرای آن و ب

آثــار تاریخــی پوشــیدنی، در واقــع میــراث فرهنگــی 

افغانســتان را بــا ســبک مــدرن ترکیــب می کنــد. 

ابرزنــان  فرهنگــی  منایشــگاه  مســؤول  اکــرب،  رادا 

ــخ  ــان شــجاع و قــوی افغــان همیشــه تاری ــد: »زن می گوی

افغانســتان را شــکل داده انــد؛ هامن طــور کــه ملکه هــا، 

ــگ  ــخ و فرهن ــکل دادن تاری ــه بانوها در ش ــاعران و ش ش

ــد.«  ــک کشــور، تاثیرگــذار بوده ان ــوان ی افغانســتان به عن

بــه گفتــه ی خانــم اکــرب، در ایــن منایشــگاه فرهنگــی، 

دســت آوردهای  از  بعــد  چندیــن  می تــوان  هم زمــان 

زنــان را بــه منایــش گذاشــت. یکــی از ایــن بعدهــا، 

ــت؛  ــان اس ــان افغ ــتی زن ــت دوزی و کاردس ــکاس دس انع

ــال  ــل انتق ــه نس ــل ب ــا، نس ــه قرن ه ــی ک ــراث فرهنگ می

ــه  ــد کــه یگان ــم اکــرب می افزای و حفــظ شــده اســت. خان

ــتند. ــان اس ــی، زن ــار فرهنگ ــن آث ــراث دار چنی می

زنانی فراتر از افغانستان

در ســال نخســت ایــن منایشــگاه، چهــره ی زنانــی در 

طرح هــای لبــاس بــه منایــش گذاشــته شــد کــه تنهــا از 

افغانســتان بودنــد؛ امــا در منایشــگاه امســال کــه دومیــن 

افغــان،  زنــان  اســت، در کنــار  آن  برگــزاری  از  ســال 

ــاب  ــز در آن بازت ــتان نی ــران و پاکس ــره ی دو زن از ای چه

»عاصمــه  و  ایــران  از  فرخــزاد«  »فــروغ  اســت؛  یافتــه 

پاکســتان.  از  جهان گیــر« 

برگزارکننــدگان ایــن منایشــگاه در صــدد گســرتده 

کــردن ایــن طــرح اســتند؛ بــه گفتــه ی آنهــا ایــن طــرح از 

بازتــاب چهره هــای زنــان افغــان آغــاز شــده و تــا معرفــی 

ــان، گســرتش  ــه و جه ــان تاثیرگــذار منطق چهره هــای زن

خواهــد یافــت. 

تاریــخ  از  زن  چهــار  قبــل،  ســال  منایشــگاه  در 

در  فعلــی  دوره ی  از  دیگــر  زن  چهــار  و  افغانســتان 

انتخــاب شــده بودنــد کــه داســتان  ایــن منایشــگاه 

ــار  ــه ی مفصــل در کن ــا به گون الهام بخــش هــر کــدام آنه

منــاد فرهنگــی آنــان نوشــته شــده بــود. 

زن  دو  منایشــگاه،  ایــن  امســال  فهرســت  در 

الهام بخــش از تاریــخ افغانســتان، دو زن از کشــورهای 

افغانســتان  معــارص  دوره ی  از  زن  چهــار  و  منطقــه 

ــران،  ــاعر از ای ــزداد؛ ش ــروغ فرخ ــد: ف ــده ان ــاب ش انتخ

ــع  ــوق دان و مداف ــت مدار، حق ــر؛ سیاس ــه جهانگی عاصم

ــتین زن  ــن؛ نخس ــن پروی ــتان، میرم ــرش از پاکس حقوق ب

آوازخــوان افغــان کــه صدایــش از رادیــو پخــش شــد، 

رخشــانه؛ زنــی کــه در ســال 2016 توســط طالبــان 

و  فیلم ســاز  ســادات؛  رویــا  شــد.  سنگســار  غــور  در 

ــتان نویس،  ــنده و داس ــژواک؛ نویس ــن پ ــردان، پروی کارگ

شــبانه بســیج راســخ؛ فعــال آمــوزش و پــرورش دخــرتان و 

خالــده پوپلــزی؛ کاپیتــان ســابق تیــم ملــی فوتبــال زنــان 

افغانســتان.

ایــن  از  کــه  کســانی  از  یکــی  فروتــن،  فرحنــاز 

منایشــگاه دیــدن کــرده اســت، می گویــد: »ابــر زنــان 

ــی اســت کــه  ــده ی چهــره ی زنان ــع انعــکاس دهن در واق

در تاریــخ ثبــت شــده اند و زنانی کــه در تاریــخ جــاری 

ــی را  ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــذاری اجتامع ــور تاثیرگ کش

ــا  ــرب ب ــته اند. رادا اك ــخ داش ــف تاری ــای مختل در برهه ه

طــرح ايــن منايشــگاه، هويــت فرهنگــي، اديب و ســيايس 

ــت.«  ــته اس ــش گذاش ــه مناي ــت ب ــا ظراف ــان را ب زن

هشتم مارچ؛
 چهره ی هشت زن 

تاثیرگذار در ابرزنان امسال

علی شیر شهیر

نویسنده



ویژه نامه روز جهانی زن  سال اول       شامره 197        یک شنبه      18 حوت 1398         8 مارچ 2020

4

هشــت مــارچ روز آن هــای اســت کــه حتــا منی داننــد 

اســت.  کــرده  مســام  شــان  اســم  بــه  را  روزی  جهــان 

مهم تریــن مســأله ای کــه این جــا مطــرح می شــود، ایــن 

اســت کــه چــرا بســیاری از زن هــا در مــورد روزی کــه بــه 

ایــن  اســت، چیــزی منی داننــد؟ در  اســم شــان مســام 

ــن  ــی داغ تری ــیب شناس ــه آس ــا ب ــم ت ــش می کن ــث کوش بح

ــث  ــه باع ــردازم ک ــی بپ ــه ترین دالیل ــال کلیش ــن ح و در عی

شــده اســت، زنــان در تاریکــی و ناآگاهــی بــه رس بــرده و بــه 

ــا را  ــال ها چراغ ه ــن س ــام ای ــه در مت ــت های ک ــت دس خیان

ــم. ــاره کن ــتند، اش ــه داش ــوش نگ خام

همــواره  اســت،  افغانســتان  زیســتگاه اش  زنی کــه 

درکلیــت یــک مــرد تعریــف می شــود و هویــت اصلــی زن 

ــازه ای در  ــد. تبعیــض جنســیتی، حــرف ت در حاشــیه می مان

عقــب ماندگــی زنــان نیســت؛ امــا هــر قــدر بــه ایــن موضــوع 

ــه  ــدرن ک ــع م ــرای کار دارد. در جوام ــا ب ــود، ج ــه ش پرداخت

زنــان توســط تعلیــم و آمــوزش بــه آگاهــی رســیده انــد، دیگــر 

تــا زنــان را در عرصه هــای  هیــچ جریانــی قــادر نیســت 

مختلــف بــه دلیــل جنســیت شــان بــه حاشــیه بربنــد؛ امــا هــر 

قــدر از کشــورهای غــرب بــه ســمت رشق بیاییــم، گــراِف در 

حاشــیه مانــدن زن هــا نیــز افزایــش می یابــد. کشــورهای کــه 

ــه  ــن فاجع ــد، بیشــرت در عمــق ای ــگ ان ــدگان جن آســیب دی

قــرار دارنــد. چــرا کشــورهای آســیب دیــده در جنــگ؟ جنــگ 

کافی ســت تــا متــام دســت آوردهای یــک رسزمیــن را بلعیــده 

و جریــان عــادی زندگــی را متوقــف کنــد. منونــه ی کالن آن را 

ــه  ــب ب ــه قری ــوری ک ــم، کش ــتان ببینی ــم در افغانس می توانی

ــان  ــه گریب ــت ب ــگ، دس ــا جن ــش را ب ــه از تاریخ ــار ده چه

ــکل  ــگ ش ــه در جن ــرتهای ک ــه بس ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ب

ــرای فقــر، عقــب ماندگــی، بی ســوادی و  ــه ب ــرد، زمین می گی

ــران،  ــن بح ــور از ای ــود. عب ــم می ش ــیتی فراه ــض جنس تبعی

نیــاز بــه راه کارهــای دراز مــدت دارد تــا ذهنیــت کــم دانســته 

شــدن زنــان بــه کلــی از ذهــن مــردان پــاک شــود. تبعیــض 

ــرای زن  در پــی  ــد آســیب های کالنــی را ب جنســیتی می توان

داشــته باشــد. در مرحلــه ی نخســت، اعتــامد بــه نفــس زن را 

زیــر پرســش بــرده و باعــث می شــود کــه زن بــه عنــوان یــک 

انســان نــه رصفــا یــک جنســیت، خــودش را جــدی نگیــرد و 

ــه ی بعــدی، انســان های افــرسده و همــواره متکــی  در مرحل

بــه یــک مــرد را کــه اعتــامد بــه نفســش شــدیدا مــورد تاخت و 

تــاز قــرار گرفتــه اســت، تحویــل جامعــه دهــد.

دور  دارد،  پرداخــت  قابلیــت  آن چــه  دوم  بحــث  در 

ــران  ــت. ای ــی اس ــی و آموزش ــز تعلیم ــا از مراک ــدن زن ه مان

زبــان،  عــالوه ی  بــر  و  اســت  افغانســتان  همســایگی  در 

اشــرتاکات فرهنگــی بســیاری میــان مــا وجــود دارد. در 

مکتب خانه هــای قدیــِم ایــران، بــرای دخــرتان فقــط آمــوزِش 

ــد.  ــاد می گرفتن ــنت را ی ــد نوش ــوده و نبای ــاز ب ــدن مج خوان

معــروف بــوده اســت، دخــرتی کــه نوشــنت بلــد باشــد، 

ــد؛  ــقانه می نویس ــه ی عاش ــی نام ــد، یعن ــی می کن کاغذپران

امــا نظــر بــه رشایــط اجتامعــِی کــه در ایــران بــه وجــود آمــد، 

ــرد. ــاعد ک ــه مس ــن فاجع ــور از ای ــرای عب ــه را ب زمین

قبــل از حاکمیــت طالبــان در افغانســتان، زن هــا در کنــار 

ــی  ــی دسرتس ــز آموزش ــام مراک ــه مت ــش آزاد ب ــنت پوش داش

و  بــا ورود شــان دروازه ی مکاتــب  داشــتند کــه طالبــان 

دانشــگاه ها را بــه روی آن هــا بســت و کشــور را در قعــر 

تاریکــی و بی ســوادی فــرو بــرد. چــرا مســاله ی باســواد 

ــه دارد؟  ــت جامع ــتقیم در پیرشف ــاط مس ــا ارتب ــودن زن ه ب

زنــاِن باســواد تــا چــه انــدازه می تواننــد در روشــنگری جامعــه 

ــند؟  ــذار باش ــر گ تأثی

بــر اســاس باورهــای موجــود، از آن جــا کــه تربیــه  ی 

ــدر و مــادر  ــر عهــده ی مــادر اســت – هــر چنــد پ ــدان ب فرزن

نقــش مســاوی را دارنــد- مــادران بــه دلیــل رابطــه ی عاطفــی 

ــرتی  ــر بیش ــد تأثی ــد، می توانن ــان دارن ــدان ش ــا فرزن ــه ب ک

ــه ی  ــه جمل روی آن هــا داشــته باشــند. این جــا می خواهــم ب

ــه  ــد س ــواد می توان ــک زن باس ــه: ی ــم ک ــاره کن ــی اش معروف

نســل را تغییــر دهــد. تنهــا همیــن یــک جملــه کافــی ا ســت 

ــان را جــدی  ــا مســأله ی ســواد زن ــه فکــر وا دارد ت ــا مــا را ب ت

بگیریــم. باســواد بــودن زن هــا در ســطح کوچک تــر می توانــد 

در رشــد اقتصــاد خانــواده، آرامــش روانــی و وارد شــدن افــراد 

ــر در  ــه اجتــامع تأثیرگــذار باشــد و در ســطح کالن ت ســامل ب

عرصه هــای مختلــف سیاســی، فرهنگــی، هــری، اقتصــادی 

و اجتامعــی یــک کشــور نقــش مهمــی را ایفــا کنــد. وجــود 

مبنــی  افغانســتانی،  خانواده هــای  در  اشــتباه  باورهــای 

بــر این کــه زن هــا نبایــد درس بخواننــد، متأثــر از جنــگ 

ــردم،  ــادی م ــته های م ــا داش ــه تنه ــه ن ــت ک ــی اس و ناآگاه

بل کــه داشــته های معنــوی آن هــا را نیــز گرفتــه اســت. 

