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اول کشور همه ساله از بودجه ی ملت مبلغی گزاف دریافت 
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امــور  ریــاست  آمار  اســاس  بر 
ســال  در  فــراه،  وایت  زنــــان 
خشــونت  قضــیه   149  ،1394
رخ داده  فــراه  در  زنــان  علــیه 
مــــورد   69 جمـــع،  آن  از  است. 
مورد   47 خانـــوادگی،  خشـــونت 
مــورد   12 طـاق،  درخواست 
 6 و  قتل  مــورد   5 منــزل،  از  فرار 
ســایر  کـــنار  در  دیگــر  مــورد 
اجــباری  نامــزدی  خشــونت ها، 
شـروع  از  هــم چــنان  مـی باشــد. 
قضیه   167 اینک،  تا   1395 سال 
ثبت  به  فراه  در  زنان  علیه  خشونت 
رسیده است. از آن جمله 72 مورد را 
خشونت های خانوادگی، 43 مورد مورد 
را درخواست طاق، 24 مورد را فرار از 
منزل و در کنار سایر خشونت ها، 11 

مورد  قتل تشکیل می دهد.



داکتر عبداه، رییس اجرایی کشور چند روز پیش 
در یک همایش زنان گفت که هنوز هم آزار و اذیت 
زنان در خیابان ها و محل کار ادامه دارد. دولتمردان 
افغانستان، گاهی وظیفه ی خود را با یک روزنامه نگار 
منتقد یا یک فعال مدنی اشتباه می گیرند. آنان به 
گزارش  وظیفه شان  که  می شوند  دچار  توهم  این 
دادن است، اما این طور نیست. وظیفه ی دولتمردان 
این نیست که بیایند و شکایت کنند. دولتمردان از 
جمله رییس جمهور و رییس اجرایی وظیفه دارند 

که مشکات را برطرف کنند. 
که  هرجایی  در  اجرایی  رییس  یا  رییس جمهور 
مواردی از نقض حقوق زنان می بینند، باید دست به 
کار شوند و جلو آن را بگیرند. آزار کامی  و بدنی 
زنان در خیابان و محل کار، واقعیت تلخی است که 
نمی توان آن را انکار کرد. اما قانون، فرهنگ و عرف 
جامعه این رفتار قبیح را نکوهش کرده است. قانون 
قبیح می شوند  رفتار  این  مرتکب  که  برای کسانی 
نیز مجازات تعیین کرده است. رهبران حکومت باید 
نهاد های امنیتی و عدلی – قضایی را وادار کنند تا 

جلو این رفتارهای قبیح با زنان را بگیرند. 
حکومت،  سران  که  نیست  کافی  هیچ وجه  به  این 
و  نشست ها  در  می رسد،  فرا  مارچ  هشت  وقتی 
همایش ها سخنرانی کنند و بعد پی کارخود بروند. 
را  زنان  جمله  از  افغانستان  مردم  شعور  باید  آنان 
دست کم نگیرند. سران حکومت باید با اقدامات شان 
دارند. سران  تعهد  زنان  به حقوق  که  دهند  نشان 
حکومت باید گزارش های کمیسیون مستقل حقوق 
متحد،  ملل  سازمان  سیاسی  دفتر  گزارش  بشر، 
را  نهادها  دیگر  و  امریکا  خارجه ی  وزارت  گزارش 
بخوانند و برای حل مشکاتی که در این گزارش ها 

ذکر شده است، راه حل پیدا کنند. 
مثا در این گزارش ها آمده است که زنان بر ناحق، 
که  است  آمده  گزارش ها  این  در  می شوند.  زندانی 
زنان زندانی به خدمات درمانی دسترسی ندارند و 
نشده  تطبیق  فرخنده  زجرکشی  برعامان  عدالت 
به تمام موارد رسیدگی  باید  است. سران حکومت 
آزاد  شده اند،  زندانی  برناحق  که  زنانی  باید  کنند. 
خدمات  به  زندانی  زنان  دسترسی  زمینه ی  شوند. 
صحی،  کارمندان  باید  کنند.  فراهم  را  درمانی 
استخدام  زنان  زندان های  در  پرستاران  و  پزشکان 
شوند. اگر بودجه نیست، از موسسات امداد کمک 
بخواهند و مشکل را حل کنند. برای تطبیق عدالت 
باید  کردند،  زجرکشی  را  فرخنده  که  کسانی  بر 
مستقیما  رییس جمهور،  جمله  از  حکومت  سران 
اقدام کنند. نباید این رویداد سرسری گرفته شود و 
محاکمه ی خیابانی رواج یابد. وزیران، قانون گذاران 
صورت  به  تصمیم گیری ها  در  باید  زن  مشاوران  و 
جدی سهم داده شوند. در هیچ جایی باید حضور 

زنان زینتی و سمبولیک نباشد. 
سران حکومت باید در تطبیق قانون منع خشونت 
علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان در خیابان ها 
از  رسما  باید  بکوشند. سران حکومت  کار  و محل 
ملی  جامعه  به  و  کنند  نظارت  قوانین  این  تطبیق 
و بین المللی نشان دهند که به شعارهایی که برای 
اگر  دارند.  باور  می دهند،  سر  زنان  حقوق  احقاق 
نپردازند،  اشاره شد  مواردی که  به  سران حکومت 
دیگر هیچ کسی در داخل و خارج حرف های آنان 
و  جهانی  نشست های  در  گرفت.  نخواهد  جدی  را 
سران  تعهد  بین المللی  سازمان های  گزارش های 
حکومت به حقوق زنان تمجید می شود. تمجید و 
ستایش جهانی در صورتی باقی می ماند که سران 
حکومت با اقدامات عملی تعهدشان را اثبات کنند. 

شعار کافی است
عمل کنید

سفیر  زاخیلوال  عمر  کابل:  8صبح، 
نشستی  در  اسام آباد،  افغانستان 
مدنی  جامعه  فعاان  از  جمعی  در 
است  گفته  پاکستان  و  افغانستان 
عمق  سیاست  برمبنای  پاکستان  که 
استراتژیک خود به گروه طالبان پناه 

داده است.
این نشست گفت   آقای زاخیلوال در 
که »استبلشمنت« و ارتش پاکستان 
می کنند  حمایت  طالبان  گروه  از 
نکرده  تغییر  سیاست  این  حال  و 
سفیر  که  است  بار  اولین  این  است. 
قلمرو  در  اسام آباد  در  افغانستان 
پاکستان و در یک نشست عمومی به 

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
مربوط  تروریست«  »دو  بازداشت  با 
عضو  یک  ترور  از  طالبان،  گروه  به 
مجلس نمایندگان در کابل جلوگیری 

صراحت دید و نظر دولت افغانستان 
را بیان می کند. 

و  مدنی  جامعه  فعاان  نشست 
افغانستان  اکادمیک  چهره های 
در  پیش  هفته  شنبه  پاکستان  و 
این  دوشنبه  تا  و  آغاز  اسام آباد 
هفته ادامه پیدا کرد. این نشست که 
هفتمین دور از سلسله این نشست ها 
مطالعات  انستیتیوت  ابتکار  به  بود، 
میزبانی  و  افغانستان  استراتژیک 
پاکستان  منطقه ای  انستیتیوت صلح 

در اسام آباد برگزار شده بود. 
عمر  بر  عاوه  نشست   این  در 
رییس  مردایان  داوود  زاخیلوال، 

کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می گوید 
تن  دو  و صاح الدین،  عبدالواحد  که 
از اعضای »گروه تروریستی« طالبان 

استراتژیک  مطالعات  انستیتیوت 
فعال  صبوری  حامد  افغانستان، 
دفاع  وزارت  مشاور  مهر  بهار  مدنی، 
افغانستان و نثار احمدزی فعال مدنی 
افراسیاب ختک،  بودند.  کرده  شرک 
پاکستانی  سناتوران  حسن  رووف 
مظفر  و  طارق  جنرال  هم چنین  و 
کنندگان  شرکت  دیگران  و  زیدی 
پاکستانی این نشست بودند. در پایان 
این نشست یک اعامیه مشترک نیز 

صادر شد. 
که  است  آمده  اعامیه  در 
نشست،  این  افغان  شرکت کنندگان 
طالبان بخش جدایی ناپذیر تروریسم 
هم  اعامیه  در  می دانند.  جهانی 
از  شماری  که  است  آمده  چنان 
نشست  پاکستانی  شرکت کنندگان 
شرکت کنندگان  موضع  این  از  نیز 
شمار  اما  کردند،  حمایت  افغان 
ضرورت  بر  پاکستانی ها،  از  دیگری 
حکومت  و  طالبان  میان  گفتگو 
این  در  داشتند.  تاکید  افغانستان 
که  است  آمده  هم چنان  اعامیه 
بستن مرزها اقدام غیرسازنده است و 
باید مرز میان دو کشور به روی مردم 
و بازرگانان باز باشد. در این اعامیه 
بر برادامه گفتگوهای جامعه ی عملی 

و مدنی دو کشور تاکید شده است.

سازمان  دستور  به  تا  داشتند  قصد 
عضو  یک  پاکستان  استخبارات 
ترور  کابل  در  را  نمایندگان  مجلس 
کنند. دفتر مطبوعاتی امنیت ملی از 

این نماینده نام نگرفته است.
به گفته این اداره، »این تروریستان« 
ابتدا از سوی یک فرمانده طالبان به 
استخبارات  سازمان  کارمندان  یک 
در  سپس  و  شده  معرفی  پاکستان 
دستور  پولی  مقداری  گرفتن  بدل 
نمایندگان  مجلس  عضو  یک  ترور 
مطبوعاتی  دفتر  کرده اند.  دریافت  را 
افراد  که  کرده  تاکید  ملی  امنیت 
طالبان بارها تاش کرده تا به دستور 
سازمان های استخباراتی بیگانه سران 
را  افغانستان  سیاست مداران  و  اقوام 

ترور کنند.

ملت شریف نگران نباشید
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مقام های پاکستانی گفته اند که گذرگاه های مرزی 
دو  کرده اند.  باز  موقتا  را  افغانستان  با  کشور  این 
دروازه سرحدی پاکستان با افغانستان ماه گذشته 
در پی افزایش تشنج میان دو کشور مسدود شد. 

به گزارش دویچه وله، مقام های پاکستانی گفته اند 
در  می توانند  معتبر  ویزای  دارندگان  همه  که 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه از معبرهای مرزی 

تورخم و چمن عبور و مرور کنند.
وزارت خارجه پاکستان گفته است: »برای فراهم 
ویزای  با  که  افغان هایی  آن   برای  فرصتی  کردن 
معتبر به پاکستان آمده اند و می خواهند برگردند، 
حکومت تصمیم گرفته است که مرزهای تورخم و 
چمن را برای روزهای هفتم و هشتم مارچ 201۷ 

باز کند.«
ویزا  با  که  پاکستانی هایی  روز،  دو  این  در جریان 
به  پس  می توانند  نیز  کرده اند  سفر  افغانستان  به 

کشورشان برگردند.
تورخم صبح  در  مقام حکومتی  یک  خان،  فیاض 
سه شنبه گفته که این گذرگاه مرزی ساعت هفت 
صبح باز شد و در مدت کوتاهی 550 افغان و 150 
پاکستانی از مرز عبور کرده و به کشورهای خود 

برگشتند.
مرز  در  امنیتی  مقام  یک  داد،  حکام  هم چنین 
چمن نیز گفته که صدها مسافر افغان و هم چنین 
پاکستانی ها زیر تدابیر شدید امنیتی از این معبر 

مرزی به جانب کشورهای شان عبور می کنند.
و  تجارتی  اصلی  شاهرگ های  مرزی  معبر  دو  هر 
اقتصادی میان دو کشورند. بعد از بسته شدن این 
مرزها، اری های حامل اموال تجارتی نیز در پشت 

دروازه های مرزی گیر ماندند.
گذرگاه های  پیش  هفته  سه  اسام آباد  مقام های 
سلسله  یک  از  پس  را  افغانستان  با  خود  مرزی 
بمب گذاری های انتحاری در داخل پاکستان مسدود 
کردند. مقام های پاکستان این بمب گذاری ها را به 

شورشیان اسام گرا در افغانستان ارتباط دادند.
مقام های افغانستان بالمقابل از حکومت پاکستان 
شبکه  و  طالبان  پناه گاه های  علیه  که  خواستند 

حقانی در آن کشور اقدام کند.