انــگار طالبــان در بــدو ورود شــان می دانســتند،برای آن 

ــش  ــو زنان ــد جل ــربد، بای ــب  ب ــال عق ــی را 50 س ــه رسزمین ک

ــان  ــت. زن ــی می گرف ــنایی و آگاه ــه روش ــیدن ب ــرای رس را ب

ــد  ــربی منی رون ــچ  ج ــار هی ــر ب ــرده زی ــل ک ــن و تحصی روش

ــن  ــود کــردن یــک رسزمی ــرای ناب ــه ب ــن روحی و کشــنت همی

ــی اســت. کاف

ایــن خــود  از خــود زن هــا رشوع می شــود.  قــدم اول 

ــه  زن هــا هســتند کــه بایــد خــود شــان را جــدی بگیرنــد و ب

ازدواج بــه چشــم یــک دســت آورد کالن نــگاه نکننــد. زنی کــه 

شــعر منی خوانــد، از رویدادهــای سیاســی کشــورش آگاه 

مالــی  اســتقالل  و  منی دهــد  گــوش  موســیقی  نیســت، 

نــدارد، بــه هیــچ عنــوان منی توانــد فرزنــدان ســامل و بــا 

ــاال تربیــت کنــد. خانه هــای  ــه نفــس و روحیــه  ی ب اعتــامد ب

کــه زنــان باســواد در آن حضــور دارنــد، ســه- هیــچ، از بقیــه 

ــتند. ــو هس جل

ــائل  ــا مس ــم، ی ــگ می دانی ــام زن را نن ــا ن ــه م ــر ک ــه این خاط ــه ب ن

ــرت  ــوزه ی غی ــامل ح ــان را ش ــرا راه آن ــکالت ف ــان و مش ــه زن ــوط ب مرب

و نامــوس کــرده، رسپــوش می گذاریــم؛ بلکــه بیشــرت از آن،  مــا در 

ارتقــای ظرفیــت زنــان، در برابــر آنــان رشم ســار و متهــم بــه شــئ انگاری 

ــتیم. هس

در دوره ی پســاطالبان کــه حکومتــی مردم ســاالر در افغانســتان 

ــود  ــا خ ــد ب ــالوده ی جدی ــه ش ــی ک ــی از مؤلفه های ــد، یک ــزی ش پی ری

آورد؛ تــالش در راســتای احقــاق حقــوق و تحقــق آزادی زنــان بــود. 

چنان کــه هیــچ ســوژه ی بــه مثابــه ی زن، در طــی ایــن دو دهــه، مــورد 

بهره کشــی، قــرار نگرفتــه اســت. از پروژه هــای دالــری مؤسســه های 

ملــی و بین املللــی تــا پروژه هــای نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی 

در  مــالی مســجد  تبلیــغ  از  زدودن خشــونت؛  و  محــو  راســتای  در 

ــه ی  ــار و محکم ــا سنگ س ــامع، ت ــان در اجت ــور زن ــت حض ــاره ی قباح ب

صحرایــی؛ از چگونگــی پوشــش زنــان، تــا ســوژه ای بــرای توطئه افگنــی 

شــبکه های  در  شــخصیت  تــرور  از  فیس بوکــی ؛  شــایعه پراکنی  و 

اجتامعــی، تــا گامشــنت یــک زن بــه مقام هــای بلنــد حکومــت. در 

ــت. ــوژه زن اس ــتان ها، س ــن داس ــام ای مت

در متــام روزهــای ســال و در متــام معامــالت اجتامعــی یــاد شــده، 

زن بــه عنــوان یک شــئ، بــرای اشــباع امیــال جنســی، ماشــینی بــرای 

ــی  ــا هویت ــه ای ب ــف، خدم ــوان و ضعی ــودی نات ــرش، موج ــل ب ــاء نس ابق

درجــه دو، نیــروی کار ناقص العقــل، وجــود بدشــگون، بــه تصویــر 

ــارچ اســت  ــیده می شــود و فقــط در روز گرامی داشــت از هشــت م کش

کــه موجــودی فروتــر از آدم، »ثلــث لشــکر شــیطان«، بــه فرشــته ی 

ــاد  ــر و ب ــر قدومــش اســت و اب زمینــی، مبــدل می شــود کــه بهشــت زی

ــخن وران  ــر س ــد. اک ــدار او می چرخن ــک، در م ــید و فل ــه و خورش و م

ــد  ــامع، تأکی ــر اجت ــم ِ پیک ــوان نی ــم او به عن ــش مه ــه نق ــن روز، ب در ای

می کننــد؛ نیــم پیکــری کــه نامــوس اســت، گرفــنت نامــش قاتــل غیــرت 

اســت، هویتــش بــه نــام پــدر، بــرادر، همــرس و پــرسش وابســته اســت، 

ــت. ــوهرش اس ــی، ش ــین   پرسزای ــی و ماش ــرده ی جنس ب

ــای  ــادرش، بن ــرون از چ ــای بی ــار موه ــه ت ــودی ک ــت، موج در نهای

و  بی شــخصیتی  منــاد  بلنــدش،  خنــده ی   می لرزانــد،  را  ایــامن 

ســبکی اش اســت و عاشــق شــدنش، بــه معنــای هــرزه بودنــش، هامنــی 

کــه رکیک تریــن فُحش هــا، بــه آدرس اوســت، زن، مظلــوم تاریــخ.

ــروز  ــد: »ام ــان می کنن ــر، بی ــه ی دیگ ــه گون ــخنان را ب ــن س ــد، ای بع

روز زن اســت؛ زن خواهــر اســت،  زن مــادر اســت، زن دخــرت اســت، زن 

همــرس اســت.« حتــا در ایــن روز، زن، زن نیســت. زن، انســان نیســت، 

هویــت مســتقل نــدارد؛ بلکــه وابســته بــه جنــس دیگــری شــناخته 

می شــود.

ــه   ــا ب ــت، ی ــه اس ــز، دخرتانه-پرسان ــالن چی ــا ف ــالن کار ی  واژگان ف

ــی  ــه در پ ــوان(، هم ــرش بان ــاث، ق ــه ی ان ــات )طبق ــری  اصطالح کارگی

ــر  ــد، در صــدد یــک رس و گــردن باالت ــاوت زن و مرد ان درشت ســازی تف

ــر دیگــری اســت. ــرار دادن، یــک جنــس ب ق

ــور  ــام )وزارت ام ــه ن ــادی ب ــود نه ــا وج ــم، حت ــق بیندیش ــر عمی اگ

ــرد دارد.  ــری زن و م ــه براب ــاوری ب ــن بی ب ــه در همی ــود ریش ــان(، خ زن

ــت  ــا هوی ــری از زن ب ــان، تصوی ــه زن ــوط ب ــای مرب ــن وزارت و نهاده ای

ــان و  ــی زن ــه مظلوم منای ــه نکــرده اســت؛ بلکــه بیشــرت ب ــی اش ارائ اصل

ظامل تراشــی مــردان، پرداختــه اســت. 

و  انســان اند  مــردان،  مثابــه ی  بــه  زنــان  اســت،  مســلم  آن چــه 

ــوان زن و انســان، شناســایی  ــه عن ــی شــان، ب ــت اصل ــا هوی ــد ب می بای

ــر از آن.  ــا فروت ــرا ی ــودی ف ــه موج ــوند، ن ش

ــرد، از  ــدن زن و م ــک، ب ــد فیزیولوژی ــه از بُع ــت ک ــت اس ــن درس ای

ــد؛ امــا در واقــع ایــن تفــاوت، مصــداق هــامن »نیمــه ی  هــم متفاوت ان

گم شــده« اســت و ایــن دو، در کنــار هــم تکمیل انــد.

ــار  ــم معی ــه بخواهی ــت ک ــته اس ــر گذش ــرص حج ــر، ع ــوی دیگ از س

برتــری را زور بــازو، تعییــن کنیــم، حــال عــرص خــرد، دانــش، مدیریــت 

و فنــاوری اســت کــه بــر اســاس پژوهش هــای پســین؛ زنــان نســبت بــه 

ــا  ــه حت ــچ ک ــی هی ــتی و کوتاه ــده، کاس ــاد ش ــای ی ــردان در زمینه ه م

برتــری دارنــد.

ــاز  ــری جنســیتی نی ــه براب ــرای رســیدن ب در حــال حــارض، آن چــه ب

اســت، هامنــا آگاهــی تــوأم بــا جســارت زنــان اســت. در وهلــه ی 

نخســت، مهم تریــن امــر آگاهــی زنــان، از خویشــنت خــود و هویــت 

زنانــه ی شــان، بــه مثابــه ی یــک انســان اســت؛ زیــرا بــه  قــول فیلســوِف 

شــهیر انگلیســی، برترانــد راســل، »زنانــی کــه مطالعــه می کننــد، بــرای 

ــان قــادر می شــوند،  ــرا آن ــد؛ زی ــر و مردســاالر، خطرناک ان جوامــع نابراب

ــد.« ــارزه کنن ــاختنش، مب ــرای س ــّور و ب ــرتی را تص ــان به جه

ــان ســخت تر اســت،  ــرای زن ــا ایــن حــال، وقتــی رشایــط جامعــه ب ب

ــود و  ــهل  منی ش ــی س ــرا زند گ ــد؛ زی ــالش کنن ــخت تر ت ــان س ــد زن بای

ــرت  ــردان بیش ــد از م ــس، بای ــت. پ ــدن  اس ــر ش ــه قوی ت ــور ب ــان مجب آن

ــد. ــی کنن ــان، صف آرای ــا آن ــت ب ــد و در رقاب بدانن

زنــان  کــه  اســت  ایــن  گام،  مهم تریــن  واقــع  در  و  گام  دومیــن 

ــا  ــالی )خانم ه ــازات پوش ــن و امتی ــایش های دروغی ــرک آس ــارت ت جس

ــه  ــغل مردان ــالن ش ــا ف ــد، ی ــا بدهی ــه خانم ه ــت را ب ــد، اولوی مقدم تر ان

جامعــه ی  »نُقل چوبــی«،  به ســان  کــه  باشــند  داشــته  را  اســت( 

ــت! ــوده اس ــر من ــان، پ ــامدی در جیب هایش ــرون مت ــی ق ــاالر ط مردس

زنــان زمانــی می تواننــد بــه حقــوق و آزادی هــای انســانی خــود 

ــد.  ــه راه اندازن ــود، ب ــّو موج ــه َج ــر علی ــه ب ــرتاض آگاهان ــه اع ــند ک برس

در واپســین امــر، این کــه زن آگاه و آزاد، رســالت عظیــم دیگــری نیــز 

ــه و  ــت زنان ــان، هوی ــایر زن ــه س ــد ب ــه او می بای ــت ک ــن اس دارد و آن ای

انسان منشــانه آنــان را یــادآوری کنــد، یــا به قــول معــروف زنــان جهــان، 

ــر  ــی براب ــرای جهان ــم، ب ــار ه ــوند و در کن ــد ش ــم متّح ــا ه ــد ب می بای

ــر  ــب یک دیگ ــه تخری ــه، ب ــرار گرفت ــر هــم ق ــه در براب ــه این ک ــد؛ ن برزمن

بپردازنــد. رســالت مــردان در قبــال زنــان، چیــزی نیســت جــز بــه 

ــرد در  ــتقل. زن و م ــورت مس ــه ص ــان، ب ــت زن ــناخنت هوی ــمیت ش رس

ــا رشــد و توان منــدی هــر دو  ــد و جامعــه ی ســامل ب کنــار هــم تکمیل ان

ــند. ــامل می رس ــه ک ــس؛ ب جن

دشواری نوشتن از زن 
در افغانستان خودآگاهی، راهی برای رسیدن به هویت مستقل

هام همتا

نویسنده

مصور شفق

نویسنده

انســان موجــود ناتوانــی اســت کــه بــه تنهایــی منی توانــد 

بــا بازدارندگی هــای طبیعــی و غیــر طبیعــی، مبــارزه کــرده و 

ــان ها  ــل، انس ــن دلی ــد؛ روی ای ــود باش ــه ی خ ــتیبان دوام گون پش

بــه ناچــار وارد زندگــی اجتامعــی شــده و زنجیــره ای از قرار داد هــا 

ــد. ــم بدهن ــش، نظ ــان خوی ــط می ــه رواب ــا ب ــته اند ت ــم بس ــا ه را ب

نوعیــت قرار داد هایــی کــه انســان ها میــان هــم بســته اند، 

ــرای  ــا، ب ــن قرار داد ه ــر ای ــه اث ــه ب ــی ک ــا و بازدارندگی های امتیازه

زنــان و مــردان ایجــاد می شــود، از یــک محیــط فرهنگــی تــا 

محیــط دیگــر تفــاوت کــرده و در درازای تاریــخ، همــواره در حــال 

ــوده اســت. ــر ب تغیی

ــزاران  ــتان، از ه ــم در افغانس ــی حاک ــای اجتامع در قرارداده

ــه ای تعریــف  ــه گون ــه ایــن ســو، روابــط میــان زن  و مــرد ب ســال ب

ــزار  ــدازه ی اب ــا ان ــانی آن ت ــگاه انس ــه زن را از جای ــت ک ــده اس ش

زنــان،  بــه  را  مســتقل  هویــت  شــکل گیری  و  کشــیده  پاییــن 

ــت. ــرده اس ــن ک ناممک

ــه  ــت ک ــت دوم اس ــان دس ــتان، انس ــای افغانس  زن در جغرافی

ناچــار بــه فرمان بــرداری از مــرد اســت و بــدون مــرد، ناقــص و 

ــه شــامر مــی رود. ــت ب بی هوی

از ســوی دیگــر، در جغرافیــای افغانســتان، بــه دلیــل اثرپذیــری 

از فرهنــگ عربــی کــه دیــن پشــتوانه ی آن اســت؛ مــردان، زن 

خواســته اند.   خویــش  جنســی  بهره کشــی  بــرای  پیوســته  را 

ــار  ــد، ناچ ــردی ازدواج می کن ــا م ــه ب ــن ک ــس از ای ــه زن پ این گون

بــه فرمان بــرداری از او شــده و بایــد نیازهــای جنســی مــرد را رفــع 

ــه  ــه ی شــوهرش، ب ــد را در خان کــرده، زاییــدن و بزرگ کــردن فرزن

عهــده بگیــرد.

باعــث شــده اســت،  افغانســتان،  بــه زن در  ابــرازی  نــگاه 

زمانی کــه زنــی منی توانــد مــادر شــود، شــوهر بــدون ایــن کــه بــه 

داکــرت مراجعــه کــرده و دلیل هــای طبــی بــاردار  نشــدن خامنــش 

اندیشــه ی زن دوم می افتــد و دســت آخر،  را روشــن کنــد، در 

ــه ازدواج دوم رو  ــت، ب ــم نخس ــت خان ــا رضای ــا ب ــت ی ــدون رضای ب

ــی آورد. م

در افغانســتان کــه بیشــرت جمعیــت آن، خــود را مســلامن 

می داننــد، بــا بهره گیــری از دســتور های دینــی، زن را بــه بردگــی 

ــاور  ــه زن در ب ــت ک ــده اس ــث ش ــی باع ــن بردگ ــیده و دوام ای کش

مــردان افغانســتانی، ابــزار کاربــردی بــرای رفــع نیازهــای جنســی، 

ــد. ــدا کن ــودن را پی ــل و خدمه ب ــد ِمث ــین تولی ماش

ــاد  ــت زار ی ــام کش ــر ن ــره  از زن، زی ــوره ی بق ــه ی 223 س در آی

شــده و بــه مــردان اجــازه داده شــده اســت کــه هــرگاه و از هرجــا 

کــه خواســتند بــه کشــت زار خــود وارد شــوند )وارد برقــراری 

ــردان افغانســتانی  ــاور م ــا زن خــود شــوند(؛ ب رابطــه ی جنســی ب

در رابطــه بــه زن تــا انــدازه ی زیــادی بــا ایــن رویکــرد شــکل گرفتــه 

اســت؛ رویکــردی کــه زن را ابــزاری می دانــد بــرای بهره گیــری 

ــرد. جنســی م

بــه اســاس آمــوزه ی دیگــر دینــی کــه مــردان و زنــان افغانســتانی 

بــه آن بــاور دارنــد، مــرد می توانــد هم زمــان شــوهر چهــار زن باشــد؛ 

ــن باورهــا در مــردان افغانســتانی و دوام آن، باعــث شــده  ــودن ای ب

اســت کــه زن در جامعــه ی افغانســتان، هویــت ابــزاری پیــدا کــرده 

و بــودن آن، بــرای برآورده کــردن نیازهــای مــرد، معنــا پیــدا کنــد.

ــادی، در  ــدازه ی زی ــا ان ــز ت ــود نی ــا خ ــردان، زن ه ــار م  در  کن

نقــش  افغانســتان،  در  خویــش  ابــزاری  هویــت  شــکل گیری 

داشــته اند؛ زمانــی کــه زنــی می پذیــرد زن دوم مــردی باشــد، 

ــرده و آن  ــاور ک ــود، ب ــی بودن خ ــزار جنس ــه اب ــوی ب ــه نح ــود ب خ

را پذیرفتــه اســت.

باشــند،  مــردی  دوم  زن  کــه  نخواهنــد  خــود  زن هــا  تــا 

چند همــرسی کــه خــود نوعــی از خشــونت بــر زن اســت، بــا 

همــکاری پشــتوانه ی دینــی، هم چنــان در افغانســتان، ادامــه 

یافــت. خواهــد 

ــزار  ــرت از ه ــم در بیش ــم از ک ــتان، ک ــای افغانس زن در جغرافی

ــا  ــی ب ــت. دوام زندگ ــته اس ــزاری زیس ــت اب ــا هوی ــر، ب ــال آخ س

ــه زن  ــری ب ــه ی دیگ ــه از زاوی ــت ک ــده اس ــث ش ــت، باع ــن هوی ای

نــگاه نشــود. از ســوی هــم، دوام زندگــی بــا بــاور ابــزاری در 

ــرد  ــن م ــاور در ذه ــن ب ــه ای ــت ک ــده اس ــث ش ــخ، باع درازای تاری

افغانســتانی، نهادینــه شــده و حتــا خــود زن هــا نیــز بــه ایــن 

هویــت شــان، بــاور یافتــه و بــرای بــه دســت آوردن هویــت مســتقل، 

ــد. ــی نکنن تالش

مرد ســاالری در افغانســتان، باعــث شــده اســت کــه زن هــا 

ــد؛  ــدا کنن ــه مراکــز مهــم آموزشــی راه پی ــل مــردان، ب ــد مث نتوانن

بی ســواد  افغانســتان،  زن هــای  بیشــرت  دلیــل،  ایــن  روی 

مانده انــد.

ــی،  ــود خودآگاه ــا و نب ــوادی زن ه ــل، بی س ــایر عل ــار س در کن

در  زن  بــه  ابــزاری  نــگاه  و  زن ســتیزی  دوام  دلیــل  مهم تریــن 

افغانســتان اســت؛ زنــی کــه ســواد نــدارد، بــه هیــچ روی از 

ــه آن را  حقــوق  اساســی خویــش آگاه نبــوده و راه هــای رســیدن ب

منی دانــد. 

 از ســوی هــم، زنــی کــه بی ســواد باشــد بــه دخــرت خــود 

ــه در  ــد ک ــه او بفهامن ــاند و ب ــش را بشناس ــد حقوق ــز منی توان نی

ــت  آوردن  ــه دس ــرای ب ــه ب ــتان، چگون ــاالر افغانس ــه ی مردس جامع

ــد  ــه منی توان ــد و همین گون ــارزه کن ــش، مب ــانی خوی ــت انس هوی

بــه پــرسش بفهامنــد کــه بــه زن نبایــد بــا دیــد ابــزاری، نــگاه کــرد.

از  بیشــرت  در  کــه  سیاســی ای  نظام هایــی  دیگــر  ســویی  از 

ــی  ــت؛ نظام های ــده اس ــتان روی کار آم ــر، در افغانس ــال آخ ــزار س ه

مرد ســاالر محــض بــوده کــه زن در آن مجــال دیده شــدن نیافتــه 

اســت؛ مگــر در آیینــه ی ابــزار جنســی و یــا هــم ماشــین کار  کــه ایــن 

ــر زن، در افغانســتان اســت. خــود عامــل بالقــوه ی دوام خشــونت ب

ــر متعهــد  ــار آموزه هــای دینــی و نظام هــای سیاســی غی در کن

نیــز، در  پــس رو موجــود در جامعــه  بــه حقــوق زن، فرهنــگ 

پایین کشــیدن زن تــا جایــگاه ابــزاری نقــش اساســی را دارد.

می گیــرد  یــاد  پــرس  کــودک  افغانســتانی،  خانــواده ی  در 

کــه ارزش بیشــرتی از خواهــر خــود دارد و خواهــر، خــواه از او 

ــه  ــردی ک ــت؛ م ــت او اس ــر، در خدم ــا کوچک ت ــد ی ــر باش بزرگ ت

ــه  ــته ب ــا ناخواس ــته ی ــود، خواس ــزرگ می ش ــی ب ــن محیط در چنی

ســمت زن ســتیزی رفتــه و زن بــرای او، ارزش ابــزاری را پیــدا کــرده 

ــد. ــیر کن ــد او را س ــه بای ــت ک ــت زاری اس ــامن کش ــا ه و ی

زن از پشت عینک مرد افغانستانی
مجیب ارژنگ

نویسنده



سال اول       شامره 197        یک شنبه      18 حوت 1398         8 مارچ 2020ویژه نامه روز جهانی زن 

5

نخســت  در  غفــاری  خانــم  کابــل:  صبــح 

می خواهــم از جایــزه ی اخیــر شــام بپرســم. چــه 

ــتان در  ــام از افغانس ــه ش ــد ک ــبب ش ــزی س چی

ــد؟ ــای بگیری ــان ج ــجاع جه ــان ش ــن زن بی

بگویــم  بایــد  نخســت  در  غفــاری: 

مدیــون  داشــتم،  مــن  کــه  دســت آوردی 

ــا دارد  ــتم. ج ــم اس ــه ی مردم ــای هم حامیت ه

ــتان  ــم، دوس ــژه مادرجان ــواده ام به وی ــه از خان ک

خوبــم، از حکومــت افغانســتان به ویــژه آقــای 

رییس جمهــور و بانــوی اول کشــور تشــکری و 

ــن  ــه م ــم ک ــد بگوی ــم. دوم بای ــان کن ــراز امتن اب

ــه  ــم کــه ب هنــوز هــم خــود را در جایــی منی دان

ایــن انــدازه از ســوی مــردم خــود تشــویق شــدم. 

مــن فکــر می کنــم راه طوالنــی بــرای شــجاع 

بــودن در پیــش دارم؛ امــا چیــزی کــه ســبب 

ــود کــه  ــن ب ــه مــن برســد، ای ــزه ب ــن جای شــد ای

ــرای حــق ایســتاده ام، همیشــه صــدا  همیشــه ب

بلنــد کــرده ام، خامــوش نبــوده ام و هــر آنقــدر که 

تــالش شــده؛ بــا زور، بــا فشــار و هــر راه ممکــن 

مــن خامــوش نشــده ام. همیشــه تــالش کــرده ام 

ــر یــک زن افغــان و مــردم افغانســتان  کــه تصوی

در جهــان باشــم. 

ــل: شــام شــاید بیشــرت از هــر زن  صبــح کاب

دیگــر افغــان ذهنیت هــای حاکــم در جامعــه ی 

زنــان  پذیــرش  بــرای  را  افغانســتان  کنونــی 

ــای  ــام فض ــد ش ــد. از دی ــامع درک کنی در اجت

جامعــه ی افغانســتان چقــدر آمــاده پذیــرش زن 

ــت؟  اس

متقبــل  مــن  کــه  را  مشــکالتی  غفــاری: 

ــود کــه از طــرف گروه هــای  شــدم، مشــکالتی ب

مافیایــی رس راه مــن ایجــاد می شــد؛ در ایــن 

مســأله بیشــرت مشــکالت ذهنیــت افــراد مطــرح 

بــود. وقتــی بحــث مــردم می شــود، در کنــار 

متــام مشــکالت، خوش بختانــه چیــزی زیباتــری 

کــه در فرهنــگ مــا وجــود دارد، موضــوع احــرتام 

بــه زنــان اســت. به گونــه ی مثــال وقتــی کــه 

مــن بــه عنــوان شــهردار میــدان شــهر مقــرر 

ــدم  ــتقبال ش ــی اس ــردم خیل ــرف م ــدم، از ط ش

ــه چنیــن  ــراز خرســندی می کنــم کــه ب و مــن اب

کــه  چیــزی  امــا  می کنــم؛  خدمــت  مردمــی 

هنــوز بــرای مــردم افغانســتان هنــوز دردرسســاز 

اســت، مســأله ی موجودیــت برخــی حلقه هــا، 

افــراد و اشــخاص اســتند کــه بــه نظــر مــن ایــن 

برخی هــا منی تواننــد منایندگــی از متــام مــردم 

ــد. ــتان کنن افغانس

صبــح کابــل: امــا شــام در چنیــن مقامــی بــه 

ــالش  ــان ت ــردم در جری ــیده اید، م ــادگی نرس س

ــر  ــتند. فک ــش اس ــن بخ ــام در ای ــارزه ی ش و مب

ــه چنیــن  ــد ب می کنیــد کــه هــر زن افغــان بتوان

مقامــی تکیــه بزنــد؟ 

ــه ی  ــم در هــر خان غفــاری: مــن فکــر می کن

ــم؛  ــادی داری ــیار زی ــای بس ــتان ظریفه ه افغانس

امــا تنهــا چیــزی کــه کــم داشــته ایم؛ مســأله ی 

حامیت هــا از ســوی خانــواده و محیــط بــوده 

اســت. دوم تــالش، زحمــت و پشــت کار هــر زن 

نیــز مهــم اســت. پــس تــا کــه ریســک نپذیریــم، 

ــم.  ــرت بیاموزی ــم بیش منی توانی

ــور  ــا از حض ــی از خانم ه ــل: خیل ــح کاب صب

زنــان در ســطح های مختلــف حکومتــی ناراضــی 

اســتند و می گوینــد کــه حضــور آنهــا بیشــرت 

ســمبولیک اســت؛ در ســطح تصمیم گیــری و 

ــاور  ــن ب ــه ای ــدر ب ــد. چق ــور ندارن ــربی حض ره

ــتید؟  ــق اس مواف

ــی  ــان، وقت ــارکت زن ــش مش ــاری: در بخ غف

بحــث روی خــود زن می آیــد کــه در رشایــط 

کنونــی افغانســتان حــارض بــه کار کــردن در 

جامعــه می شــود، پــس طبیعــی اســت کــه او 

تصمیــم عبــور از ریســک هایی کــه در پیــش 

قابــل  کــه  چیــزی  اســت.  گرفتــه  را  دارد  رو 

ــوز  ــفانه هن ــه متاس ــت ک ــن اس ــت، ای ــث اس بح

هــم مــا برخــی مشــکالتی را در ســاحه ی کار 

داریــم. در ایجــاد چنیــن مشــکالتی، اداره هــای 

محلــی نقــش بیشــرتی دارد. بــه گونــه ی مثــال 

مشــکالتی کــه در ســطح والیــت بــرای مــن 

ــود.  ــت ب ــام والی ایجــاد شــد، از طــرف خــود مق

ــی  ــاختارهای سیاس ــفانه س ــه متاس ــن ک دوم ای

یکــی از چالش هــای عمــده بــر رس راه انتخــاب 

زنــان در ســطح های بــاال و پاییــن دولتــی بــوده 

ــت. اس

ــان  ــه ای کــه می ــل: در موافقت نام صبــح کاب

امریــکا و طالبــان بــه امضــا رســید. شــام دیدیــد 

ــه  کــه هیــچ کلمــه ی از زن و حقــوق زن در آن ب

کار نرفتــه بــود. چــه چیــزی فکــر می کنیــد 

ــان  الزم اســت کــه روی آن در گفت وگوهــای می

حکومــت افغانســتان و طالبــان چانه زنــی شــود؟   

ــت  ــک صحب ــن ی ــه م ــی ک ــا جای ــاری: ت غف

ــم اول  ــکا و خان ــه ی امری ــر خارج ــا وزی ــاه ب کوت

ــکا  ــاالت متحــده ی امری ــن کشــور داشــتم، ای ای

کــه  اســت  متعهــد  بین املللــی  جامعــه ی  و 

ــامل  ــی پای ــچ صورت ــه هی ــان ب ــان افغ ــوق زن حق

ــتان  ــق افغانس ــه حقای ــه ب ــی ک ــا وقت ــود؛ ام نش

ــا  ــه نگرانی ه ــت ک ــی اس ــم؛ طبیع ــر می گردی ب

ــن  ــم. بنابرای ــی داری وجــود دارد و مــا دردرسهای

ــود،  ــنیده نش ــتان ش ــان افغانس ــدای زن ــر ص اگ

ــتباهی  ــن اش ــه بزرگ تری ــم ک ــر می کن ــن فک م

و  بین امللــل  جامعــه ی  کــه  بــود  خواهــد 

متقبــل  افغانســتان  در  درگیــر  طرف هــای 

ــد.  ــد ش خواهن

صبــح کابــل: روز جهانــی زن بــرای زنــان 

افغــان چــه معنایــی دارد؟ 

پــس  افغانســتان در ســال های  در  ســمر: 