شلسویگ  ایالت  داخله  وزیر  اشتوت،  اشتفان 
هولشتاین آلمان گفته به آن پناهجویانی که زمان 
طوانی، یعنی دو یا سه سال منتظر پاسخ تقاضای 
پناهندگی شان مانده اند، باید حق اقامت داده شود. 
او هم چنین از توقف اخراج افغان ها دفاع کرده است.

براساس در خواست اشتفان اشتوت، پناهندگانی که 
دو یا سه سال منتظر تصمیم گیری روی تقاضاهای 
پناهندگی شان هستند، باید حق اقامت را در آلمان 

به دست آورند.
انترنتی  مجله  به  اشتوت  دویچه وله،  گزارش  به 
بررسی  روند  تسریع  وجود  با  که  گفته  »سایت« 
اداره  بشری  منابع  افزایش  و  پناهندگی  تقاضاهای 
دوسیه های  به  رسیدگی  پناهندگی،  و  مهاجرت 

پناهجویان مدت طوانی را در بر می گیرد.
وزیر داخله شلسویگ هولشتاین افزود که این امر 
متوقف  را  پناهندگی  تقاضاهای جدید  بررسی  کار 
می کند. از جانب دیگر، به گفته او وقتی مردم آلمان 
ببینید که این پناهجویان بعد از سال ها مبجور به 
برای  آمادگی شان  می شوند،  وطن شان  به  برگشت 

کمک به این پناهجویان کاهش می یابد.
به این دلیل، او خواستار وضع »قاعده عمومی برای 
بررسی دوسیه های سابقه« پناهندگی است. اشتوت 
با  باید  اقدامی  یک چنین  که  کرد  تاکید  همزمان 
پیش شرط هایی مرتبط باشد، »مثا میزان ادغام، 
کردن  پیدا  برای  تاش  و  آلمانی  زبان  یادگیری 

معیشت خود.«
افزون بر آن اشتفان اشتوت از متوقف کردن اخراج 
پناهجویان افغان دفاع کرد. او قبا یک توقف سه 
ماهه در اخراج پناهجویان افغان وضع کرده بود تا 

وضعیت امنیتی افغانستان روشن شود.
امنی  منطقه  هیچ  افغانستان  در  که  کرد  تاکید  او 
به  را  شده  رد  پناهجویان  بتوان  تا  ندارد  وجود 

آن جاها برگشت داد.
ایالت شلسویگ هولشتاین گفت: »اگر  وزیر داخله 
ما مانند وزیر داخله آلمان فدرال برخورد کنیم، باید 
در واقع پناهجویان سوریه را نیز برگشت دهیم، زیرا 
در آنجا نیز ظاهرا مناطق آرام وجود دارند. اما ما به 
این امر اقدام نمی کنیم، تا زمانی که در آن جا جنگ 

حاکم است.«

گذرگاه های مرزی با پاکستان 
برای دو روز باز شدند

امنیت ملــی از ترور 
یک عضو مجلس نمایندگان 
جلوگیری کرد

8صبح، کابل: در نتیجه عملیات های 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
جریان یک شبانه روز گذشته، بیش 
از هشتاد تن از افراد طالبان کشته و 

زخمی شده اند.
در این عملیات ها که به گفته وزارت 
دفاع برای سرکوب و نابودی طالبان 
لوگر،  کاپیسا،  لغمان،  وایت های  در 
میدان وردگ، کندهار، ارزگان، زابل، 

هلمند  و  بغان  تخار،  هرات،  فراه، 
بود،  پنجاه و سه تن  راه اندازی شده 
از افراد طالبان به شمول پنج فرمانده 
این گروه کشته و سی و یک تن دیگر 

زخمی شده اند.
در  طالبان  افراد  به  تلفات  بیشترین 
وارد  قندهار  و  هلمند  وایت های 
در  دفاع می گوید  وزارت  است.  شده 
عملیات هایی که در ولسوالی گرمسیر 

لشکرگاه  شهر  در  بوان  ساحه  و 
شش  و  بیست  بود،  شده  راه اندزای 
طالب به شمول عبدالولی و ماجان 
از فرماندهان این کشور کشته و شش 
تن دیگر زخمی شدند. هم چنین در 
این عملیات ها چهل و نه حلقه ماین، 
موتر  عراده  دو  و  بلنداژ  باب  پانزده 
شده  برده  بین  از  طالبان  به  مربوط 

است.
در  مشابه  عملیات های  در 
و  خاکریز  نیش،  ولسوالی های 
شاولی کوت وایت قندهار نیز هجده 
طالب به شمول ما خاکریزوال و ما 
کشته اند.  طالبان  فرماندان  از  خالد 
در ولسوالی باابلوک وایت فراه هم 
یازده تن دیگر  و  شش طالب کشته 

زخمی شده اند.
باامرغاب  ولسوالی  در  هم چنین 
فرماندهان  از  معاذاه  بادغیس 
دیگر  تن  یازده  و  کشته  طالبان 

زخمی شده اند.

زاخیلوال:
پاکستان براساس عمق استراتژیک خود به 
طالبان پناه داده است

یک مقام آلمانی از توقف 
روند اخراج پناهجویان 

افغان دفاع کرد

53 طالب کشته شدند



رییس دفتر ساحه ای 
کمیسیون مستقل 
حقوق بشر در کابل، 
می گوید که هم زمان 
با افزایش میزان 
خشونت ها علیه زنان، 
نوعیت این خشونت ها 
نیز شدیدتر و 
خشن تر شده است.

سخنگوی وزارت 
مبارزه با مواد مخدر 

می گوید که بیشتر 
زنان معتاد به مواد 

مخدر در وایت های 
کابل، نیمروز، بلخ، 

فراه و هرات هستند. 

وزارت معارف نیز 
نقش و حضور زنان 

در نهادهای آموزش و 
پرورش را مهم توصیف 

کرده می گوید که 
بخش قابل ماحظه ای 

از دانش آموزان و 
آموزگاران را زنان 
و دختران تشکیل 

می  دهند.

وزارت دفاع می گوید 
که هم اکنون نیز 
زنان در صفوف 
نیروهای ارتش نقش 
مهمی ایفا می کنند. 
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جهانی  روز  مارچ،  هشتم  فرارسیدن  با 
زنان، کمیسیون مستقل حقوق  همبستگی 
میزان  درصدی   8.6 افزایش  از  بشر  حقوق 
سال  مارچ  هشتم  از  زنان  علیه  خشونت ها 
داده  خبر  امسال  مارچ  هشتم  تا  گذشته 

است.
ساحه ای  دفتر  رییس  فرزام  عبدااحد 
کابل  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
مارچ  از هشتم  این کمیسیون  می گوید که 
سال گذشته تا هشتم مارچ امسال، پنج هزار 
و 575 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده 
است. آقای فرزام افزود که موارد خشونت ها 
دوصد  از  بیش  و  است  مختلف  زنان  علیه 
تأکید  او  آن می شود.  نیز شامل  قتل  مورد 
خشونت ها  این  »قاطع«  اکثریت  که  کرد 

خانوادگی است.
عبدااحد فرزام گفت: »دوصد و سی و چهار 
مورد این خشونت ها منجر به قتل زنان شده 
به  اقدام  هم  دیگر  مورد  دو  و  پنجاه  است. 
خودکشی و 220 مورد دیگر هم خودسوزی 
در  زنان  قتل  که  می گوید  او  است.«  بوده 
فعالیت های  و  مسلحانه  منازعات  جریان 
آقای  نیست.  موجود  آمار  تروریستی شامل 
فرزام تأکید کرد که آمار کمیسیون مستقل 
و  ناموسی  قتل های  شامل  بشر  حقوق 

خودسرانه نیز می شود.
مستقل  کمیسیون  ساحه ای  دفتر  رییس 
حقوق بشر در کابل، می گوید که هم زمان با 
افزایش میزان خشونت ها علیه زنان، نوعیت 
این خشونت ها نیز شدیدتر و خشن تر شده 
قتل  رقم  گذشته  سال  که  گفت  او  است. 
کمتر  مراتب  به  خشونت ها  نتیجه  در  زنان 
از امسال بود. آقای فرزام قتل زنان را یکی 
نوع  وحشیانه ترین«  و  »خطرناک ترین  از 
خشونت ها علیه زنان توصیف کرد. به گفته 
میزان  افزایش  عمده ی  عوامل  از  یکی  او، 
قتل زنان در نتیجه خشونت های خانوادگی، 
است.  مجازات  از  معافیت  فرهنگ  ادامه ی 
عاملی  »اولین  می گوید:  فرزام  عبدااحد 
که در افزایش خشونت ها و قتل زنان نقش 
مهم دارد، فرهنگ معافیت از مجازات است. 
متأسفانه تعداد زیادی از مجرمین خشونت 
نافذه کشور مورد  قوانین  زنان مطابق  علیه 
و  نمی گیرند  قرار  عدلی  تعقیب  و  محاکمه 
تحت  ساحات  از  افراد  این  از  زیادی  تعداد 
حاکمیت دولت فرار می کنند و به مخالفان 
مسلح دولت پناه می برند. این باعث می شود 
تعقیب  مورد  خشونت  عامان  که  وقتی 
عدلی و قضایی نگیرند، مجرمین باالقوه هم 
تشویق به ارتکاب جرم علیه زنان می شوند.«

مدافعان  از  ثاقب  حمیرا  حال،  همین  در 
حقوق زنان نیز می گوید که برعاوه افزایش 
این  نوع  زنان،  علیه  خشونت  ها  میزان 
خشونت ها نیز خشن تر شده است. او با اشاره 
به کشته شدن نزدیک به بیست زن در طول 
یک ماه در افغانستان، گفت: »حداقل در دو 
ماه گذاشته ده ها مورد قتل زنان را داشتیم 
که از بریدن سر کودک سه ماه شروع شده 
تا زن پنجاه ساله. هم چنین در ماه گذشته 
بیشتر از چهار مورد اسیدپاشی داشتیم. این 
خشونت ها  نوع  که  می دهد  نشان  خودش 