زنــان  هم بســتگی  روز  از  طالبــان  ســقوط  از 

ایــن  از  تجلیــل  مؤثریــت  می شــود.  تجلیــل 

ــان در  ــان افغ ــکالت زن ــه مش ــت ک ــن اس روز ای

ایــن روز یــادآوری می شــود؛ امــا اگــر بگویــم 

حــل  در  فوق العــاده ای  تأثیرگــذاری  کــه 

بهانــه ای  امــا  نــدارد؛  دارد،  مشــکالت  ایــن 

افغــان در چنیــن روزی،  زنــان  کــه  می شــود 

امســال  ویــژه  بــه  بکننــد؛  هم بســتگی  ابــراز 

خیلــی خــوب خواهــد بــود کــه زنــان افغــان 

موضوعــات حقوق بــرشی شــان را، اعرتاض هــا 

و نگرانی شــان را در مــورد موافقت نامــه ی صلــح 

بــه صــورت جــدی مطــرح کننــد.  

زنــان  نگرانی هــای  چقــدر  کابــل:  صبــح 

افغــان در مــورد گفت وگوهــای جــاری صلــح، 

ــت؟  ــا اس ــه ج ب

ارزش هــای  بــه  کــه  فــردی  هــر  ســمر: 

مــورد  ایــن  در  باشــد،  معتقــد  حقوق بــرشی 

نگرانــی دارد. بــه خاطــری کــه شــام یک بــار 

موافقت نامــه ی  در  را  حقوق بــرش  کلمــه ی 

ــید،  ــا رس ــه امض ــان ب ــکا و طالب ــان امری ــه می ک

درج  آن  در  حقوق بــرش  وقتی کــه  منی بینیــد. 

نبــود، از حقــوق زن بــه عنــوان نصــف جمعیــت 

جامعــه و کســانی کــه حقــوق  شــان بیشــرت زیــر 

پــای شــده نیــز خــربی نیســت. معلــوم دار اســت 

کــه ســبب نگرانــی آنهــا می شــود. 

صبــح کابــل: چطــور می شــود کــه روی ایــن 

میــان حکومــت  نگرانی هــا در گفت و گوهــای 

ــرد؟  ــی ک ــرت چانه زن ــان، بیش ــتان و طالب افغانس

گفت وگوهــای  کــه  ایــن  از  پیــش  ســمر: 

بین االفغانــی آغــاز شــود، بایــد تیمــی کــه در 

برابــر طالبــان اســتند، یــک تیــم متحــد باشــند. 

تیــم مذاکره کننــده هیاتــی باشــد کــه قابــل 

اعتــامد مــردم باشــند. امیــدوار اســتیم کســانی 

ــن  ــد، در ای ــری کرده ان ــته معامله گ ــه در گذش ک

گفت وگوهــا نرونــد. اشــرتاک عمومــی مــردم 

جامعــه  مختلــف  اقشــار  صــدای  انعــکاس  و 

هیــأت  ایــن  تشــکیل  در  رضوری  امــر  یــک 

اســت. بنابرایــن؛ هیــأت مذاکره کننــده بایــد 

توامننــد  کــه  افــرادی  و  باشــد  همه شــمول 

ــان اعتقــاد  ــه حقوق بــرش و حقــوق زن باشــند و ب

گنجانیــده  هیــأت  ایــن  در  باشــند،  داشــته 

شــوند. شــنیده شــدن صــدای قربانیــان جنــگ 

و رســیدگی بــه درد و رنــج آنهــا بایــد یــک اصــل 

ــد.  باش

بخشــی  حتــام  شــام  کابــل:  صبــح 

را  طالبــان  بــا  امریــکا  موافقت نامــه ی  از 

ــه،  ــن موافقت نام ــوارد ای ــی از م ــد. یک خوانده ای

رهایــی 5 هــزار زندانــی طالــب از زندان هــای 

مــردم  آیــا  شــام  دیــد  از  اســت.  افغانســتان 

از  مــاده   ایــن  پذیــرش  آمــاده ی  افغانســتان 

اســتند؟  طالبــان  و  امریــکا  موافقت نامــه ی 

ــان  ــی طالب ــزار زندان ــت 5 ه ــمر: از فهرس س

کــه در ایــن موافقت نامــه نام بــرده شــده اســت، 

اساســا نــام ایــن مــردم را کســی لیســت نکــرده 

مــا  بــه  کســی  را  الزم  تضمین هــای  و  اســت 

نــداده اســت کــه ایــن افــراد بــا رهایــی از زنــدان، 

دوبــاره بــه عمل هــای وحشــیانه ی کــه بــه جــرم 

آن در زنــدان اســتند، رو نیاورنــد. جرم هــای کــه 

در نتیجــه ی آن، صدهــا و هزارهــا زن و کــودک، 

کســی  چــه  شــده اند.  بی رسپرســت  و  بیــوه 

عمل کــرد این هــا را بعــد از رهایــی از زنــدان، 

نظــارت می کنــد؛ ایــن مســأله یکــی از مشــکالت 

ــت.  ــه اس ــن توافق نام ــگ ای ــی و گن اساس

ــرت از  ــاید بیش ــان ش ــان افغ ــل: زن ــح کاب صب

هــر زن دیگــر مشــکالت اجتامعــی و آزار و اذیــت 

ــد  جنســی را داشــته باشــند. شــام شــاهد بودی

کــه حتــا ایــن مســأله در ارگ ریاســت جمهوری 

افغانســتان نیــز بــاال گرفــت. دلیلــش را در چــه 

می بینیــد؟ 

متــام  در  زنــان  متاســفانه  بلــی،  ســمر: 

دنیــا مــورد آزار و اذیــت قــرار می گیرنــد و در 

ضعیف تــر  قانــون  حاکمیــت  کــه  کشــورهای 

از  یکــی  افغانســتان  در  بیشــرت.  باشــد، 

ــت  ــه ی فرهنــگ معافی مشــکالت اساســی، ادام

ــه آزارهــای جنســی اســت. در کنــار  در رابطــه ب

مــا فرهنگــی وجــود  آن متاســفانه در کشــور 

دارد کــه زنــان حتــا منی تواننــد بــه فامیــل و 

خانــواده اش شــکایت کننــد، چــون حتــا توســط 

خانــواده ی شــان مــورد رسزنــش قــرار می گیرنــد. 

حقــوق زنــان در افغانســتان هــم در خانــه، هــم 

پــای  زیــر  زندان هــا  در  حتــا  و  اجتــامع  در 

می شــود.

ــاع  ــادی در دف ــای زی ــل: قانون ه ــح کاب صب

از حقــوق زنــان افغــان وجــود دارد کــه حکومــت 

افغانســتان بــه آن متعهــد اســت، پــس چــرا ایــن 

ــد؟  ــر منی کن ــت تغیی وضعی

در  قوانیــن  تطبیــق  متاســفانه  ســمر: 

ــردم  ــی م ــدم آگاه ــکل دارد؛ ع ــتان مش افغانس

ــون،  ــون از قان ــده ی قان ــای تطبیق کنن و نهاده

یکــی از ایــن مشــکالت اســت. عــدم تطبیــق 

قانــون ســبب نقــض جــدی حقوق بــرشی افــراد 

در افغانســتان شــده اســت. حکومت افغانســتان 

امــا  دارد؛  زیــادی  مرصوفیت هــای  متاســفانه 

وظیفــه ی بــدون قیــد ورشط دولت هــا، حامیــت 

هیــچ  بــه  کــه  اســت  افــراد  حقوق بــرشی  از 

بهانــه ای منی توانــد از ایــن مســؤولیت شــانه 

ــد.  ــی کن خال

ظریفه غفاری
شهردار میدان وردک

سیام سمر
وزیر دولت در امور حقوق برش و روابط بین املللی افغانستان

علی شیر شهیر

گفت وگو کننده

جدی نگرفتن صدای زنان در 
مذاکرات صلح بزرگ ترین اشتباه 
جامعه ی بین الملل خواهد بود

خدمت به مردم خوب افغانستان 
برایم افتخار است

هم زمان با روز جهانی 

هم بستگی زنان، زنان 

افغان نگرانی هایی 

از برگشت حکومت 

طالبان در افغانستان 

دارند. ترس آنها این 

است که صدای شان 

در این گفت وگوها 

جدی گرفته نشود و 

متام دستاوردهایی که 

در چندین سال اخیر 

داشته اند، از دست دهند.

روزنامه ی صبح کابل به 

مناسبت هشتم مارچ با 

داکرت سیام سمر، وزیر 

دولت در امور حقوق برش و 

روابط بین املللی افغانستان 

گفت وگو کرده است. 

هم زمان با روز جهانی 

هم بستگی زنان، زنان 

افغان نگرانی هایی 

از برگشت حکومت 

طالبان در افغانستان 

دارند. ترس آنها این 

است که صدای شان 

در این گفت وگوها 

جدی گرفته نشود و 

متام دستاوردهایی که 

در چندین سال اخیر 

داشته اند، از دست دهند.

روزنامه ی صبح کابل به 

مناسبت هشتم مارچ با 

ظریفه غفاری، شهردار 

میدان وردک که به تازگی 

جایزه ی زنان شجاع را از 

وزارت خارجه ی امریکا به 

دست آورد، گفت وگو کرده 

است. 

اشاره:

اشاره:
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ــتان، از »زن« و  ــان در افغانس ــِت طالب ــقوط حاکمی ــس از س پ

»خشــونت علیــه زن«؛ زیــاد ســخن گفتــه شــد. نهادهــای زیــادی با 

ــاع از  ــان دف ــث مدعی ــد و به حی عنوان هــای گوناگــون، روی کار آم

حقــوق زن، بــه پــول و منابــع مالــی هنگفتــی نیــز، دســت یافتند؛ 

امــا آن چــه در ایــن ســال ها چنــان ســایه ی شــوم و دهشــت  

ــونت و  ــت، خش ــر نداش ــتانی ب ــت از رس زن افغانس ــان دس هم چن

ســتیزه جویی بــا هســتی و هویــِت زنانــه ی او بــود. خشــونت علیــه 

زنــان بــه »پــروژه« فروکاســت یافــت و رنــج زن، منبــع درآمــد شــد. 

دردهــای جانکاهــش در بــازار »مدنی گرایــی«، بــه حــراج گذاشــته 

ــه  ــه ســوژه ی ژورنالیســتی شــد. خالصــه، زن ب شــد. زن تبدیــل ب

و  ایــن ســال ها می مانــد کــه گروه هــا  ارزش منــدی در  کاالی 

افــراد مختلــف، توانســتند از رهگــذر آن، بــه ثــروت، مکنــت و جــاه 

برســند؛ ولــی در پایــان کار، زن مانــد و دردها یــش. چیزی کــه 

هرگــز بازخوانــی نشــد و کســی بــرای مــداوای آن آســتین بــر نــزد.

شــاید، مهم تریــن دلیــل شکســت دموکراســی در افغانســتان، 

ایــن باشــد کــه پدیده هــای ماننــد حقوق بــرش، عدالــت اجتامعــی، 

ــک  ــه ی ی ــه  مثاب ــز ب ــن، هرگ ــن رسزمی ــره در ای ــان و غی آزادی زن

رویکــرد تعریــف نشــده اســت. رویکــردی کــه بتــوان بــر مبنــای آن، 

ــش را جــدا از  ــون زیســت و کرامــت انســانی خوی در چــوکات قان

ــت انســان افغانســتانی  جنســیت و مذهــب، تضمیــن منــود. قرائ

از »دموکراســی«، قرائــِت ســودجویانه بــوده اســت. براســاس ایــن 

قرائــت، دموکراســی بــه دکانــی می مانــد کــه بایــد ســودای آن  را 

بــه قیمــت بســیار بــاال، فروخــت. ایــن نــگاه شــاید در کوتــاه مــدت 

جــواب بدهــد و ســود خوبــی نیــز نصیــب تاجــران گردانــد؛ امــا در 

ــه  ی مســأله  ــد، وجــه تخریب گران ایــن میــان آن چــه غایــب می مان

اســت. درد و رنــج زنــان، بــه کاالی قابــل مبادلــه تبدیــل می شــود 

ــر محــور آن، شــکل می گیــرد کــه »رنــج« می فروشــند  و گروهــی ب

ــد. ــج به دســت می آورن ــج دیگــران، گن ــا رن و ب

هرچنــد در ایــن یادداشــت کوتــاه، مجــال آن نیســت کــه بتــوان 

ــت و ادای  ــرا، اک ــه ظاه ــای ک ــورد گروه ه ــل در م ــورت مفص به ص

مدافــع حقــوق زنــان را در می آورنــد، بحــث منــود؛ امــا بــه شــکل 

اجاملــی می تــوان یــادآوری کــرد کــه در کنــار خشــونت مــرد علیــه 

زن، از پدیــده ی دیگــری بــه نــام »خشــونت زن علیــه زن« نیــز، یــاد 

ــا خیلــی  ــاد بــدان پرداختــه نشــده و گوی منــود. پدیــده ای کــه زی

از زنــان فعــال و مدافــع حقــوق زنــان، منی خواهنــد در مــورد 

ــت  ــر پوس ــه زی ــونت ک ــن خش ــن، ای ــر م ــه نظ ــد. ب ــرف بزنن آن ح

ــر از ســایر  ــه مراتــب خطرناک ت ــان دارد، ب ــان جری روابــط قــرش زن

ــده،  ــر بازدارن ــک ام ــوان ی ــه عن ــال، ب ــوده و در عین ح ــا ب تهدیده

می توانــد مانــع دســت یافنت زنــان، بــه حقــوق انســانی شــان 

ــه و  ــد واکاوی بی طرفان ــته می منای ــه بایس ــن، آن چ ــود. بنابرای ش

بــدون ُحــب و بغــض ایــن پدیــده اســت.

ســیمون دوبــووار می گفــت: »هیــچ زنــی، زن به دنیــا منی آیــد؛ 

ــن  ــه ای ــد ک ــن باش ــاید ای ــووار ش ــدف دوب ــود.« ه ــه زن می ش بلک

ــر زن، تحمیــل  ــه را ب ســاختار مردســاالرانه اســت کــه هویــت زنان

می کنــد وگرنــه هیچ کســی ذاتــا زن یــا مــرد، زاده منی شــود. ایــن 

گــزاره را شــاید بتــوان بــه ایــن قضیــه نیــز ربــط داد، این کــه هیــچ 

فــردی از مــادر، مجــرم و جنایــت کار متولــد منی شــود؛ بلکــه ایــن 

جامعــه و ناگزیری هــای زمانــه اســت کــه از او یــک قاتــل یــا یــک 

ــومی و  ــورهای جهان س ــازد. در کش ــادق می س ــد و ص ــرد متعه ف

بــه صــورت  مشــخص افغانســتان؛ امــا زنــان »مجــرم مــادرزاد«، بــه 

دنیــا می آینــد. آن هــا داغ زن بــودن را بــر جبیــن دارنــد و در ایــن 

ــته  ــج پنداش ــوژه ی درد و رن ــس دوم و س ــه ی جن ــه مثاب ــور ب کش

ــه  ــد، ک ــودی باش ــه موج ــاید یگان ــتانی، ش ــوند. زن افغانس می ش

ــد و از  ــم منی کنن ــر او، رح ــز ب ــودش نی ــای خ ــم جنس ه ــا ه حت

هــر فرصــت ممکــن بهــره می برنــد تــا بــر روح و روان او زخــم بزننــد 

ــران اش را مــورد دســت برد، قــرار دهنــد. و حیــات وی

ــه در آن  ــت ک ــوری اس ــتان کش ــم، افغانس ــت بدانی ــوب اس خ

مدافعــان حقــوق زن، علیــه زن عمــل کــرده و بــا حیثیــت و آبــروی 

زن بــازی می کننــد. بــرای ایــن طیــف، زن تــا زمانــی اهمیــت دارد 

کــه بتواننــد بــا سوء اســتفاده از نــام و نشــان آن ، پــروژه بگیرنــد و به 

نــان و نــوا برســند. تعــدادی از فعــاالن حقــوق زن افغانســتانی کــه 

عنوان هــای دهــن پرکــن چــون، اســتاد دانشــگاه را نیــز بــا خــود 

یــدک می کشــند، نــگاه ســودجویانه بــه زن دارنــد و حارض انــد بــه 

خاطــر رونــق بخشــیدن بــه تجــارت شــان، نزدیک تریــن دوســتان 

خویــش را نیــز بفروشــند، عــزت و رشف آن هــا را ماننــد اموالــی در 

دســِت فــروش، بــه حــراج بگذارنــد.

شــاید بتــوان، مقــرص وضعیــت بــد کنونــی زنــان افغانســتان را، 

ــوان  ــه عن ــام زن و ب ــه ن ــه ب ــت ک ــراد دانس ــا و اف ــی از نهاده برخ

ــوق  ــاع از حق ــرای دف ــی را ب ــک افغان ــا ی ــد؛ ام ــروژه گرفتن زن، پ

ــه  ــر ک ــروژه بگی ــودات پ ــن موج ــد. ای ــرصف نکردن ــانی زن، م انس

ــبکه های  ــد و در ش ــورت دارن ــه ص ــوق زن را ب ــع حق ــاب مداف نق

اجتامعــی، چنــان حامیــان رسســخت زنــان ظاهــر می شــوند، در 

حقیقــت زن ســتیزانی هســتند کــه از بــد روزگار، خودشــان نیــز از 

ــتند. ــس زن اس جن

مســأله ی کنونی مدافعــان واقعــی حقــوق زنــان در افغانســتان، 

مارهــای  بــا  مبــارزه  نیســت؛  مردانــه  خشــونت  بــا  مبــارزه 

درون آســتینی اســت کــه از زن، منبــع تجــارت ســاخته اند و زن را 

از پشــت بــا خنجــر می زننــد.

زنــان در رسارس جهــان بــا دشــواری های فــراوان روبــه رو بــوده انــد. 

ــوق و  ــاق حق ــرای احق ــارزه ب ــج و مب ــر از درد، رن ــخ پ ــان، تاری ــخ زن تاری

رســیدن بــه برابــری در جامعــه ی انســانی بــوده اســت؛ امــا در ایــن میان 

زنــان افغانســتان، رسنوشــت غم بارتــر و پررنجــی داشــته انــد. زنــان در 

ــد  ایــن رسزمیــن بــال کشــیده، پیچ هــای دشــوارگذری را طــی کــرده ان

ــانی و  ــض حقوق انس ــوزش و کار، نق ــت از آم ــری، مامنع ــه نادیده گی ک

دینــی، کــه منجــر بــه شــکنجه و قتــل هــزاران زن طــی  ســال ها شــده 

ــا  ــا هــزاران زخــم، از پ ــار، ب ــن دی ــان شــجاع و متعهــد ای ــا زن اســت؛ ام

ــان  ــد. زن ــه حقــوق شــان اســتوار رزمیــده ان ــرای رســیدن ب نیفتــاده و ب

ــم  ــان و فراه ــم زن ســتیز طالب ــنت رژی ــتان بــا پشــت رسگذاش افغانس

شــدن فرصــت نفــس کشــیدن، طــی 19 ســال پســین، برابــر بــا مــردان 

ایــن رسزمیــن بــه قله هــای غیــر قابــل انــکار رشــد و ترقــی رســیده انــد. 

ــد  ــش از 25 درص ــور بی ــی، حض ــم دولت ــت های مه ــار پس ــروز در کن ام

اعضــای پارملــان را زنــان تشــکیل می دهنــد . همین گونــه صدهــا نهــاد 

فعــال و مؤثــر در کشــور توســط زنــان ایجــاد و رهــربی می شــود. امــروز 

افغانســتان شــاهد ده هــا هــزار زن باســواد در ســطح لیســانس، ماســرت 

و دکــرتا اســت. 

ــت و  ــان مدیری ــط زن ــور توس ــن کش ــانی ای ــزرگ اطالع رس ــی ب بخش

ــوز ســایه ی ســنگین خشــونت  ــن وجــود، هن ــا ای ــا ب اجــرا می شــود؛ ام

ــا  ــتا ها، ب ــان در روس ــت. زن ــرتده اس ــور گس ــن کش ــان ای ــامن زن ــر آس ب

مشــکالت جــدی چــون عــدم دست رســی بــه آمــوزش، عــدم دست رســی 

بــه نهادهــای عدلــی، عــدم دست رســی بــه خدمــات صحــی و ... مواجــه 

انــد. هنــوز در بیــش از 50 درصــد مناطــق کــه عمدتــا روســتایی انــد، 

ــی و  ــه نهادهــای عدل ــد، ب ــان پــس از نقــض حقــوق شــان منی توانن زن

قضایــی جهــت تنفیــذ قانــون برونــد. چــون از یــک ســو بــا خطــر مــرگ از 

ســوی عامــالن خشــونت روبــه رو انــد و از ســوی دیگــر، فســاد گســرتده 

در نهادهــای عدلــی، قضایــی و عــدم تامیــن عدالــت، منجــر شــده کــه 

زنــان بــه ایــن  نهادهــا اعتــامد نکننــد. تــازه تریــن منونــه ی آن افــرس زن 

ــه  ــه دلیــل عــدم رســیدگی ب پولیــس در والیــت دایکنــدی اســت کــه ب

پرونــده اش تصمیــم بــه خودکشــی گرفتــه اســت.

طــی 19 ســال، افغانســتان بــا وجــود فرصت هــای مهمــی کــه جهــان 

ــی  ــک بوروکراس ــاخنت ی ــه س ــادر ب ــرار داد، ق ــور ق ــن کش ــار ای در اختی

ــای  ــه ی عرصه ه ــه هم ــده ک ــبب ش ــن س ــد. ای ــخ گو نش ــق و پاس موف

ــان همــراه  ــه ســاحات کار و زندگــی زن ــن کشــور، از جمل زندگــی در ای

ــه در  ــاحتی ک ــتین س ــن، نخس ــا برای ــد. بن ــکننده باش ــش و ش ــا چال ب

بحــث گفتگوهــای صلــح بــا گــروه طالبــان پیــش از همــه آســیب 

ــون  ــت؛ چ ــان اس ــاحه ی کار زن ــوق و س ــد، حق ــر می رس ــه نظ ــر ب پذی

ــه  ــوان یــک گــروه تنــدرو، هیچــگاه اظهــار ب ــه عن ــان ب ــا اکنــون طالب ت

ــد.  ــان نداشــته ان ــد ســخت گیرانه ی شــان در مــورد زن اصــالح طــرز دی

ــان،  ــکا و طالب ــت امری ــان دول ــح می ــه ی صل ــای توافق نام ــون امض اکن

فعــاالن حقــوق زن را نگــران کــرده اســت کــه دســت آوردهای 19 ســال 

پســین،  بــه ویــژه حقــوق و آزادی هــای زنــان وجــه املعاملــه ی صلــح بــا 

طالبــان شــود؛ ولــی بــا وجــود ایــن نگرانــی، آنچــه تســلط تفکــر طالبانی 

ــه  ــل پرورش یافت ــک نس ــکل گیری ی ــازد، ش ــی می س ــور منتف ــر کش را ب

ــروه و  ــچ گ ــه هی ــه ب ــت ک ــرشی اس ــوق ب ــانی و حق ــای انس ــا ارزش ه ب

ــا  ــد و ی ــده بگیرن ــا را نادی ــن ارزش ه ــه ای ــد ک ــازه منی دهن ــی اج جناح

ــتان 1996  ــلام افغانس ــتان 2020 مس ــد. افغانس ــالف آن عمل کنن خ

نیســت و نخواهــد شــد. ایــن بارزتریــن داشــته ی افغانســتان امــروز 

اســت. هشــت مــارچ، روز و منــاد همبســتگی زنــان بــرای تامیــن عدالــت 

ــژه  ــه وی ــان شــجاع و آزاده ب ــه همــه زن و برابــری در جامعــه ی انســانی ب

ــاد. ــان افغانســتان، خجســته ب زن

ــه رؤیاهــای شــان،  ــرای دســت یافــنت ب دخــرتان افغانســتانی، ب

ــالش  ــان، ت ــری جه ــان دیگ ــرت از زن ــه، بیش ــن مرتب ــد چندی مجبورن

کننــد؛ امــا ایــن رؤیاهــا، در گــرو ســنت ها و رشایــط بی ثبــات 

کنونــی، گیرمانــده اســت. دخرتانــی کــه بــا هــزاران رؤیــا و خیــال، 

ــد. ــد دارن ــیدن آن، تردی ــرای رس ــا ب ــد؛ ام ــی می کنن زندگ

رقیــه نــوری، بــه تازگــی  دوره ی کارشناســی را در دانشــگاه متــام 

کــرده، او از بانــوان فعالــی اســت کــه شــور زندگــی، در او مــوج 

می زنــد.

رؤیــای رقیــه، شــاید رؤیــای هــزاران دخــرت ایــن رسزمیــن باشــد. 

ــه در  ــد ک ــه ی باش ــتان، جامع ــه ی افغانس ــه جامع ــت دارد ک او دوس

ــع،  ــد و هیــچ محدودیــت و مان ــرار نگیرن ــان مــورد خشــونت ق آن، زن

ــد. ــته باش ــود نداش ــان، وج ــت زن ــرای پیش رف ب

رقیــه می گویــد کــه زنــان، در افغانســتان بــرای رســیدن بــه اهــداف 

ــای  ــد از مرزه ــان مجبورن ــد. آن ــادی می دهن ــای زی ــان، قربانی ه ش

زیــادی عبــور کننــد، تــا بــه اهــداف شــان برســند. زنــان، بــرای 

رســیدن بــه اهــداف شــان، بایــد بــا چالش هــا و محدودیت هایــی کــه 

در جامعــه ی مردســاالر، وجــود دارد مقابلــه کننــد. آنان در راه رســیدن 

بــه اهــداف شــان، بــا دیــد زن ســتیز و منفــی جامعــه، روبــه رو اســت. 