علیه زنان خشن تر شده است.«
خشونت  سیستماتیک

و  ساختاری  از  هم چنین  ثاقب  حمیرا 
علیه  خشونت ها  شدن  »سیستماتیک« 
با  ثاقب  خانم  داد.  خبر  افغانستان  در  زنان 
اشاره به اظهارات اخیر داکتر عبداه عبداه 
رییس  اجرایی کشور در باره وجود تبعیض 
آزار  مورد  و  دولتی  نهادهای  در  زنان  علیه 
این  آنان، می گوید که  قرار گرفتن  اذیت  و 
نوع خشونت ها سیستماتیک و تاشی برای 
محدودشدن حضور زنان در نهادهای دولتی 
است. حمیرا ثاقب گفت:  »من بیشتر بحث 
کار  را در محیط  زنان  اذیت جنسی  و  آزار 
تعبیر به خشونت ساختاری و سیستماتیک 
می کنم؛ خشونتی که به نوعی حضور زنان 
در ادارات دولتی و اجتماع را محدود بکنند.«

با  که  می افزاید  زن  حقوق  مدافع  این 
ممکن  جامعه،  در  حاکم  فرهنگ  به  توجه 
آزار  و  گزارش خشونت ها  از  زنان  از  خیلی 

مواجه  آن  با  ادارات  در  که  اذیت هایی  و 
با  یاهم  و  کنند  خودسانسوری  می شوند 

چنین شرایطی ادامه بدهند.
در  یک شنبه،  روز  عبداه  عبداه  داکتر 
گفت  مارچ،  هشتم  از  گرامی داشت  مراسم 
که زنان هنوز هم در محیط کاری با تبعیض 
و آزار و اذیت مواجه اند. رییس اجرایی کشور 
افزود: »در محیط کار به صورت کل تبعیض، 

آزار و ناراحتی روانی هم هست.«
کرد  تأکید  حال،  عین  در  ثاقب  حمیرا 
تاکنون  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که 
زمان  در  که  وعده هایی  به  نتوانسته اند 
انتخاباتی شان برای بهبود وضعیت  مبارزات 
که  گفت  او  کنند.  عمل  بودند،   داده  زنان 
امکانات  به  دسترسی  در  هم  هنوز  زنان 
صحی، آموزشی، تحصیلی، کاری و اقتصادی 

مشکل دارند. 
عبداه عبداه نیز به مشکات زنان اعتراف 
یک  نیز  اکنون  هم  که  می گوید  و  می کند 
خانم مجبور است تا فرزند خود را در آغوش 
یک  به  رسیدن  برای  طوانی  راه  و  گرفته 

مرکزی صحی را طی کند.
اما مسووان وزارت امور زنان می گویند که 
طی دو سال اخیر کارهای زیادی در راستای 
بهبود وضعیت زنان در کشور صورت گرفته، 
اما رفع این مشکات نیازمند کارهای بیشتر 

و تغییرات فرهنگی است.
زنان،  امور  وزارت  سخنگوی  رضایی،  کبرا 
برنامه ها  اخیر  سال  یک  طی  که  می  گوید 
بهبود  راستای  در  زیادی  طرزالعمل های  و 
وضعیت زنان طرح و تدوین شده، اما اجرای 
این برنامه ها و طرزالعمل ها زمان طوانی تر 
»ما  افزود:  حال  عین  در  وی  اما  می برد. 
می کنیم  احساس  را  این  ضرورت  هم چنان 
صورت  بیشتری  فعالیت های  و  کارها  که 
خشونت ها  رقم  متأسفانه  چون  بگیرد. 
و خشونت  زن  از  پدیده حمایت  و  بااست 
و  فرهنگی  ساختاری،  عامل  یک  زن،  علیه 

اجتماعی خیلی جدی دارد.«
ماه  نه  در  که  گفت  هم چنین  رضایی  کبرا 

گذشته 531 مورد لت و کوب زنان توسط 
به ثبت رسیده است. وی  امور زنان  وزارت 
و  گذشته شصت  ماه  نه  در  که  کرد  تاکید 
ثبت  وزارت  این  توسط  نیز  قتل  مورد  یک 

شده است.
حال  عین  در  زنان  امور  وزارت  سخنگوی 
گفت که میزان مشارکت زنان در حکومت 
به  نزدیک  و  شده  بیشتر  ملی  وحدت 
بیست و شش درصد در ادارات خدمات ملکی 
یازده درصد در سطح رهبری  به  نزدیک  و 

رسیده است.
اعضای  از  درصد  هفت  و  بیست  هم چنین 
مجلس نمایندگان را زنان تشکیل می دهند. 
و  وزیر  عنوان  به  زن  چهار  حاضر  حال  در 
نه زن دیگر به عنوان معاون وزارت خانه کار 
عنوان  به  تن  یک  حال،  عین  در  می کنند. 
کار  عنوان سفیر  به  دیگر  تن  و چهار  والی 

می کنند.
بیش از هشت صد هزار معتاد

با  مبارزه  وزارت  آمارهای  حال،  همین  در 
مواد مخدر نشان می دهد رقم زنانی که به 

اعتیاد رو آورده اند، نیز افزایش یافته است.
با  مبارزه  وزارت  سخنگوی  دانشیار  حنیف 
مواد مخدر می گوید که نزدیک به هشت صد 
هزار زن از مواد مخدر متأثرند. آقای دانشیار 
از  که  تن  میلیون   3.6 الی   3.2« گفت: 
استفاده مواد مخدر متأثر استند، تشخیص 
کتگوری های  شامل  افراد  این   شده اند. 
 1.4 حدود  در  یعنی  می شوند.  مختلف 
به  و  هستند  معتاد  که  کسانی  میلیون 
بقیه  و  می کنند  استفاده  مواد  دایمی  طور 
استفاده  یعنی  مختلف  کتگوری های  شامل 
از  متأثر  که  کسانی  و  مقطعی  کنندگان 
و  محیط  در  یعنی  مخدراند.  مواد  استفاده 
ماحولی که بوده اند مواد استفاده شده و به 
آنان هم  باای  را  تاثیرات سوء خود  نحوی 
گذاشته است. در مجموع به طور تقریبی در 
حدود هشت صد هزار متأثر مواد مخدر زنان 
را ما داریم که این ها هم شامل کتگوری های 

مختلف می شوند.«

مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  سخنگوی 
مواد  به  معتاد  زنان  بیشتر  که  می گوید 
مخدر در وایت های کابل، نیمروز، بلخ، فراه 
دانشیار،  حنیف  گفته  به  هستند.  هرات  و 
ظرفیت ها برای تداوی در حال حاضر پایین 
است و ساانه نزدیک به چهل هزار تن تحت 
تداوی قرار می گیرند. آقای دانشیار افزود که 
از  پس  که  زنانی  قبال  در  دولتی  نهادهای 
رو آوردن به اعتیاد از خانواده های شان طرد 
شده اند، توجه بیشتری کرده اند. به گفته او، 
این خانم ها اکثراً پس از تداوی به خانه های 

امن فرستاده می شوند.
در عین حال، مرکز عدلی و قضایی مبارزه 
اعام  مخدر  مواد  و  مسکرات  جرایم  علیه 
کرده که رقم استفاده از زنان در قاچاق مواد 
مخدر بیشتر شده است. این اداره می  گوید 
وجود  دلیل  به  مخدر  مواد  قاچاق بران  که 
زنان  از  جامعه،  در  حاکم  سنت  و  فرهنگ 

برای قاچاق مواد مخدر استفاده می کنند. 
جرایم  علیه  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز 
مسکرات و مواد مخدر می گوید که در طول 
یازده ماه گذشته بیست و پنج زن به اتهام 
این  و  شده  بازداشت  مخدر  مواد  قاچاق 
را  افزایش  گذشته  سال  با  مقایسه  در  رقم 
به  زنان  اداره،  این  گفته  به  می دهد.  نشان 
بازرسی  این که کم تر مورد تاشی و  دلیل 
توسط  آنان  از  رو  همین  از  می گیرند،  قرار 
قاچاق بران مواد مخدر در انتقال مواد مخدر 

استفاده می شود.
پنج  هزار زن در ارتش

هم زمان با افزایش میزان خشونت علیه زنان 
که  کرده  اعام  نیز  دفاع  وزارت  کشور،  در 
این وزارت در نظر دارد تا رقم حضور زنان 
در صفوف نیروهای ارتش را به پنج  هزار تن 
برساند. این وزارت در پیامی به مناسبت فرا 
زنان،  روز همبستگی  مارچ،  رسیدن هشتم 
می گوید که هم اکنون یک هزار و 737 تن 
دفاع  وزارت  مختلف  بخش های  در  زنان  از 
آینده  تا در  نظر است  اما در  دارند  فعالیت 
به  وزارت  این  در  زنان  حضور  رقم  نزدیک 

پنج هزار تن برسد.
وزارت دفاع می گوید که هم اکنون نیز زنان 
در صفوف نیروهای ارتش نقش مهمی ایفا 
می کنند. این وزارت گفته است: »در وزارت 
و  خدمت  قسمت  در  زنان  برای  ملی  دفاع 
بردن سویه تحصیلی شان سهولت های  بلند 
زیادی مهیا گردیده و با در نظر داشت نص 
افغانی  سنن  و  فرهنگ  و  اسامی  شرعیت 

عمًا تطبیق می گردد.«
در  زنان  حضور  و  نقش  نیز  معارف  وزارت 
نهادهای آموزش و پرورش را مهم توصیف 
کرده می گوید که بخش قابل ماحظه ای از 
دانش آموزان و آموزگاران را زنان و دختران 

تشکیل می  دهند.
محمدشفیق صمیم معین تعلیمات اسامی 
وزارت معارف می گوید که این وزارت تاش 
در  را  دختران  و  زنان  حضور  رقم  تا  دارد 
آقای  بسازد.  موجود  رقم  از  بیشتر  مکاتب 
صمیم می افزاید: »هم اکنون 9.24 میلیون 
شاگرد غرض آموزش زیر چتر نظام آموزشی 
هستند  درس  فراگیری  مصروف  افغانستان 
که حدود40 درصد آن ها را دختران تشکیل 
معلم  هزار  از جمله 220  و هکذا  می دهند 
می کنند.  احتوا  خانم ها  را  آن ها  درصد   32
به همین  ترتیب،  در تمام عرصه های کاری 
و  بوده  محسوس  زنان  حضور  وزارت  این 
رهبری وزارت معارف کماکان در صدد آن 
است تا درصدی حضور و سهم خانم ها را در 
بخش های مختلف این وزارت ازدیاد بخشد، 
همکاری های  و  استوار  گام های  با  باشد  تا 
تمام اقشار جامعه با تمام مشکات موجود 
و  پیش رفت  تاب ناک  افق  به  و  آمده  فایق 

تعالی افغانستان قدم بگذاریم.«
هرچند   طی   سال های   اخیر   در   عرصه های 
آن  اما   بوده،  پررنگ  زنان  حضور  مختلف 
طوری که داکتر سیماسمر رییس کمیسیون 
با  هنوز  زنان  بشر می گوید،  مستقل حقوق 
خانم  مواجه اند.  قبل  سال  پانزده  مشکات 
سمر که اخیر هفته گذشته در نشستی در 
صحبت  زنان  نقش  تقویت  چگونگی  باره 
همان  با  زنان  متأسفانه   « گفت:  می کرد، 
سال  پانزده  که  جدی ای  بسیار  مشکات 