ــه   ــکا را ب ــت امری ــیه ی فولربای ــت دارم، بورس ــد: »دوس او می گوی

ــورا، ادامــه ی تحصیــل کنــم.« ــا ســطح دکت ــاورم و ت دســت بی

زنــان،  بــرای گرفــنت حــق  آینــده می خواهــد کــه  رقیــه، در 

دادخواهــی کنــد. او بــه ایــن نظــر اســت کــه حــق داده منی شــود؛ 

بلکــه گرفتــه می شــود. بایــد زنــان متعهــد شــوند، تــا موفــق شــوند.

حکایت هــا و رؤیاهایــی دخــرتان افغانســتان از زندگــی و آینــده، 

بــا هــم تفــاوت دارد؛ امــا آن چــه میــان ایــن رؤیاهــا مشــرتک اســت، 

رؤیــای صلــح اســت. رؤیایــی کــه رســیدن بــه دیگــر رؤیاهــا را، 

ممکــن می ســازد.

زنان پشت پنجره اند

روحینــا رویــش، دانش آموختــه ی ادبیــات دری اســت. او دو ســال 

اســت، شــعر می رسایــد و دوســت دارد روزی ســتاره ی درخشــان 

ــات شــود. درضمــن، دوســت دارد تحصیالتــش را ادامــه دهــد  ادبی

و زندگــی مشــرتک را آغــاز کنــد.

روحینــا می گویــد: »همــه ی ایــن رؤیاهــا، در صورتــی بــه واقعیــت 

می پیونــدد کــه رشایــط مســاعد باشــد و محدودیــت، از ســوی 

خانــواده و اجتــامع، وجــود نداشــته  باشــد، امنیــت برقــرار باشــد.«

و  می دانــد  تنــگ  خــودش،  بــرای  را  افغانســتان  رشایــط  او 

می گویــد کــه مــردم افغانســتان، هنــوز ارزش شــعر و ادبیــات را 

ننــد. منی دا

ــس از دوره ی  ــتان پ ــان، در افغانس ــد زن ــر چن ــه ه ــد ک او می گوی

طالبــان، دســت آوردهایی داشــته اند؛ امــا ایــن دســت آوردها، قابــل 

ــت  ــتانی، زن پش ــف او از زن افغانس ــت. تعری ــرای او نیس ــت ب قناع

پنجــره اســت کــه تــا هنــوز نتوانســته، خــودش را ثابــت کنــد.

تقابــل زندگــی مــدرن بــا ایدئولــوژی طالبــان؛ دخــرتی کــه 

اســت دســت آوردهایش  دادن  دســت  از  نگــران 

در  می شــود  ســال  دو  او  اســت.  روزنامه نــگار  همتــا،  هــام 

رســانه های مختلــف، گــزارش می نویســد. کارش را دوســت دارد 

خربنــگاری  عرصــه ی  در  زیــادی،  پیش رفت هــای  می خواهــد  و 

داشــته باشــد.

ــرصوف  ــزش، م ــای روی می ــر و کاغذه ــا کمپیوت ــه ب  در حالی ک

اســت. بــا شــور و اشــتیاق خاصــی، کار می کنــد؛ امــا بــا مــرور 

گزارش هایــی کــه ایــن روزهــا منتــرش می شــود، نگــران ســاختار 

ــت. ــتان اس ــده ی افغانس ــت آین حکوم

هــام می گویــد: »اگــر حکومــت افغانســتان بــا طالبــان، وارد 

مذاکــره شــود و ایــن گــروه، در تصمیم گیــری حکومــت ســهیم 

شــوند؛ بــدون شــک، مــا بــه ســمت روزهــای نامعلومــی حرکــت 

خواهیــم کــرد.«

او بــا شــناختی کــه از طالبــان دارد، بــه ایــن نظــر اســت کــه ایــن 

ــه آن، پای بنــد اســت،  گــروه، ممکــن ارزش هــای مدرنــی را کــه او ب

نپذیــرد. بــا پیوســنت طالبــان، بــه بدنــه ی حکومــت، ممکــن اســت او 

خانه نشــین شــود و نتوانــد، دیگــر بــه کارش ادامــه دهــد.

هــام می گویــد: »هــر چنــد ســؤال شــام در مــورد رؤیاهــای 

آینــده ام بــود؛ امــا منی توانــم از آینــده ای حــرف بزنــم کــه باورمنــد بــه 

آن نیســتم، اوضــاع طوری ســت کــه همــواره مــره، نگــران  می کنــد. 

ــر،  ــال دیگ ــد س ــا چن ــت دارم ت ــم، دوس ــر کن ــه فک ــر خوش بینان اگ

خربنــگار جهانــی باشــم، تــا صــدای عدالت خواهــی و آزادی را بلنــد 

کنــم.«

پنجاه فیصد به آینده باورمندم

ــگار اســت. بزرگ تریــن آرزویــش، تغییــر  زلیخاکوهســتانی، خربن

بینــش جامعــه، نســبت بــه زنــان اســت. »امیــدوارم مــردم مــا ایــن را 

درک کننــد، زنانــی کــه بیــرون از خانــه کار می کننــد، مســتقل بــوده 

و بــه مــردی وابســته نیســتند، پلیــد و بــد نیســتند. مــردم درک کننــد 

کــه زنــان توان منــد انــد، روزی برســد کــه خانــواده و جامعــه، ســد راه 

پیش رفــت زنــان، نباشــند.«

او رســیدن بــه رؤیایــش را مربــوط بــه اوضــاع فعلــی جامعــه، 

دانســته و می گویــد: »خوش بیــن و در عین حــال، بدبیــن بــه آینــده 

اســتم. بــه اصطــالح عــام، پنجــاه پنجــاه، بــه آینــده باورمنــد اســتم.«

زلیخــا، دوســت دارد کــه در آینــده، بــه عنــوان یکــی از چهره هــای 

سیاســی کشــور، فعالیــت کند. 

ــزرگ شــان،  ــا آرزوهــای کوچــک و ب دخــرتان جــوان افغانســتان، ب

تــالش می کننــد تــا تیرگی هــای امــروز جامعــه ی افغانســتان را نادیــده 

بگیرنــد و بــه آینــده ی روشــن چشــم بدوزنــد.

ــت، او  ــاینس اس ــر س ــه ی کمپیوت ــر، دانش آموخت ــوره متفک منص

ــت دارد  ــد و دوس ــی، کار می کن ــر خصوص ــی از دفات ــون در یک اکن

در رشــته ی کــه تحصیــل کــرده، متخصــص شــود و بیشــرت فعالیــت 

کنــد. او دوســت دارد در رشــته ی کمپیوتــر ســاینس، در آینــده ی نــه 

چنــدان دور، ماســرتی اش را بگیــرد.

6
به بهانه ی هشتم مارچ،

روز همبستگی زنان جهان
زرقا یفتلی

رییس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال 

رؤیاهای دختران افغانستان؛ » فضای پرواز، برای ما تنگ است«

حقوق زن؛ پروژه یا مطالبه ی انسانی؟

ریحان متنا

نویسنده

راحله یوسفی

نویسنده

خــوب اســت بدانیــم، افغانســتان کشــوری 

ــه  ــوق زن، علی ــان حق ــه در آن مدافع ــت ک اس

زن عمــل کــرده و بــا حیثیــت و آبــروی زن بازی 

می کننــد. بــرای ایــن طیــف، زن تــا زمانــی 

ــتفاده از  ــا سوء اس ــد ب ــه بتوانن ــت دارد ک اهمی

ــان و  ــه ن ــد و ب ــروژه بگیرن ــام و نشــان آن ، پ ن

ــوق زن  ــاالن حق ــدادی از فع ــند. تع ــوا برس ن

پرکــن  دهــن  عنوان هــای  کــه  افغانســتانی 

چــون، اســتاد دانشــگاه را نیــز بــا خــود یــدک 

می کشــند، نــگاه ســودجویانه بــه زن دارنــد 

بخشــیدن  رونــق  خاطــر  بــه  حارض انــد  و 

بــه تجــارت شــان، نزدیک تریــن دوســتان 

خویــش را نیــز بفروشــند، عــزت و رشف آن هــا 

را ماننــد اموالــی در دســِت فــروش، بــه حــراج 

ــد. بگذارن



سال اول       شامره 197        یک شنبه      18 حوت 1398         8 مارچ 2020ویژه نامه روز جهانی زن 

شــکاف جنســیتی در اکریــت جوامــع ســنتی یکــی از 

شــاخص ترین شــکاف ها، در جریــان زندگــی افــراد در طــول 

تاریــخ بــوده؛ امــا بعــد از این کــه جوامــع ســنتی انــدک 

ــکاف ها  ــن ش ــرد، ای ــت ک ــدن حرک ــدرن ش ــه م ــدک رو ب ان

ــی  ــه کل ــا ب ــت؛ ام ــش یاف ــم گیری کاه ــورت چش ــه ص ــم ب ه

از بیــن نرفتــه اســت. فرهنگ هــای جوامــع ســنتی، همیشــه 

بــر خــالف جوامــع مــدرن حرکــت کــرده و همیشــه زن و مــرد 

را از هم دیگــر جــدا دانســته و مــدام میــان آنــان متایــز و 

تبعیــض قایــل شــده  اســت. ایــن محرومیت هــا و تبعیض هــا، 

بــه گونــه ی متفاوتــی وجــود دارد و حتــا رشایــط زندگــی 

خصوصــی مــردم را نیــز در امــان نگذاشــته اســت. بارزتریــن 

منونــه ی محرومیت هــا در حــوزه ی عمومــی و در عرصــه ی 

فعالیت هــای اجتامعــی دیــده می شــود. جامعــه بــرای زنــان 

حــوزه ی ممنوعــه بــوده و حضــور و اشــرتاک در فعالیت هــای 

اجتامعــی بــرای آنــان خــالف اخــالق و هنجــار و حتــا جــرم 

تلقــی شــده اســت.

تصمیم گیری هــای  در  زنــان  مشــارکت  نخســتین 

ســیاهی  دوره ی  ختــم  از  پــس  اجتامعــی،  و  سیاســی 

طالبــان، در کنفرانــس »بــن« رقــم خــورد و زنــان پــس از  

ــدم  ــاره ق ــط ناســامل زندگــی دوب ــک دهــه، رشای ــدان ی گذرن

سیاســی  تصمیم گیری هــای  و  اجتامعــی  عرصه هــای  در 

گذاشــتند. طالبانــی کــه 26 ســال پیــش بــا ظاهــر مذهبــی 

ــرای  ــب ب ــد و از مذه ــده بودن ــتان ش ــه ی افغانس وارد جامع

توجیــه حکومــت بی رحامنــه ی خــود کــه فاقــد هرگونــه ارزش 

اخالقــی و مذهبــی بــود، بهــره می جســتند و مــدام بــا وضــع 

ــر  ــرت را در براب ــای بیش ــان، محدودیت ه ــه زن ــر علی ــن ب قوانی

ــر  ــن ه ــد و ای ــع می کردن ــتان وض ــه ی افغانس ــان  در جامع زن

ــا را  ــای آن ه ــرد و پ ــر می ک ــان تنگ ت ــرای زن ــط را ب روز رشای

از فعالیت هــای سیاســی کــه هیــچ، حتــا از فعالیت هــای 

اجتامعــی و گشــت وگذار در امــکان عمومــی نیــز کوتــاه  

می کــرد.

مســایل  در  زنــان  مشــارکت  نقــش  آن کــه  وجــود  بــا 

اجتامعــی و سیاســی، در حکومت هــای پیــش از طالبــان 

هــم چنــدان قابــل ملــس نبــود؛ امــا هــامن مشــارکت نســبی 

ــه  ــان ب ــه قــدرت رســیدن طالب ــا ب هــم کــه وجــود داشــت، ب

ــن خــاص خــود،  ــا وضــع قوانی ــا ب ــی فرامــوش شــد و حت کل

ــه ی تصمیــم گیری هــای سیاســی  ــی از صحن ــه کل ــان را ب زن

و اجتامعــی راندنــد.