پیش مواجه بودند، هنوز هم مواجه اند.«

ظفرشاه رویی

از آن هشت مارچ تا این هشت مارچ

افزایش هشت درصدی
خشونت علیه زنان 



»محاکمه خیابانی، بازداشت های خودسرانه 
و ازدواج های زیرسن«

از دسترسی زنان به عدالت و برابری 
حمایت کنیم

بشر  حقوق  بنیادین  اصول  از  یکی  برابری 
با  و  شایسته  زندگی  یک  تحقق  ازمه ی  و 
کرامت برای تمام افراد بشر می باشد. »همه 
انسان ها آزاد به  دنیا آمده  و از نظر منزلت  و 
حقوق  برابر  بوده  و بدون  هیچ گونه  تمایزي ، از 
جمله  تمایزات  مبتني  بر جنسیت ، حق  دارند 
از کلیه  حقوق  و آزادي هاي  اساسی و بشری 
برخوردار باشند.« براساس اسناد بین المللی 
حقوق بشر دولت ها متعهد به  تضمین  حقوق  
کلیه   از  بهره مندي   در  مردان   و  زنان   برابر 
مدني   فرهنگي ،  اجتماعي ،  اساسي ،  حقوق  
تعهد  این  از  تأسی  به  مي باشند.  سیاسي   و 
بین المللی، قانون اساسی افغانستان نیز مقرر 
داشته است که »هرنوع تبعیض و امتیاز بین 
اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان 
اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق 

و وجایب مساوی می باشند.«
قانون   22 ماده  در  که  برابری  اصل  تحقق 
اساسی تضمین شده است، مستلزم اقدامات 
اجرایی،  قانون گذاری،  حوزه ی  در  عملی 
تسهیل  برای  مثبت  اقدامات  و  قضایی 
حقوق  از  مردان  و  زنان  برابر  بهره مندی 
آنان  برابر  دسترسی  افزایش  و  خود  بشری 
بشری  حقوق  تأمین  زمینه های  و  منابع  به 

خود می باشد.
تاش ها  فوق،  قانونی  ضمانت های  همه  با 
تحقق  زمینه ی  در  که  پیش رفت هایی  و 
حقوق زنان و رعایت اصل برابری در کشور 
ما صورت گرفته است، هنوز زنان افغانستان 
به فرصت ها، امکانات و منابع به صورت برابر 
و  چالش ها  مشکات،  با  و  ندارند  دسترسی 
انواع خشونت مواجه اند. بنا بر این ازم است 
از  بهره گیری  با  دولتی،  مربوطه  نهادهای 
با رعایت هدف پنجم  و  قانونی  ضمانت های 
جنسیتی(  )برابری  پایدار  توسعه  اهداف  از 
برابری  اصل  تحقق  برای  عملی  اقدامات 
و   کنند  اتخاذ  زنان  بشری  حقوق  تأمین  و 
مؤثر  مشارکت  عدالت،  به  زنان  دست رسی 
روند  نظیر  ملی  مهم  پروسه های  در  آنان 
عدلی  نهادهای  در  زنان  مؤثر  حضور  صلح، 
و قضایی و نهادهای دفاعی و امنیتی را در 
صدر اولویت های کاری خویش قرار بدهند. 

مسلم  حقوق  از  یکی  عدالت  به  دسترسی 
بشری زنان است، زنان در جامعه افغانستان 
و  خشونت  از  مختلفی  انواع  روزه  همه 
بدرفتاری را از درون خانه تا اجتماع تجربه 
می شوند.  مجرمانه  اعمال  قربانی  و  کرده 
جرایم  و  خشونت  قضایای  به  متأسفانه  اما 

هنوز  است،  ازم  که  گونه  آن  زنان  علیه 
تاش  بلکه  نمی گیرد،  صورت  رسیدگی 
کتمان  زنان  بر  خشونت  قضایای  می شود 
زنان  به  مربوط  جزایی  قضایای  حتا  و  شده 
فصل  و  حل  رسمی  غیر  مراجع  طریق  از 
معافیت  زمینه های  ترتیب  بدین  شود. 
مجرماِن خشونت بر زنان فراهم شده و باعث 
می شود قانون منع خشونت علیه زن کمتر 
تطبیق شود و کم تر مورد استناد قرار گیرد. 
خشونت  تداوم  به  منجر  معافیت  فرهنگ 
به  نیز  را  باالقوه  مجرمان  و  زنان شده  علیه 
ارتکاب خشونت تشویق می کند. بناً تطبیق 
علیه  خشونت  منع  قانون  احکام  قاطعانه ی 
زن و رسیدگی عادانه و حتمی به قضایای 
کاهش  در  سازنده  نقش  می تواند  خشونت 
جرایم علیه زنان داشته و میزان بهره مندی 
را  بشری شان  حقوق  و  فرصت ها  از   زنان 

افزایش بدهد.
یکی از اقدامات دیگری که می تواند دسترسی 
مؤثر  کند، حضور  تقویت  را  عدالت  به  زنان 
در  است،  و قضایی  نهادهای عدلی  در  زنان 
خشونت  قربانیان  سو  یک  از  صورت  این 
نهادها  این  به  بیشتر  اعتماد  با  و  راحت تر 
زنانی  دیگر  جانب  از  و  می کنند  مراجعه 
استخدام  قضایی  و  عدلی  نهادهای  در  که 
می شوند، وضعیت قربانیان خشونت را بهتر 
با درِک درد و رنج قربانیان،  درک نموده و 
به  عادانه تر  طور  به  و  بیشتر  قاطعیت  با 
بر  بنا  می کنند.  رسیدگی  آنان  علیه  جرایم 
این مشارکت و حضور مؤثر زنان در نهادهای 
در  تأمین عدالت  زمینه ساز  و قضایی  عدلی 
قبال زنان و تقویت دسترسی آنان به عدالت 
می باشد.  نهادهای مربوطه باید به این مهم 

عطف توجه کنند.
با توجه به گسترش ناامنی و تداوم منازعات 
در  زنان  مؤثر  حضور  کشور،  در  مسلحانه 
ایجاد  متضمن  امنیتی،  و  دفاعی  نهادهای 
رفتار  از  و جلوگیری  عمومی  امنیت  و  نظم 

که   - زنان  علیه  خشونت بار  و  تبعیض آمیز 
هستند-  کشور  در  ناامنی  اصلی  قربانیان 
نهادهای  در  زنان  حضور  ارتقای  می باشد. 
دفاعی و امنیتی کشور مستلزم آن است که 
فرصت های  تأمین  برای  بیشتری  اقدامات 
هرگونه  جلو  و  شده  اتخاذ  زنان  برای  برابر 
رفتار تبعیض آمیز، تحقیرکننده و آزاردهنده 
علیه زنان در درون این نهادها گرفته شود تا 
اعتماد خانواده ها حاصل شده و به دختران 
خود فرصت شمولیت در نهادهای دفاعی و 
امنیتی را بدهند. بنا بر این ازم است که با 
زمینه سازی و تاش بیشتر، حضور مؤثر زنان 
شده  تقویت  امنیتی  و  دفاعی  نهادهای  در 
امنیتی در کشور،  ترتیب وضعیت  این  به  و 

خصوصاً برای زنان بهبود یابد.
بادر نظر داشت وضعیت نامساعد امنیتی که 
تداوم فرهنگ  قانون،  باعث ضعف حاکمیت 
زنان  دسترسی  محدودیت  ایجاد  و  معافیت 
به حقوق بشری شان شده است، جلوگیری از 
هرگونه رفتار تبعیض آمیز علیه زنان، تقویِت 
دسترسی زنان به عدالت، حضور مؤثر زنان 
در نهادهای عدلی و قضایی و مشارکت قوی 
امر  یک  امنیتی  و  دفاعی  نهادهای  در  آنان 
این  مربوطه،  نهادهای  باید  و  بوده  ضروری 
عرصه ها را در اولویت خویش قرار بدهند تا 
و  زنان  بشری  حقوق  وضعیت  بهبود  شاهد 
زنان  حقوق  نقض  و  خشونت  موارد  کاهش 
در کشور خود باشیم. زیرا بدون حضور مؤثر 
زنان در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، 
صلح،  به  دست یابی  فرهنگی،  و  اقتصادی 

ثبات و توسعه ی پایدار ممکن نمی باشد.
پایان دادن به مشکات و گرفتاری های زنان 
و تاش برای ایجاد یک جامعه ی قانون مند و 
عاری از هرگونه خشونت و نابرابری، خصوصاً 
نابرابری جنسیتی، نیازمند آن است که همه 
و  عدالت  به  زنان  کامل  دسترسی  از  هم  با 
سهم  روند  این  در  و  کنیم  حمایت  برابری 

شایسته و مسووانه بگیریم.

داکتر سیما سمر

بیژن

وزارت  بشری  حقوق  ساانه ی  گزارش 
حقوق  نظام مند  نقض  از  امریکا  خارجه ی 
زنان در افغانستان انتقاد کرده است. در این 
گزارش آمده است که حق حیات، حق آزادی، 
حق همسرگزینی اختیاری و حق گشت وگذار 
آزادانه ی زنان در خیابان ها به صورت نظام مند 
نقض می شود. در این گزارش آمده است که 
قانون گذاری  و  قضایی  انتظامی،  نهاد های 
افغانستان هم در حمایت از حقوق زنان ناکام 
برخی  در  که  می گوید  گزارش  این  مانده اند. 
از موارد این نهاد ها هم حقوق زنان افغان را 

نقض کرده اند. 
مصونیت  و  زنان  خیابانی  محاکمه های  از 
عامان نیز در این گزارش یاد شده است. بر 
این گزارش در ماه مارچ سال 2016  اساس 
طالبان یک زن را در وایت جوزجان تیرباران 
کردند. در گزارش آمده است که یک ماه بعد 
صحرایی  محاکمه ی  ویدیوی  رویداد،  این  از 
در  شد.  منتشر  نیز  طالبان  توسط  زن  این 
از  پس  زن  این  که  می شود  دیده  ویدیو 
می شود.  تیرباران  صحراییی  محاکمه ی  یک 
گزارش حقوق  بشری وزارت خارجه ی امریکا 
را  او  زن  این  بستگان  از  برخی  که  می گوید 
متهم به روابط جنسی خارج از ازدواج کرده 
دادگاه صحرایی  در  دلیل  همین  به  و  بودند 

طالبان تیرباران شد. 
پولیس  که  آن جایی  از  که  می گوید  گزارش 
افغانستان به محل رویداد دسترسی و کنترول 
ندارد، عامان این جنایت، از تعقیب عدلی و 

قضایی مصون مانده اند. 
گزارش حقوق بشری وزارت خارجه ی امریکا 
قلب  در  فرخنده  خیابانی  محاکمه ی  از 
آن  عامان  تا حال  که  یاد می کند  نیز  کابل 
این گزارش آمده است  مجازات نشده اند. در 
کسانی  از  برخی  ابتدایی  محکمه ی  در  که 
بودند، حکم  متهم  فرخنده  زجرکشی  به  که 
به  گرفتند.  اعدام  و  طویل المدت  حبس های 
اما  افغانستان  عالی  دادگاه  گزارش،  نوشته ی 
حکم اعدام متهمان به زجرکشی فرخنده را 
آمده  عالی  دادگاه  اعضای  نقل  به  نپذیرفت. 
است که آنان شواهد و مدارک متقن دال بر 
قتل مستقیم فرخنده توسط متهمان به دست 
نیاورده اند. گزارش می گوید که رییس جمهور 
فرخنده،  قضیه ی  بیشتر  بررسی  برای  غنی 
یک هیات تحقیق گماشت که تا هنوز نتایج 
حقوق  گزارش  است.  نشده  روشن  آن  کار 
بشری وزارت خارجه ی امریکا دستگاه قضایی 