ــام  ــزی نظ ــال از پایه ری ــت س ــه بیس ــک ب ــه نزدی ــال ک ح

ــور  ــم حض ــوز ه ــا هن ــذرد؛ ت ــتان می گ ــوری در افغانس جمه

سیاســی  کالن  تصمیم گیری هــای  ســطوح  در  زنــان 

در  زنــان همیشــه  و  بــه چشــم می خــورد  انــدک  خیلــی 

داشــته  را  ســمبولیک  نقــش  تصمیم گیری هــای سیاســی 

ــم  ــا آن ه ــا ب ــت؛ ام ــدن اس ــرار ش ــال تک ــم در ح ــوز ه و هن

ــی  ــای سیاس ــم گیری ه ــع تصمی ــان در مراج ــور زن ــه حض ک

ــردان  ــاور م ــد، ب ــالش می کنن ــر روز ت ــان ه ــوده، زن ــدک ب ان

ــتند،  ــب نیس ــربی مناس ــرای ره ــان ب ــه زن ــه کار را ک محافظ

ــد. ــر دهن تغیی

ــور اجتامعــی  ــوز هــم سیاســت و اداره ی ام ــا آن کــه هن ب

ــه  ــر مردان ــک ام ــواره ی ــتان هم ــروزی افغانس ــه ی ام در جامع

ــه،  ــن عرص ــان در ای ــم گیر زن ــور چش ــده و حض ــته ش پنداش

غایــب بــوده  اســت، بــا آن هــم دولــت طبــق پــالن ملــی کار و 

بــه منظــور ارج گــذاری بــه اهمیــت جنســیت و رفــع تبعیــض 

جنســیتی در جامعــه ی افغانســتان تصمیــم گرفتــه اســت 

تــا ســال 2020 بایــد در حــدود 30%صــد از پســت های 

در  قانون گذاری هــا  و  پالیســی ها  تصمیم گیــری، 

ــان  ــار زن ــی در اختی ــی و خدمات ــی، امنیت ــای قضای بخش ه

ــرد. ــرار گی ق

تصمیم گیری هــای  ســطح  در  زنــان  مشــارکت  میــزان 

افغانســتان در  سیاســی 

ســطح  در  زنــان  مشــارکت  میــزان  کــه  چنــد  هــر 

بــر  مبنــی  افغانســتان،  در  سیاســی  تصمیم گیری هــای 

ــدک  ــور ان ــن کش ــاالر در ای ــه ی مردس ــودن جامع ــم ب حاک

ــتان در  ــت افغانس ــم دول ــود آن ه ــا وج ــا ب ــت؛ ام ــوده اس ب

ــش  ــا نق ــت ت ــرده اس ــالش ک ــی ت ــال پیاپ ــد س ــان چن جری

ــد  ــته تر کن ــتان برجس ــت افغانس ــه ی حکوم ــان را در بدن زن

کــه  اســت  گرفتــه  تصمیــم  افغانســتان  دولــت  اخیــرا  و 

بایــد میــزان مشــارکت زنــان تــا ســال 2020 در حــدود 

پالیســی ها  تصمیم  گیــری،  پســت های  از  درصــد   30

و  امنیتــی  قضایــی،  بخش هــای  در  قانون گذاری هــا  و 

خدماتــی در اختیــار زنــان قــرار گیــرد؛ امــا همزمــان بــا آن 

ــوم رسوی  ــتان، دور س ــزی افغانس ــه ی مرک اداره ی احصایی

خــود را در ســال 1395 بــه منظــور بررســی مشــارکت زنــان 

اســت.  داد  انجــام  تصمیم گیری هــا  ســطح  در  مــردان  و 

ــان در  ــزان مشــارکت زن در ایــن رسوی آمــده اســت کــه می

یافته هــای  اســت.  بــوده  پاییــن  بســیار  تصمیم گیری هــا 

کــه  می دهــد  نشــان  افغانســتان  مرکــزی  احصاییــه ی 

میــزان مشــارکت زنــان در بخــش دولتــی در حــدود 10.7 

بخــش  در  و  درصــد   9.6 خصوصــی  بخــش  در  درصــد، 

ــد  ــر 20.3 درص ــبتا بلندت ــی نس ــر حکومت ــازمان های غی س

ــت. ــوده اس ب

نشــان  مرکــزی  احصایــه ی  یافته هــای  ســویی هم،  از 

ــال های 1388- ــان در س ــارکت زن ــزان مش ــه می ــد ک می ده

1392و 1395  در ســطح تصمیم گیرهــا بســیار انــدک بــوده 

اســت. در حالــی کــه دولــت افغانســتان اهدافــی را در نظــر 

گرفتــه بــود کــه بایــد میــزان مشــارکت زنــان بــرای ســال های 

1388-1392 و 1395 به ترتیــب 8.2%، 16.1% و %22.1  

برســد؛ امــا یافته هــای رسوی احصایــه ی مرکــزی افغانســتان 

نشــان می دهــد، میــزان مشــارکت زنــان در ســال  1392 بــه 

9.9% و در ســال 1395 بــه 10.7% از اهــداف تعیــن شــده 

بــوده و ایــن آمــار نشــان می دهــد، میــزان مشــارکت زنــان در 

ــد  ــا رش ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــن ب ــیار پایی ــال ها بس این س

ــوم  ــال معل ــد س ــن چن ــان ای ــان در جری ــارکت زن ــدک مش ان

ــکل و  ــس مش ــدف کار ب ــن ه ــه ای ــیدن ب ــه رس ــود ک می ش

دســت نیافتنــی اســت. 

ــان داده  ــتان اطمین ــت افغانس ــا حکوم ــه؛ ام ــن هم ــا ای ب

اســت کــه تــا ســه ســال آینــده میــزان مشــارکت زنــان 

را بیشــرت از 30 درصــد افزایــش دهــد. در کنــار حضــور 

بانــوان  نقــش  ادارات،  و  سیاســی  فعالیت هــای  در  زنــان 

ــار  ــاد آم ــر بنی ــت. ب ــوده اس ــدک ب ــز ان ــور نی ــاد کش در اقتص

کــه اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

داده اســت، در حــال حــارض حــدود 5درصــد اقتصصــاد 

ــگ،  ــال ها جن ــود. س ــت می ش ــان مدیری ــوی زن ــور از س کش

ــار نامناســب اجتــامع و حنجارهــای  نبــود ســواد کافــی، رفت

فرهنگــی از عمده تریــن مســأیل اســت کــه ســبب شــده 

ــه  ــادی ب ــی و اقتص ــی، اجتامع ــای سیاس ــان از فعالیت ه زن

دور مباننــد. 

ــطح  ــه س ــد ک ــان می گوی ــور زن ــن، وزارت ام ــر ای ــزون ب اف

مشــارکت زنــان در تصمیم گیرهــای  بــزرگ حکومتــی نســبت 

بــه ســال های قبــل افزایــش یافتــه اســت و زنــان اکنــون در 

ــه  ــای وظیف ــور ایف ــن کش ــی در ای ــد حکومت ــت های بلن پس

می کننــد.

رویــا دادرس، ســخن گوی ایــن وزارت بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل گفــت کــه در حــال حــارض بیــش از ده درصــد از بانوان 

در ســطح تصمیم گیری هــای بــزرگ، در بدنــه ی حکومــت 

ــد. او تأکیــد کــرد کــه بیــش از 91  افغانســتان، رشکــت دارن

درصــد زنــان در ســطح رهــربی وزارت زنــان قــرار دارنــد. 

تــالش کردیــم تــا آمــار ســال های )96، 97 و 98( را نیــز 

داشــته باشــیم؛ امــا اداره ی احصائیــه ی مرکــزی از دادن ایــن 

معلومــات خــود داری کــرد. 

ــن اســالم  ــا دی افغانســتان، بیشــرت از یــک هــزاره ی آخــر را ب

زیســته اســت؛ هنــوز هــم دیــن رســمی ایــن کشــور اســالم اســت 

ــا ترکیــب جمهوریــت و اســالم  کــه نظــام سیاســی کشــور نیــز ب

ــاد می شــود. ــام »جمهــوری اســالمی« ی ــر ن زی

 در اســالم، حقــوق و مکلفیت هــای زن روشــن اســت و نیــازی 

ــه پرداخــنت آن دیــده منی شــود؛ امــا چــرا بایــد جایــگاه زن را  ب

در نظــام حقوقــی افغانســتان جســت وجو کــرد؟

قانــون اساســی افغانســتان کــه مهم تریــن ســند در رابطــه بــه 

حقــوق اساســی شــهروندان و ســاختار سیاســی کشــور اســت، 

تــالش کــرده اســت کــه بــه زن، دیــد دیگــری از آنچــه در اســالم 

اســت داشــته باشــد؛ ایــن امــر باعــث شــده اســت کــه شناســه ی 

ــود؛  ــتانی داده ش ــای زن افغانس ــوق و مکلفیت ه ــه از حق دو گان

ــگاه  ــه جای ــگاه کوتاهــی ب ــه ن ــم ک ــاز می بین ــل نی ــن دلی روی ای

زن در نظــام حقوقــی افغانســتان و چالش هــای حقوقــی رس راه 

زنــان در افغانســتان داشــته باشــم.

بــه  کــه  افغانســتان  اساســی  قانــون  مــاده ی  مهم تریــن 

اســاس آن می تــوان بــه رعایــت حقــوق اساســی زن اشــاره کــرد، 

ــاع  ــان اتب ــاز می ــض و امتی ــوع تبعی ــر ن ــت :»ه ــاده ی 22 اس م

ــاع افغانســتان اعــم از زن و مــرد  افغانســتان ممنــوع اســت. اتب

ــند.« ــاوی می باش ــب مس ــوق و وجای ــون دارای حق ــر قان در براب

مــاده ی 22 قانــون اساســی، بــه لحــاظ ماهــوی زن و مــرد را 

یکســان دانســته و از تفاوت گذاشــنت میــان ایــن دو دوری کــرده 

اســت؛ امــا ایــن مــاده خــود بــه نحــوی دچــار اغــامض می شــود، 

زن و مــرد در برابــر قانــون دارای حقــوق و وجایــب یکســان 

ــد باشــد؟  ــون می توان ــون کــدام قان اســتند؛ ایــن قان

از ســویی در مــاده ی ســوم قانــون اساســی، آمــده اســت: »در 

افغانســتان هیــچ قانــون منی توانــد مخالــف معتقــدات و احــکام 

دیــن مقــدس اســالم باشــد«؛ این گونــه مــاده ی 22 قانــون 

اساســی، ترفنــدی بــرای گــول زدن بــاور فمینســتی اســت تــا در 

ظاهــر نشــان داده باشــد کــه زن و مــرد در جامعــه ی افغانســتان 

ــد. ــان ان ــای یکس ــوق و مکلفیت ه دارای حق

بــه  رابطــه  در  اساســی،  قانــون  در  موجــود  تناقض هــای 

حقــوق اساســی شــهروندان؛ حقــوق اساســی زنــان و شناســه ی 

زن را در نظــام حقوقــی افغانســتان دچــار پارادوکــس زننــده ای 

کــرده اســت.

قانــون اساســی افغانســتان بــا توجــه بــه ایــن کــه ناچــار بــه 

رعایــت معاهــده ی ســازمان ملل متحــد، اعالمیــه ی جهانــی 

حقوق بــرش اســت، از یــک ســو کوشــیده اســت ماده هایــی را در 

رابطــه بــه پشــتیبانی حقــوق زنــان بیــاورد و حتــا درمــواردی بــه 

زن امتیــاز اضافــی بدهــد کــه در دموکرات تریــن کشــور جهــان 

ایــن امتیاز هــا بــه زن داده نشــده اســت. از ســوی دیگــر، قانــون 

ــا  ــود را تنه ــالم خ ــت از اس ــل تبعی ــه دلی ــتان ب ــی افغانس اساس

مکلــف بــه تأمیــن حقــوق اســالمی زن دانســته اســت کــه ایــن 

باعــث شــده اســت، قانــون اساســی نتوانــد، موضــع روشــنی در 

رابطــه بــه زنــان داشــته باشــد.

 مــاده ی 83 قانــون اساســی کــه روش راه یافــنت بــه مجلــس 

پیش بینــی  را  رشایطــی  می کنــد؛  مشــخص  را  مناینــدگان 

ــه مجلــس  ــد کــم از کــم دو زن از هــر والیــت ب می کنــد کــه بای

ــد. ــدگان راه یاب مناین

از ســوی دیگــر در مــاده ی 84 قانــون اساســی کــه روش 

انتصــاب یک ســوم اعضــای مجلــس ســنا را مشــخص می کنــد، 

از  اعضــا  پنجاه درصــد  انتخــاب  بــه  را مکلــف  رییس جمهــور 

میــان زنــان می کنــد.

در  کــه  اســت  زن  بــه  اضافــی  امتیاز دهــی  بــاال  مــوارد   

قانون اساســی بــر آن تأکیــد شــده و حالــت اجرایــی یافتــه 

اســت.

از ســویی هــم در قانــون اساســی، تــالش شــده اســت تــا بــه 

ــرای از میــان برداشــنت ایــن  بی ســوادی زن هــا توجــه شــده و ب

معضــل کــه یکــی از علل اساســی خشــونت بــر زن در افغانســتان 

اســت، تأکیــد شــود. در مــاده ی 44 قانــون اساســی، آمــده 

اســت: »دولــت مکلــف اســت بــه منظــور ایجــاد تــوازن و انکشــاف 

تعلیــم بــرای زنــان، بهبــود تعلیــم کوچیــان و امحــای بی ســوادی 

ــد.« ــر طــرح و تطبیــق منای در کشــور، پروگرام هــای مؤث

ــت:  ــده اس ــی، آم ــون اساس ــاده ی 54 قان ــه در م همین گون

ــورد  ــد و م ــکیل می ده ــه را تش ــن جامع ــن رک ــواده مهم تری »خان

ــالمت  ــن س ــور تامی ــه منظ ــت ب ــرار دارد. دول ــت ق ــت دول حامی

جســمی و روحــی خانــواده باالخــص طفــل و مــادر، تربیــت 

ــر احــکام  اطفــال و بــرای از میــان بــردن رســوم و عنعنــات مغای

ــد.« ــاذ می کن ــر الزم اتخ ــالم تدابی ــدس اس ــن مق دی

ــگاه زن  ــه جای ــالش شــده اســت کــه ب ــز ت ــاده ی 54 نی در م

احــرتام گذاشــته شــود؛ امــا در برخــورد بــا عــرف حاکــم در 

ــاط برخــورد  ــا احتی ــر زن اســت ب ــه کــه باعــث خشــونت ب جامع

ــؤول  ــی مس ــنت عرف ــان برداش ــه از می ــود را ب ــت خ ــرده و دول ک

ــد.  ــالم باش ــای اس ــا آموزه ه ــاد ب ــه در تض ــت ک ــته اس دانس

امتیــاز مهــم دیگــری کــه نظــام حقوقــی افغانســتان، در 

مخالفــت بــا دســتورهای دینــی بــرای زنــان قائــل شــده اســت، 

حــق انتخاب شــدن بــه عنــوان رییس جمهــور بــه زن اســت.