بر  عدالت  اجرای  عدم  دلیل  به  را  افغانستان 
قرار  انتقاد  مورد  فرخنده،  زجرکشی  عامان 

داده است. 
در گزارش آمده است که زنان در افغانستان 
شده اند.  افگنده  زندان  به  واهی  اتهام های  با 
کرده اند،  فرار  خانه  از  که  دخترانی  از  برخی 
اساس گزارش در هیچ  بر  زندان اند.  حاا در 
که  است  نیامده  افغانستان  قوانین  از  یک 
دختران فراری از خانه زندانی  شوند. گزارش 
دادستانی  و  عالی  دادگاه  بار ها  که  می گوید 
به  که  کرده اند  احکامی  صادر  افغانستان  کل 
فرار  خانه  از  که  دخترانی  نباید  آن  موجب 
می کنند، زندانی شوند. اما در گزارش حقوق 
بشری وزارت خارجه ی امریکا گفته شده که 
از  بسیاری  در  و  نشده اند  عملی  احکام  این 
موارد قاضیان ناآشنا با حقوق مدرن و متون 
حقوقی افغانستان، دخترانی را که از خانه فرار 

کرده اند، به زندان افگنده اند. 
خارجه ی  وزارت  بشری  حقوق  گزارش  در 
امریکا آمده است که برخی از دختران افغان 
رسیدن  یا  اجباری  ازدواج  از  گریز  دلیل  به 

به پسری که دوستش دارند، از خانه های شان 
با آن که  فرار می کنند. گزارش می گوید که 
چنین  برای  افغانستان  قوانین  از  یک  هیچ 
دخترانی حکم حبس پیشبینی نکرده است، 
اما برخی از قاضی ها آنان را زندانی می کنند. 
واهی  اتهام  به  قاضی ها  که  می گوید  گزارش 
زندانی  را  دختران  این  زنا«  برای  »تاش 
با  ناآشنا  و  آموزش ندیده  قاضیان  می کنند. 
حقوق مدرن، یکی از ماده های قانون اساسی 
زندان  حکم  صدور  دستاویز  را  افغانستان 
گزارش  داده اند.  قرار  از خانه  فراری  دختران 
را  افغانستان  اساسی  قانون  بند های  از  یکی 
نقل کرده است که در آن حکم شده است که 
در صورت خای قانونی در یک مورد قضیه، 
قاضی می تواند نظر به احکام فقه حنفی عمل 

کند.  
که  می گوید  امریکا  خارجه  وزارت  گزارش 
تفسیر  افغانستان  اساسی  قانون  بند  این  از 
به  امریکا  خارجه  وزارت  است.  شده  اشتباه 
که  می نویسد  حقوق دانان  از  برخی  از  نقل 
افغانستان در محاکم مدنی به  قانون اساسی 

قضات دستور داده است که در صورت خای 
صادر  فقه حنفی حکم  احکام  مطابق  قانون، 
گزارش  هم چنین  جزایی.  امور  در  نه  کنند، 
زندانی  این حقوق دانان  به سخنان  استناد  با 
کردن دختران فراری از خانه را غیرقانونی و 
مصداق نقض حقوق بشری زنان خوانده است. 
خارجه  وزارت  بشری  حقوق  گزارش  در 
انتقاد  نیز  زن  زندانیان  بد  وضعیت  از  امریکا 
شده است. در این گزارش آمده است که در 
34 وایت افغانستان به زنان زندانی خدمات 
نمی شود.  عرضه  باید  که  طوری  آن  درمانی 
وایت   34 تمام  در  که  می گوید  گزارش 
افغانستان در هیچ زندانی کارمند صحی زن 
وجود ندارد تا به زنان زندانی رسیدگی کند. 
را  افغانستان  حکومت  بابت  این  از  گزارش 

مورد انتقاد قرار داده است. 
هم چنان  امریکا  خارجه ی  وزارت  گزارش 
در  زندانی  زنان  درصد   51 که  می گوید 
ارتکاب »جرایم اخاقی«  به دلیل  افغانستان 
در زندان اند. گزارش می گوید که هیچ تعریف 
از نوع جرایم وجود  روشن و درست حسابی 

اعضای  از سوی   زنان هم  این  بیشتر  ندارد. 
خانواده شان متهم شده اند. 

امریکا  خارجه  وزارت  بشری  حقوق  گزارش 
از تطبیق نشدن فرمان تقنینی منع خشونت 
فرمان  این  است.  کرده  انتقاد  نیز  زن  علیه 
است  نشده  بدل  قانون  به  هنوز  تا  تقنینی 
محافظه کار  محافل  و  ماها  از  برخی  و 
تبلیغ  با آن مخالف اند و علیه آن  افغانستان 
کارمندان  که  می گوید  گزارش  می کنند. 
دستگاه قضایی افغانستان و قاضی های ارشد، 
آموزش های ازم برای تطبیق فرمان تقنینی 
منع خشونت علیه زن ندیده اند و به همین 
در  نمی شود.  تطبیق  فرمان  که  است  دلیل 
این فرمان به متجاوزان به عنف و شوهرانی 
احکام  می کنند،  وکوب  لت  را  زنان شان  که 
طویل المدت حبس در نظرگرفته شده است. 
قربانی  اگر  که  است  آمده  هم چنان  فرمان 
جنایت  این  عامل  بمیرد،  جنسی  تجاوز 
خارجه ی  وزارت  گزارش  می شود.  اعدام 
امریکا می گوید که نه تنها که فرمان تقنینی 
است  نشده  تطبیق  زن  علیه  خشونت  منع 
افغانستان  قضایی  دستگاه  کارمندان  بلکه 
فرا  نیز  ازم  آموزش های  آن،  تطبیق  برای 

نگرفته اند. 
نقض  به  هم  را  افغانستان  پولیس  گزارش 
بخشی  در  است.  کرده  متهم  زنان  حقوق 
قربانی  زنان  که  است  آمده  گزارش  این 
حوزه های  در  دشواری  به  جنسی،  تجاوز 
پولیس شکایت شان را ثبت می کنند. گزارش 
است  شده  دیده  زیادی  موارد  در  می گوید 
واهی  اتهام  به  را  قربانی  زنان  پولیس،  که 
می گوید  گزارش  است.  کرده  بازداشت  زنا  
را  قربانی  زنان  جنسی،  تجاوز های  عامل  که 
گاهی با وعده ی ازدواج و گاهی هم با ارعاب، 
وادار می کنند که شکایات شان را پس بگیرند. 
بر اساس این گزارش برخی از عامان تجاوز 
جنسی گاهی به قاضیان رشوه می دهند و این 
امر سبب می شود که زن قربانی تجاوز جنسی 

مجازات شود. 
گزارش وزارت خارجه ی امریکا، از ازدواج های 
خردسال،  دختران  ازدواج  دختران،  اجباری 
اذیت  و  آزار  و  سال  خرد  مادران  مرگ ومیر 
زنان در خیابان ها و محل کار نیز انتقاد کرده 
خای  که  آن  با  که  می گوید  گزارش  است. 
قانونی در این مورد وجود ندارد، اما حکومت 
زمینه  ها  این  در  قانون  تطبیق  در  افغانستان 

ناکام مانده است. 

4سال دهم    شماره مسلسل 2581    چهار شنبه 18 حوت 1395



5 سال دهم    شماره مسلسل 2581   چهارشنبه 18 حوت  1395

رویینا شهابی

خو خودت به چشم سر دیدی. اینا دخترای 
دلم  جان،  همشیره  نیستن  و خوب  نجیب 
کُنم  جواب شان  آمدن  که  دگه  دفعه  است 

که نام مه بد نشه یک وقت.«
دار  سیاسر  ما  خوِد  توبه  »خدایا  می گوید: 
ما خو  کو،  ره  ما  پرده سیاسرای  تو  استیم 
روز تا بی گاه ده غریبی گم استیم.« منتظرم 
تا در باره ی آن دوتا مرد هم چیزی بگوید 
اما هیچ حرفی از آن ها به زبان نمی آورد و 
مشغول حساب و کتاب با مشتری می شود.
هشت مارچ روز برابری و آزادی زنان مبارک!

برداشت سوم:
مرتب  و  می کند  گریه  بهار  ابر  مثل  زن 
می گوید به خدا دیگر خسته شده ام، دیگر 
هیچ انگیزه خواندن و نوشتن و فکر کردن 
ندارم. دلم می خواهد کوله بارم را جمع کنم 
و از این مملکت بروم. من برای چه و برای 
کی مانده ام؟ برای چه درس خواندم و جان 
کندم؟ می گوید سال ها است خودم را فریب 
دادم که جامعه به زنانی مانند من نیاز دارد، 
باید بمانم و مقاومت کنم. باید آگاهی ایجاد 
هم نسلم  زنان  وضعیت  در  تغییری  و  کنم 
به میان بیاورم، ورنه تمام سعی و کوششم 
کی  تا  اما  بی هوده.  و  بوده  آب  بر  خطی 
به  تنهایی  به  را  سنگین  بار  این  می توانم 
خودم  هم جنس  زنان  وقتی  بکشم،  دوش 
از آن ها  به مراتب پیش تر  هم پای مردان و 
سنگ بنای یادبودم را سفارش داده اند و هر 
روز زهر رقابت های کودکانه ی بدون آگاهی، 
مردان  دنیای  در  بیشتر  توجه  جلب  برای 
و  قدرت  اربابان  جانب  از  پذیرفته شدن  و 
و  تلخ  لبخند  می ریزند.  کامم  به  را  ثروت 
سردی روی صورتش نقش سرخورده گی را 
بی اختیار  مسخره ی  اشک های  می زند،  َرج 
پاک  خارجی  شیک  کاغذی  دستمال  با  را 
می کند و می گوید در این هشت سال، هر 
این  خاطر  به  زنانی  یا  زنی  کردم،  کار  جا 
که خود را بهتر و مطلوب تر برای مناسبات 
برآورده شدن  خاطر  به  دهند،  نشان  مردانه 
نظام  از سوی  و کوچک  احمقانه  مطالباتی 
مردساار، به خاطر تأیید و توصیف از جانب 
احساس های  خاطر  به  و  کارفرما  مردان 
فروخورده و مجال نیافته ی زنانه که فاقد هیچ 
اندیشه و خاقیتی بوده، تمام قد در برابرم 
یا ایستادند و یا از پشت سر پُتکی به سرم 
زدند که تا مدت ها بی هوش و بی خود باشم. 
باطل  چرخه  تسلیم  روی  هر  به  که  زنانی 
و  شده اند  کم هزینه  بی گاری  و  پدرسااری 
به  تو  شبیه ساختن  برای  تاش شان  وقتی 
خود را ناکام می بینند و دیگر فضایی برای 
توجیه خود پیدا نمی کنند، در صدد کمک و 
هم نوایی با سیستم زن ستیز مردمحور برای 
یکه تاز  زعم خود  به  تا  برمی آیند  تو  حذف 
بمانند. حال آن که میان و میدانی  میدان 
شهد  با  که  متعفنی  لجن زار  جز  نیست 
زنان  روز  هر  و  تزیین شده  رنگ  و  و شکر 
ناآگاه بیشتر و بیشتری در آن فرو می روند و 
خود به حال خویش واقف نیستند. اگر هم 
واقف شوند، روزی است که عفونت به مغز 

برداشت اول:
که  سال هایی  هم مانند  امسال  مارچ  هشت 
پیش از این آمدند و رفتند و نه دردی درمان 
به کرسی  نه حرفی جدی و سازنده  و  شد 
پر طمطراق  برپایی چند جشن  با  نشست، 
وارداتی  قهوه  و  کیک  و  چای  صرف  و 
روشن فکری  دادِن  پُز  ابزارهای  از  که  غرب 
در  است،  شده  افغانیزه  فمینیستی  و 
و  زرق  و  چراغ  از  پر  و  مجلل  سالون های 
برق شهر بزرگ داشت می شود. زنان مدعی 
و  آزادی  داعیه داران  و  اجتماعی  مدرنیسم 
از  پُرکن شان  دهان  عناوین  با  زن،  برابری 
و  اطراف  و  پارلمان  و  ارگ  و  وزارت خانه ها 
اکناف، نمایش خیمه شب بازی امسال را هم 
با حمایت منابع سیاست و قدرت مردانه به 
با مدیریت آگاه و  و  نحو احسن و شایسته 
مسوول خویش در مقابل واه واه و تحسین 
اصلی  کارگردآن های  و  عروسک گردان ها 

نمایش به اجرا می گذارند.
صدای چک چک زنان و مرداِن داخل سالون 
در فضا می پیچد و بانوی پُشت تریبون بیش 
نخبه بودن  و  خاص بودن  احساس  پیش  از 
می کند و به خود می بالد. چند مرد که در 
ردیف های ویژه و اختصاصی اول نشسته اند 
در گوشی پُچ پُچی مردانه می کنند و احساس 
جرعه ای  با  همراه  را  خاطرشان  رضایت 
گزارش  خبرنگاران  می نوشند.  ولع  با  چای 
را  روایت ها  شب  رسانه ها  و  می کنند  تهیه 
و  می کشند  تصویر  به  تمام  خجسته گی  با 
چند جایی از صحبت های ُگهربار سرکار بانو 
فانی و فانی مقام محترِم را به خورد زن 
بی سواِد  و  باسواد  نشسته ی  تلویزیون  پای 
مارچ  هشت  می دهند.  روستایی  و  شهری 

روز همبستگی زنان جهان مبارک!
برداشت دوم:

دو دختر جوان و دو مرد که یکی جوان و 
دیگری میان سال است در یکی از کافه های 
نشسته اند.  هم  مقابل  شهر  دنج  و  خلوت 
خنده های شان  صدای  و  می کشند  سیگار 
همراه با دود سیگار به سقف کافه می چسپد 
انگار. مرد جوان تر دست دختر را می گیرد 
گوشش  در  و  می کند  خم  کمی  را  خود  و 
نشنوند.  دیگر  دونفر  که  می گوید  چیزی 
از  را  انگشتانش  و  می کند  گره  ابرو  دختر 
بین دست مرد بیرون می کشد. بعد از گذر 
یکی دو ساعت، مرد میان سال پیش خدمت 
را صدا می زند و صورت حساب را پرداخت 
به دخترها می گوید: »وا ساتمان  می کند. 
زیاد تیر شد، بسیار خنده کدیم خدا کنه که 
لبخند می زنند  جگرخون نشویم.« دخترها 
نمی شه.«  »ان شااه  می گوید:  یکی شان  و 
بامان  برین  »َخی  می گوید:  میان سال  مرد 

خدای تان دخترا، ما رفتیم از پیش تان.«
فاصله  با  و  می روند  بیرون  مردها  ابتدا 
ترک  را  کافه  فوراً  دقیقه دخترها هم  چند 
در  می روند  راه  عجله  با  بس  از  و  می کنند 
رهگذران  چشم  پیش  از  ثانیه  چند  عرض 

اطراف، ناپدید می شوند.
بیرون رفتن  با بی صبری منتظر  کافه دار که 
آن ها بود، دستی به یک گوشه ی موهایش 
می کشد و در حالی که قصد دارد مرتب شان 
حالتی  با  و  می کشد  بلندی  نفس  کند 
غیرت  و  مردانه  شیفته گی  خود  از  انباشته 
افغانی می گوید:»همشیره جان! این دخترها 
را می شناسم هفته ی یک بار می آیند این جا، 
باز این دوتا مردا هم پیدا می شن و دگشه 

استخوان سرایت کرده و داروی حکیم باشی 
شهر، کارساز نخواهد بود.

برای  خواهی  عدالت  روز  مارچ  هشت 
زنان مبارک!

پرداخت های  از  برهنه تر  امر  واقعیت 
روزنامه ای و رسانه ای امثال من است. هشت 
ارزش هایی  برای  و  جامعه ای  در  را  مارچ 
می نشینیم  تجلیل  به  و  می گیریم  جشن 
که هیچ آگاهی خودخواسته ی شکل گرفته 
در ذهنیت تجربی زن مدعی و پیش روی 
جامعه ی پشتوانه آن نیست. هشت مارچ را 
همان زنان و مردانی هورا می کشند و مانور 
شدت  به  ادبیات  و  تبعیض  که  می دهند 
جنسیت زده ی میراث برده از تاریخ را هنوز 
و  بازتولید  و  تولید  بازدم های شان  و  دم  در 

تکرار می کنند.
نام دار  شعرای  تنها  آن  در  که  جامعه ای 
آشکارا  شعرشان  که  نیستند  فارسی  زبان 
زن ستیزانه است بلکه، زبان فارسی به شدت 
در  است  کافی  است.  زن  ضد  و  مرد محور 
محاورات روزمره، در ادبیات نوشتاری کمی 
روزمره  المثل های  ضرب  در  کنیم.  درنگ 
نادانی و مصیبت است.  زن مظهر حماقت، 
هرگونه عمل و صفت منفی با زنان توضیح 
ویژه  به  نوشتاری  ادبیات  در  می شود.  داده 
به  گذرا  نگاهی  است  کافی  قدیم  ادبیات 
و  سعدی  و  فردوسی  چون  شاعرانی  اشعار 
تفکر  پای  رد  تا  بیندازیم  دیگران  و  نظامی 

ضد زن را در کام هرکدام شان ببینیم.
زبان بی برو و برگرد بخشی فعال از فرهنگ 
و روبنا است. زبان انعکاس ذهنیت جامعه و 
اغراق  است. شاید  فرهنگ  اعمال  چگونگی 
و  روبنا  گوناگون  اجزای  بگوییم  که  نباشد 
فرهنگ از طریق زبان به هم متصل می شوند 
و زبان جایگاه ویژه ای در روبنای هر جامعه 
نقش  حاکم  مناسبات  بازتولید  و  تولید  و 
فعالی ایفا می کند. در جهان امروز زبان به 
هیچ وجه نقش خنثا در رابطه با مناسبات 
میان مرد و زن نداشته و خود به ابزاری در 
از  است.  شده  بدل  زنان  فرودستی  تحکیم 
همین رو مبارزه علیه زبان مردمحور مبارزه 

مردسااری  سیستم  از  مهمی  بخش  علیه 
است. وقتی زبان را به چالش می کشیم، به 
به  را  مردساارانه  مفاهیم  از  بسیاری  ناچار 
نقش  به  اجمالی  نگاهی  کشیده ایم.  چالش 
و کارکرد برخی از مفاهیم زبان به سادگی 

بیان گر موضوع است.
کلیه  توضیح  برای  است  واژه ای  پدر  مرد، 
مساوی  مردی  انسانی.  و  مثبت  صفت های 
داوری.  و  شجاعت  جوان مردی،  با  است 
خوبی  آدم  وی  یعنی  است«،  مرد  »واقعا 
دارد  مثبتی  زنی صفت  وقتی  و حتا  است، 
به مردان تشبیه می شود.  توضیح آن  برای 
اندازه ده تا  برای نمونه »زن است اما واقعاً 

مرد است« یا »برای خود مردی ست«.
برای توضیح حماقت و نادانی معمواً از نام 
استفاده  لغتی  هر  پیشوند  و  پسوند  با  زن 
نه  و  خرسه  خاله  »دوستی  مثًا  می شود. 
برای حماقت  است  مثلی  که  کاکا خرسه« 
هم  سستی  و  کرختی  ظاهرا  نادانی.  و 
مختص زنان است. وقتی که سمبل سستی 
»خاله  برده«  »خاله خواب  وارفته«،  »خاله 
خاک انداز« و »خاله زنک است«، پس معلوم 
نیست کارهای طاقت فرسای خانگی را چه 
کسانی انجام می دهند. برای توضیح هیاهو 
و شلوغی هنوز هم می گویند: »مثل حمام 

زنانه«.
این  می گوید  مزخرف  فردی  که  زمانی 
ضرب المثل را به کار می برند: »چند کلمه از 
مادر عروس بشنو.« اگر دختری جسارت و 
خاقیتی مشابه برادرش از خود نشان دهد، 
ُگدی باز  دیدیم  مادرکان می گوید: »دختر 
نه شاه قاسم تیرانداز« و... این ضرب المثل ها 

ادامه دارد.
ما در جامعه ای هشت مارچ را در بوق و کرنا 
می کنیم که کاربرد صفت های زشت و منفی 
»شلخته«،  »چرچروک«،  »شلیته«،  مثل 
طور  به  هرچند  آن  امثال  و  »عشوه گر« 
نام  اتوماتیک  اما  ندارند،  جنسی  بار  مجرد 

زنان یا صفات زنانه محسوب می شوند.
سطوح  سرآمدترین  در  هنوز  که  جایی 
»زنکه«،  معمواً  را  زن  روشن فکری 

»سیاسر«، »مادر اوادها«، »کوچ«، »خانه« 
و... خطاب می کنند و یا می گویند: »َد سِر 
بی کار  »از  می شه«،  پیدا  زن  بزنی  سگ 
است«،  بهتر  زاییدن  دختر  کرده  نشستن 
ٌخل  نخورد  هرکی  است  گل  ُشوی  »چوب 
است.« »مرد بدخوی زن سرخ روی«، »زن 
که رسید به بیست باید به حالش گریست«، 
و  نکند«  بی با  را  خانه  است خدا  با  »زن 

نمونه های فراوان مشابه دیگر.
مارچی  هشت  هوادار  مردان  بین  در  شاید 
و  جنگ  هنگام  که  نشسته اند  همان هایی 
مشاجره با یک مرد برای این که او را تحقیر 
کنند و به غیرتش صدمه بزنند به خواهر و 

مادر و زنش دشنام می دهند.
برابری  و  آزادی  ادعای  جامعه ای  در  ما 
شاعران  ادبیات  و  اشعار  که  می کنیم 
بلندآوازه ی حوزه ی تمدنی آن پُر از تحقیر 
و فروکاستن جای گاه و نقش زن است، برای 

نمونه:
سعدی در »بوستان« چنین می آورد:

زن از مرد موذی به بسیار به
سگ از مردِم مردم آزار به

و یا:
چو زن راه بازار گیرد بزن

وگرنه تو خانه نشینی چو زن 

در جایی دیگر
تو بی عذر یک سو نشینی چو زن
رو،  ای کم ز زن، اف مردی مزن

چو از راستی بگذری، خم بود
چه مردی بود کز زنی کم بود؟

و دیگر  نیست  به سعدی  تنها مختص  این 
و  نظامی  چون  فارسی  ادب  بزرگواران 
خسرو  ناصر  و  موانا  و  فردوسی  و  حافظ 
هم نمونه هایی فراوان از این دست دارند که 
مجال پرداختن به آن در این نوشتار نیست.