پــس از قانــون اساســی، مهم تریــن قانونــی کــه در آن بــه 

حقــوق زنــان و مبــارزه بــا خشــونت بــر زن، پرداختــه شــده اســت، 

»قانــون منــع خشــونت علیــه زن« اســت کــه دولــت افغانســتان 

ــه ی  ــع کلی ــی، رف ــت در »کنوانســیون بین امللل ــه دلیــل عضوی ب

شــکل های تبعیــض بــر زن« در 1388 آن را بــه تصویــب رســاند.

در مــاده ی نخســت قانــون منــع خشــونت علیــه زن بــه 

ــن  ــه شــده اســت کــه مهم تری ــون پرداخت ــن قان هدف هــای ای

آن تامیــن حقــوق رشعــی و قانونــی زن و مبــارزه بــا رســم های 

از  پیش گیــری  زنــان،  بــر  خشــونت  بانــی  اســالم  مغایــر 

ــر  ــی مرتکــب جــرم خشــونت ب ــر زن و تعقیــب عدل خشــونت ب

زن اســت؛ امــا خشــونت ناشــی از دیــن بــر زنــان، بــر اســاس 

ــه  ــف ب ــت مکل ــی رود و دول ــامر من ــه ش ــونت ب ــاده خش ــن م ای

ــت. ــا آن نیس ــارزه ب مب

از ســوی دیگــر، در مــاده ی 3 قانــون منــع خشــونت علیــه زن، 

بــه انــزوای اجبــاری کــه نوعــی خشــونت بــر زن اســت، از دوربین 

اســالم نگریســته و می گویــد: »انــزوای اجبــاری مامنعــت از دیــد 

و بازدیــد بــا محــارم رشعــی می باشــد«؛ ایــن بــه ایــن معنــا اســت 

کــه در انــزوا نگه داشــنت زن یــا زندانــی خانه گی کــردن زن و 

ــده،  ــه مکان هــای تفریحــی و رسگرم کنن نداشــنت دست رســی ب

خشــونت بــر زن نیســت.

از ســوی دیگــر، در مــاده ی 5 قانــون منــع خشــونت علیــه زن، 

ــه  ــزی ک ــت؛ چی ــده اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــرسی ب چند هم

ــت  ــر زن اس ــونت ب ــوع خش ــن ن ــت ها، مهم تری ــاور فمینس ــه ب ب

ــد؛  ــن می کش ــودن پایی ــا ابزاری ب ــانی زن را ت ــگاه انس ــه جای ک

ــالم آن را  ــت از اس ــا تبعی ــه زن ب ــونت علی ــع خش ــون من ــا قان ام

پذیرفتــه اســت.

خشــونت  را  خشــونتی  زن،  علیــه  خشــونت  منــع  قانــون 

می دانــد کــه مخالــف بــا احــکام اســالم باشــد، و هــدف آن 

تأمیــن حقوقــی بــرای زنــان اســت کــه اســالم بــه زن داده اســت؛ 

امــا در مــاده ی 6 ایــن قانــون، بــرای حامیــت از زنــی کــه مــورد 

خشــونت قــرار گرفتــه اســت، دست رســی بــه خانــه ی امــن و یــا 

دیگــر محل هــای مصــؤون بــه رضایــت زن را از هدف هــای ایــن 

قانــون می دانــد.

قانــون منــع خشــونت  و  قانــون اساســی  بــا مطالعــه ی 

علیــه زن، روشــن می شــود کــه جایــگاه زن در نظــام حقوقــی 

ــی در  ــانی- مدن ــای انس ــالم و آزادی ه ــان اس ــتان، می افغانس

نوســان اســت؛ گاهــی تــالش شــده اســت کــه بــه زن از دیــد 

ــگاه  ــه جای ــت یافنت زن ب ــرای دس ــده و ب ــگاه ش ــنفکری ن روش

انســانی آن تــالش شــود؛ امــا از یــک ســو، نظــام حقوقــی 

ــامر  ــن آن ش ــت و تأمی ــه رعای ــف ب ــت را مکل ــتان دول افغانس

از حقــوق زن می دانــد کــه اســالم بــه زن قایــل شــده اســت؛ 

تناقضــی کــه باعــث شــده اســت در هژده ســال آخــر، زن 

ــش  ــانی خوی ــگاه انس ــتان، جای ــای افغانس ــد در جغرافی نتوان

ــد. ــدا کن را پی

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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نابرابری جنسیتی مانع اصلی مشارکت زنان در بدنه ی حکومت

جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان

اکرم رسا

نویسنده

مجیب ارژنگ

نویسنده
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ایستگاه خربی افغانستان
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اکنون، زنان افغانستان هم می ترسند و هم امیدوار اند 

و زمان مهمی برای جهان است تا از حقوقی که به سختی 

به دست آمده است، حفاظت کند. توافق نامه ی 29 فربوری 

میان ایاالت متحده و طالبان می تواند زمینه را برای صلحی 

فراهم  اند،  آن  دنبال  به  مستأصالنه  افغانستان  مردم  که 

کند؛ اما این روند خطرات زیادی برای حقوق زنان دارد.

زنان در طول 40 سال جنگ در افغانستان، رنج زیادی 

کشیده و سخت به دنبال صلح استند. آن ها در سال های 

برابری  برای  شدت  به  کنون،  تا  طالبان  سقوط  از  پس 

جنگیده و پیش رفت های بزرگی هم داشته اند. اکنون زنان، 

وزیر، والی، قاضی، پولیس و رسباز اند و درصدی زنان در 

پارملان افغاستان بیشرت از کنگره ی امریکا است؛ اما فعاالن 

حقوق زنان افغانستان، در مبارزه  برای جای گاه برحق شان 

و  افغانستان  دولت  مقاومت  با  برای صلح،  مذاکر ه  میز  در 

روبه رو  بین املللی  مالِی  حامیان  سوی  از  حامیت  کم بود 

بوده اند. این محرومیت با در نظر داشت تبعیض بی اماِن 

که  این  بر  مبنی  نگرانی ها  دخرتان،  و  زنان  علیه  طالبان 

را  باشد  روند  این  قربانی  راحتی  به  می تواند  زنان  حقوق 

می دهد. افزایش 

توافق نامه ی ایاالت متحده و طالبان، بر خروج نیروهای 

خارجی و جلوگیری از حامیت طالبان به حمالت تروریسم 

بین املللی متمرکز است. این توافق نامه هم چنان زمینه ی 

دولت  طالبان،  میان  را  بین االفغانی«  »گفت وگوهای 

گفت وگوهایی  می کند؛  فراهم  جناح ها  دیگر  و  افغانستان 

حال،  این  با  شود.  آغاز  مارچ   10 تاریخ  در  است  قرار  که 

حقوق زنان در توافق نامه ی 29 فربوری شامل نشده است. 

زملی خلیل زاد، فرستاده ی ویژه ی امریکا برای گفت وگوها، 

مکررا گفت که حقوق زنان و دیگر مسائل مرتبط به حقوق 

طریق  از  باید  قدرت،  تقسیم  و  سیاسی  ساختارهای  برش، 

گفت وگوهاِی متعاقِب بین االفغانی حل شود. فعاالن از این 

اند. ناامید شده  منظر، 

اند. حکومت  طالبان هنوز هم به طور عمیقی زن ستیز 

از  مامنعت  علت  به   2001 تا   1996 از  آن ها  5ساله ی 

رفت وآمد  آزادی  کار،  آموزش،  به  و دخرتان  زنان  دسرتسی 

طالبان،  بود.  بدنامی  حکومت  بهداشتی،  خدمات  و 

اعدام  و  عام  مالء  در  زدن  شالق  مانند  را  خشونت هایی 

عمل  و  حرف  می داشتند.  روا  زنان  بر  سنگ سار،  توسط 

شده  معتدل تر  حدی  تا  آن،  از  پس  سال های  در  طالبان 

فرماندهان  از  برخی  جوامع،  فشار  به  پاسخ  در  معموال  و 

ابتدایی  مکاتب  به  تا  می دهند  اجازه  دخرتان  به  طالبان 

به حمالت خشونت آمیز  اما طالبان هم چنان دست  بروند؛ 

زنان  حقوق  ابتدایی ترین  و  می زنند  دخرتانه  مکاتب  علیه 

به طور  آن ها منی دهند. طالبان هنوز هم  به  را  و دخرتان 

استند. مخالف  جنسیتی  برابری  با  عمیقی 

»با  نوشت:  طالبان  رهربان  از  یکی  فربوری،  ماه  در 

پیدا  اسالمی  سیستم  یک  ساخنت  برای  راهی  هم دیگر، 

مساوی  حقوق  آن  در  افغانستان  مردم  متام  که  می کنیم 

دارند، جایی که از حقوق زنان در سایه ی اسالم – از حق 

آموزش تا حق کار – محافظت می شود. بدبینان به ویرگولی 

که واژه ی زنان را از حقوق مساوی جدا می کند، اشاره کرده 

ادعا   2001 تا   1996 سال های  بین  طالبان  می گویند  و 

می کردند که زنان از متامی حقوقی که »اسالم به آن ها داده 

می بردند. بهره  است« 

حتا  گاهی  و  اعتامد  غیرقابل  حامی  افغانستان،  دولت 

رییس جمهور  دولت های  است.  بوده  زنان  حقوق  دشمِن 

اند.  زده  کنار  را  زنان  حقوق  بارها  غنی،  ارشف  و  کرزی 

کامل  رشکت  برای  فعاالن  درخواست  اکرا  آن ها  دوی  هر 

زنان در روند صلح را رد کرده اند، در حالی که قطع نامه ی 

1325 شورای امنیت ملل متحد، این حق را به زنان داده 

رسمایه ی  که  آن  جای  به  خارجی،  مالی  حامیان  است. 

سیاسی شان را گسرتش دهند تا زنان افغانستان در جریان 

مذاکرات، سهیم بوده و در میز مذاکره حضور داشته باشند، 

دادن  و  دست جمعی  عکس های  گرفنت  مشغول  بیشرت 

اند. بوده  قراردادها 

و  بین االفغانی  گفت وگوهای  مورد  در  وضاحت  کم بود 

را  زنان  حقوق  از  نگرانی ها  تعیین شده،  مذاکره کنندگان 

انتخابات  از  پس  سیاسی  داخلی  نربد  می دهد.  افزایش 

مذاکره کننده ی  تیم  تعیین  بحث برانگیز،  ریاست جمهوری 

این  تقسیم  برای  فشار  است.  انداخته  تعویق  به  را  دولت 

این  از  ماندن  بیرون  با  را  زنان  بانفوذ،  افراد  میان  نقش ها 

روند تهدید می کند. نبود اطالعات روشن در مورد این که 

کدام کشور میزبان گفت وگوها خواهد بود و چه کسی این 

فعاالن  نفوذ  اعامل  جلو  می کند،  تسهیل  را  گفت وگوها 

می گیرد. را  زنان  حق  تأمین  برای  زن  حقوق 

اختالف بر رس آزاد کردن یا نکردن زندانیان، آب را بیشرت 

بین االفغانی  گفت وگوهای  زمانی  جدول   و  کرده  گل آلود 

در  که  حال، خشونتی  همین  در  است.  برده  زیر سؤال  را 

ممکن  بود،  یافته  کاهش  توافق نامه  امضای  از  استقبال 

یابد. افزایش  دیگر  بار  است 

چند سال پیش، شنیدن این حرف از زبان فمینیست های 

افغانستان که نباید هیچ مذاکره ای با طالبان صورت بگیرد، 

انسانیت  شناخنت  رسمیت  به  از  که  طالبانی  بود؛  عادی 

از آن حرف ها  اثری  کامل زنان خودداری می کردند. امروز 

زن  حقوق  فعاالن  ثابت قدم ترین  حتا  است.  منانده  باقی 

طالبان  با  مذاکره  از  غیر  راهی  هیچ  که  اند  پذیرفته  اکرا 

از حقوق  اما محافظت  ندارد؛  به صلح وجود  برای رسیدن 

زنان باید از اهداف کلیدی این روند باشد و برای این کار، 

به  باید در میز مذاکره حضور داشته باشند. دولت ها  زنان 

در  زنان  نقش  که  اند  رسیده  باور  این  به  فزاینده ای  طور 

بلکه اهمیت  تنها یک پس اندیشه نیست؛  روندهای صلح، 

دارد.  توافق نامه های صلح  اجرای  و  پایداری  برای  فراوانی 

زنان  از  باید  بین املللی اش  همکاران  و  افغانستان  دولت 

شان  زندگی  برای  که  زنانی  کنند؛  حامیت  افغانستان 

می جنگند.

لحظه ی حیاتی برای حقوق زنان در افغانستان
نویسنده: هیِت بار – دیدبان حقوق برش

توافق نامه ی ایاالت متحده و طالبان، بر متجم:مهدی غالمی

خروج نیروهای خارجی و جلوگیری از 

حامیت طالبان به حمالت تروریسم بین املللی 

متمرکز است. این توافق نامه هم چنان 

زمینه ی »گفت وگوهای بین االفغانی« را میان 

طالبان، دولت افغانستان و دیگر جناح ها 

فراهم می کند؛ گفت وگوهایی که قرار است 

در تاریخ 10 مارچ آغاز شود. با این حال، 

حقوق زنان در توافق نامه ی 29 فربوری 

شامل نشده است. زملی خلیل زاد، فرستاده ی 

ویژه ی امریکا برای گفت وگوها، مکررا گفت 

که حقوق زنان و دیگر مسائل مرتبط به 

حقوق برش، ساختارهای سیاسی و تقسیم 

قدرت، باید از طریق گفت وگوهاِی متعاقِب 

بین االفغانی حل شود. فعاالن از این منظر، 

ناامید شده اند.
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