هدف از این بیان، گشودن مبحثی اجمالی 
عنوان  به  زبان  کارکرد  و  بازشناسی  برای 
یکی از عوامل تشدید و تداوم مردسااری و 
پدرسااری در بین روشن فکران و بااخص 
زبان  با  مبارزه  است.  زنان  جنبش  فعاان 
زن ستیز خواه و ناخواه به تعمیق درک زنان 
از ریشه ستم و چگونگی مبارزه با آن کمک 
از اصطاحات ضد زن  خواهد کرد.استفاده 
سهل انگاری  حساب  به  فقط  نمی توان  را 
گذاشت، بلکه این امر مرتبط است با جان 
سختی تفکر مردساارانه. چرا روشن فکرانی 
یک دیگر  با  جمله  یک  سر  بر  ساعت ها  که 
جدل می کنند به راحتی می توانند کلماتی 
را برای زنان مصرف کنند که از نظر تاریخ 
برای تحکیم و تأیید بر فرودستی زنان است 

و هرگز مورد اعتراض هم قرار نمی گیرد.
حتا در میان نیروهای مترقی و انقابی نیز 
زبان  که  است  شده  دیده  ندرت  به  تقریباً 

مردمحور را به چالش بطلبند.
هشت مارچ را در متن جامعه و فرهنگ و 
زبانی خجسته می داریم و نمایش می دهیم 
پدرساار  نظام  و  مردمحوری  و  مرد  نه  که 
آن را به نفع اقتدار خود می داند و باور دارد، 
نه تاریخ زبان و ادبیات مکتوب آن عاری از 
توهین و نگاه فرودست و منفعل به زن است 
و ما حتا نتوانسته ایم بر مناسبات زبانی غلط 
غلبه کنیم و نه زنان همین جامعه ی هشت 
از توهم متفاوت بودن و جلوه های  مارچ زده 
خارجی پسنِد  مدرن  و  شیک  ویترینی 
و  آگاهی  مرحله  به  و  درآمده  به  عروسکی 
از  نگرفته  عاریه  خودخواسته ی  استقال 

مصلحت همین مردان، رسیده اند.
جایی که فمینیسم وارداتی و نازل شده از 
غرب هنوز سالیان زیادی راه در پیش دارد تا 
از چرخه باطل خیابان گردی و شعارنویسی 
و تولید ادبیات و قصه های فانتزی و عاشقانه 
جلوه دادن  پوشالی  قهرماِن  یا  و  قربانی  و 
مسوولیت پذیری  کوچک ترین  بدون  زن 
گریبان  به  سر  و  بربندد  رخت  اخاقی اش، 
ابتدا  و  ببرد  فرو  تفکر  و  هدف مند  مطالعه 
متن  تولید  آن  از  پس  و  مسأله  طرح  به 
برای تلنگرزدن به تابوهای دست ساز سنت 
و  بیمار  الگوهای مسلِط  تزلزل  و  اجتماع  و 

من درآوردی زنان و مردان برسد.

هشت مــارچ
در سه برداشــت

آشکارا  که شعرشان  نیستند  فارسی  زبان  نام دار  تنها شعرای  آن  در  که  جامعه ای 
کافی  است.  زن  ضد  و  مرد محور  شدت  به  فارسی  زبان  بلکه،  است  زن ستیزانه 
ضرب  در  کنیم.  درنگ  کمی  نوشتاری  ادبیات  در  روزمره،  محاورات  در  است 
و  عمل  هرگونه  است.  مصیبت  و  نادانی  حماقت،  مظهر  زن  روزمره  المثل های 
ادبیات  ویژه  به  نوشتاری  ادبیات  در  می شود.  داده  توضیح  زنان  با  منفی  صفت 
قدیم کافی است نگاهی گذرا به اشعار شاعرانی چون فردوسی و سعدی و نظامی 
ببینیم. هرکدام شان  کام  در  را  زن  ضد  تفکر  پای  رد  تا  بیندازیم  دیگران  و 
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اجتماعی  الزامات  کدام  و  آزادی  کدام  برای 
مبارزه می کنند. مثًا، هنگامی که یک فعال 
حقوق زن حق مساوی با مرد برای زن مطالبه 
می کند، روشن نیست که هدف اش چیست؟ 
در واقع تنها با فریاد کشیدن برای این که زن 
مورد  نباید  زن  بماند،  خانه  محیط  در  نباید 
آزار و اذیت و خشونت در خانه و بیرون قرار 
تنها  این  نمی شود.  تأمین  زن  حقوق  گیرد، 

یک روی کرد واکنشی است تا اصاح گرایانه.
همه می دانند که در یک دهه پسین، به نام 
زن در روز هایی چون »هشت مارچ« شعار های 
اما این شعار ها  بسیار قشنگ سر داده شده، 
در  را  ساده انگاران  گوش های  می توانند  تنها 

منطقه، طالبان نیز از این موضوع آگاه شدند. 
و  دختر  خانواده های  بر  طالبان،  تفنگ داران 
هر  را  دل داده  دو  این  تا  آوردند،  فشار  پسر 
طوری که می شود، پیدا و تسلیم آنان کنند. 
طالبان هشدار دادند که اگر این دختر و پس 
را  خانواده  دو  اعضای  تمام  نکردند،  پیدا  را 
خواهند کشت. هر دو خانواده با فریب این که 
را  آنان  برگزار می کنیم،  را  عروسی تان  رسماً 
از پاکستان  به خانه خواستند، اما عروسی ای 
و  طالبان  مشترک  محکمه ی  نبود.  کار  در 
کرده  را  آنان  کشتن  فیصله ی  موی سفیدان 
که  بود  این  نکردنی هم  باور  و  بودند. جالب 
پسر توسط طالبان تیرباران شد، اما دختر را 

برای حفظ آبرو عمًا پدرش کشت.
روایت های  که  نیستند  داستان ها  این  تنها 
به  را  دختران  و  زنان  وضعیت  از  دردناکی 
نمایش می گذارند، حتا در کابل نیز دختری 
خردسال برای عروسی نکردن با مرد بزرگی، 
خود را به مرز تورخم می رساند تا از چنگ این 
یابد و خود را به خانه ی یکی  ازدواج رهایی 
از اقاربش برساند، اما این فرار، موفق نیست. 
می کند.  فرار  هراسان  پدرش  تصمیم  از  او 
شاگردانش  از  یکی  است،  قاری  که  پدرش 
را که تفاوت سنی شان بیشتر از 20 است را 
برای او برگزیده است. به نزدیکی های تورخم 
بد  و  سیاه روزی  هم  جا  آن  در  اما  می رسد، 
بختی دامنش را رها نمی کند و راننده متوجه 
می شود که این دختر تنها است و از هراس 
تحمل  با  می شود  مجبور  دیگر،  آسیب های 

برای  بسیاری  نهاد های  افغانستان،  در 
تأمین  و  عدالت  برابرِی،  آزادی،  از  پاسداری 
دیده  اکثراً  اما  می زنند،  سخن  زن  حقوق 
این  از  بسیاری  برای  زن  حقوق  که  می شود 
زندگی های  به  رسیدن  برای  ابزاری  نهاد ها 
افغانستان  در  نهاد ها  این  است.  بوده  رویایی 
یک  گونه ی  به  هنوز  را  زن  حقوق  از  دفاع 
پروسه مطرح نکرده، بلکه به این امر برخورد 
دفاع  که  می دانند  همه  داشته اند.  پروژه ای 
پروژه ای تغییر بنیادی در زنده گی زنان پدید 
نمی آورد. تنها این فرصت را برای شماری از 
استفاده جویان پدید می آورد تا به نام دفاع از 
و  برسانند  نانی  و  آب  به  را  حقوق زن، خود 
آسوده دانه به سخنرانی های آتشین بپردازند.

چارچوب  در  افغانستان  در  زن  حقوق  اگر 
شده  سنگ  سنتی  و  قبیله ای  مناسبات 
مدافعان  دیگر  جهت  در  است،  مانده  گیر 
بزرگ ترین  به  خود  زن  حقوق  دروغین 
پایمال کننده گان آن نیز بدل شده اند. با دریغ 
نام  از  فصلی،  مدافعان  این  بیشتر  شمار  که 
می گویند،  زن سخن  حقوق  مدافع  نهاد های 
اما کارهای بسیاری از آن ها در کشور، تطبیق 
پروژه های طرح شده به وسیله ی سازمان های 
امداد خارجی و داخلی است. وابسته گی های 
مالی این نهاد ها به منابع امداد جهانی و تفکر 
زیر  را  آن ها  استقال  تنها  نه  آن ها  پروژه ای 
پرسش برده، که نوع اندیشه ی پروژه ای را نیز 

بر آنها مسلط ساخته است.
تفکر دور نمایی در نهاد های حقوق بشری و 
حقوق زن در افغانستان وجود ندارد و اگر هم 
وجود داشته آن را نمی توان از پشت هاله ی 
دید.  آسانی  به  پروژه ای  اندیشه های  از  سیاه 
در  با خشونت  مبارزه  که  است  رو  همین  از 
قشر  این  برای  عدالت  تأمین  و  زنان  برابر 
نشان  تجربه  است.  بوده  ناکام  افغانستان  در 
رأس  در  که  آنانی  از  شماری  که  است  داده 
تا  تاش اند  در  دارند  قرار  مدنی  نهاد های 
به  مدنی  جامعه ی  و  زن  حقوق  سکوی  از 
خیز  وایت  و  معنیت  وزارت،  مقام  سوی 
موارد  از  بسیاری  در  هم چنان  بردارند.  آزاد 
مدافع حقوق زن  نهاد های  نیست که  روشن 

در آستانه ی تجلیل از هشت مارچ روز جهانی 
روز در همه کشور های  این  داریم.  قرار  زن 
می شود  تجلیل  مختلف  گونه ی  به  جهان 
کشور  بزرگان  اشتراک  با  هم  افغانستان  در 
اما هنوز هم در  را گرامی می دارند،  این روز 
که  هم  زنانی  هستند  کشور  این  گوشه های 
وجود  زنان  برای  هم  روزی  ک  نمی دانند 

داشته باشد تا آن را گرامی بدارند.
کار  روی  از  سال  پانزده  از  بیش  باگذشت 
از  افغانستان  زنان در  اکثریت  نو  نظام  آمدن 
سوی خانواده مورد خشونت قرار می گیرند و 
مواردی  در  را  آنان  نیز  طالبان  و  زورمندان 
مجازات و شکنجه می کنند و هنوز پایانی به 

این حالت متصور نیست.
روزه  همه  افغانستان  در  زنان  بر  خشونت 
روزانه  زیادی  و دختران  زنان  بیداد می کند، 
قرار  دیگر  خشونت های  و  کوب  و  لت  مورد 
پدر،  خواسته های  قربانی  یکی  می گیرند. 
و  می شود  برادر  خواسته های  قربانی  دیگری 
حتا در بسیاری موارد هم طالبان و زورمندان 
می دارند.  وا  اجباری  ازدواج های  به  را  آن ها 
هم مانند آن دو خواهر فاریابی که یک فرمانده 
محلی، هر دو را به نکاح خود درآورد که در 

هیچ فرمول دینی و مدنی جور نمی آید.
دختری دیگر در روستاهای مرکزی واقع در 
ناحیه ی سوم کندز که خاف میل خانواده اش 
می خواست با آنی که دوستش دارد، عروسی 
کند، اما ناگزیر شد با وی از خانه به پاکستان 
در  خبر  این  شدن  فراگیر  از  پس  کند.  فرار 

این  بفریبند.  مجلل  و  رنگین  تاار های  زیر 
نمی توان  شعار  با  تنها  که  است  روشن  نکته 
را  زنان  اجتماعی  و  مشارکت سیاسی  میزان 
باا برد. این شعار ها و خواست ها باید در عمل 
قدر  هر  عمل،  بدون  شعارهای  شوند.  پیاده 
هم که بلند فریاد زده شوند، همان موج های 
صوتی اند که در بی کرانه ی آبی گم می شوند. 
بدون  دادن های  این شعار  نتیجه ی  شاید در 
حقوق  مدافع  نهاد های  هنوز  که  است  عمل 
زنان  گسترده  گروه های  تا  نتواسته اند  زن، 
افغانستان را در جهت سهم گیری و مشارکت 
در پروسه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی آگاهی داده و به حرکت بیاورند.

برگردد.  خانه  به  راننده گان  اذیت  و  آزار 
خانه  در  می زنند.  دست  بدنش  به  رانندگان 
طبق معمول روزگار زنان افغانستان از سوی 
فامیل لت و کوب می شود. فردای آن روز فرا 
تن کردن  به  مجبوِر  کودک،  این  و  می رسد 
لباس سفید عروسی که در پشت آن روزهای 
سیاه و تاریک انتظارش را می کشد، می شود. 
لت  وکوب، شکنجه، بستن در اتاق های تاریک، 
مرگ  خوردن  به  ناگزیرشدن  زخم زبان ها، 
و  معده  شستن  و  کشنده  داروهای  و  موش 
بازگشت به جهنمی به نام زندگی، تاش برای 

خودکشی به شکل های مختلف...
را  روز دخترش  پدر  این  که   در عین حالی 
سیاه ساخته، و او را با مرد کهن سالی نسبت 
به خودش نکاح بست و از سیاه روزی دخترش 
هم خبر دارد و ازش پشتی بانی نمی کند، اما 
که  دومی اش  زن  نزد  از  باز  و  دوباره  حاا 
همیشه با او بوده، برگشته و می خواهد دختر 
اولی اش  را هم هم سرنوشت دختر  خردترش 
سیاه بسازد. این پدر، حاا دختر 16 ساله اش 
را به مردی که به گفته ی خود آن مرد، 45 
داستان  هم  باز  و  کند  نکاح  دارد،  سال سن 

که  کرد  اعتراف  دردناک  امر  این  به  باید 
به  مردان  چه  و  زنان  چه  ما  مردم  هنوز 
آگاهانه ی  مشارکت  سبب  که  خودآگاهی ای 
آنان در پروسه های سیاسی- اجتماعی کشور 
می شود، نرسیده اند. همه می دانند که در میان 
مشارکت آگاهانه به حیث یک شهروند آگاه تا 
مشارکت غریزی، تفاوت بسیاری وجود دارد. 
هنوز مشارکت ما بیشتر غریزی است. این هم 
که  است  غیرمسووانه  شاید  و  خوش باورانه 
یک  در  رسانه ای  گزارش  با چند  شود  تصور 
سنتی  بافت های  با  مردساار  سخت  جامعِه 
جایگاه  پذیرش  و  مدارا  مسیِر  آن،  در  حاکم 
انسانی زن شکل بگیرد و یا امید بستن به این 

خواهرش بر وی تکرار شود.
***

چرا پدر کسی که با دوست دخترش فرار کرده 
از  قانون  و  نظام  به  با رجوع  نمی تواند  است، 
تصمیم پسرش حمایت کند؟ چرا خواهرانی 
را که اجبارا به نکاح یک زورمند در می آیند، 

از چنگ این جنگ ساار بیرون نمی کشند؟
زندگی  با  پایتخت،  در  مایی  و  قاری   وقتی 
و  می کند  بازی  رحم  و  بی هراس  دخترانش 
مادر  می سازد،  جهنم  شان  برای  را  زندگی 
حامی  که  مراجعی  به  چرا  وی  دختران  و 
حقوق زنان است، رجوع نمی کنند؟ با وجود 
حقوق  از  بین المللی  و  ملی  حمایت های 
بانوان، حمایت قانونی حکومت از حقوق زنان، 
نهادهای  فعالیت  و  امن  خانه های  موجودیت 
حامی زنان، چرا زنان و نزدیکان شان در برابر 
و  می مانند  خاموش  شکنجه  و  ستم  ظلم، 
نمی رسانند؟  حکومت  دروازه های  به  را  خود 
برای  اجباری،  ازدواج های  قربانی های  چرا 
خانه  به  را  خود  ازدواج ها،  این  به  تن ندادن 

امن نمی رسانند؟
می شود  مانع  ناپسند  عرف های  و  عنعنه 

که دیگاه های زن ستیز خانواده گی و اجتماعی 
با جبر و اعمال قانون از میان بروند و دگرگون 

شوند.
در بیش از یک دهه ی اخیر، چه بسا شعارهای 
و  واکنش زا  افغانستان  زنان  برای  حق طلبانه 
این که خشونت  به جای  و  بوده اند  پروژه ای 
مردان  ستیزه جویی  و  خشم  به  کند،  کم  را 
حقوق  برای  مبارزه  ناکامی  است.  زده   دامن 
زن را می توان از آن جا تشخیص داد که طرح 
در  عاطفه  ابراز  برای  تنها  موضوعی  چنین 

قبال حوادث هول ناک خاصه می شود.
نهاد های مدافع حقوق زن به جای این که در 
پیوند به مسایل مربوط به حقوق بشر و حقوق 
امداد  سازمان های  دنباله َروی  حالت  از  زن 
خارجی به در آیند، بیشتر در تاش گرفتن 
رویایی  قصرهای  به  تا  بزرگ اند،  پروژه های 
برسند. این کار نه حقوق زن را تأمین می کند 
فعال،   تاش گران  به  را  آن ها  خود  هم  نه  و 
در  تغییر  می سازد.  مبدل  پیش گام  و  مبتکر 
ناممکن  اما  باشد،  دشوار  شاید  رویکرد  این 
سازمان های  می توانند  نهاد ها  این  نیست. 
برنامه های  تا  بسازند  ناگزیر  را  امداد خارجی 
دورنمایی  اهداف  چارچوب  در  را  خود  امداد 
و استراتژیک نهاد های مدنی کشور هم آهنگ 
مانده  عقب  کشورهای  بسیاری  در  بسازند. 
پروژه ای  رویکردهای  که  است  شده  دیده 
بر  در  خشونت  در  کاهش  کم ترین  نتوانسته  
که  است  رو  همین  از  بیاورد.  وجود  به  زنان 
هر روز زنان در افغانستان قربانی رویداد های 
اجتماعی  و  خانواده گی  خشونت های  فجیع 
می شوند. زنان افغانستان حق دارند از حقوق،  
اجتماعی خود  مکلفیت ها و نقش سیاسی – 
آگاه باشند. تأمین این امر نیازمند آموزش های 

مدنی گسترده در میان زنان است.
بشر، حقوق  نهاد های مدافع حقوق  تأسف  با 
هنوز  افغانستان  مدنی  جامعه ی  و  زن 
به  موثر  و  گونه ی  به  را  آواز شان  نتوانسته اند 
گوش مردم برسانند. دست کم زنان افغانستان 
در دهکده ها بزرگ ترین گروه اجتماعی ای اند 
دشوار  بسیار  شده اند.  رانده  حاشیه  به  که 
است تصور کرد که بتوان بدون آگاهی مدنی 
و مشارکت آگاهانه ی سیاسی زنان، سخن از 

دموکراسی پایدار به میان آورد.

نشدن«  »بدنام  برای  زیان دیده  زنان  تا 
خانواده های شان خاموش و ساکن بمانند.

نظام  به  اعتماد  نبود  دیگر،  کان  مسأله ی 
عدلی و قضایی، نهادهای اجرایی و نهادهای 
نهادهای  بیشتر  است. در  زنان  حامی حقوق 
زنان  اگر  حاکم اند،  مردان  مدنی  و  دولتی 
در  ببرند،  پناه  امن  خانه های  به  زیان دیده 
بیشتر موارد با آزار و اذیت جنسی کارمندان 
این اداره رو به رو می شوند. مانند زن بیوه و 
مشکلش  حل  برای  که  سمنگانی  بی چاره ی 
رفته  سمنگان  دادگاه  رییس  گل  تور  پیش 
برای حل کردن  تا  ازش خواست  او  اما  بود، 
به  گل  تور  کند.  عروسی  وی  با  قضیه اش، 
دختر این بانو چشم دوخته بود تا این که این 
اما چند ماه نگذشته  ازدواج کرد،  با وی  زن 
بر  سمنگان  زمان  آن  دادگاه  رییس  که  بود 
دختر این بانو تجاوز و او را دوبار حامله کرد. 
رییس دادگاه وقت سمنگان، با آن بانو ازدواج 
یک  بانو،  آن  دختر  از  حاا  اما  بود،  کرده 

کودک دو ساله و چند ماه بادار می باشد.
با داستان هایی که از وضعیت زنان آسیب دیده 
از خشونت در رجوع و عدم رجوع به نهادهای 
که  پرسید  باید  می شود،  خوانده  دولتی 
حل  خاطر  به  شوند  دل گرم  بانوان  چگونه 
مراجعه  دولتی  نهادهای  به  مشکات شان 

کنند؟
اگر واقعاً دولت افغانستان اراده ی قوی برای از 
میان بردن خشونت بر زنان دارد، باید اعتماد 
بیاورد  میان  به  را  زنان  حامی  نهادهای  به 
خشونت  کودکان  و  زنان  بر  که  را  کسانی  و 
می کنند مجازات سنگین کند. دولت باید بر 
عنعنه ی خاف  و  معافیت  نوع  هر  حاکمیت 
قانونی نقطه ی پایان بگذارد، تا شرم از دست 
تمامی  از  دیدن  آسیب  هراس  و  آبرو  رفتن 

نهادها به زنان وجود نداشته باشد.
نیاز است تا دولت بر بنیاد قانون، به گونه ی 
جدی و درست از زنان حمایت کند تا آن  ها 
را قوی و محکم احساس کنند و رسم  خود 
عنعنات کلیشه ای را کنار گذاشته و به چیزی 

حق شان است، برسند.

یک دهه مبارزه به نام زن
اما برای جیب

چرا بیشتر زنان 
خـشونت دیده
 به دولت مراجعه نمی کنند؟

فرشته آویژه

تفکر دور نمایی در نهاد های حقوق بشری و 
حقوق زن در افغانستان وجود ندارد و اگر 
پشت  از  نمی توان  را  آن  داشته  وجود  هم 
به  پروژه ای  اندیشه های  از  سیاه  هاله ی 
آسانی دید. از همین رو است که مبارزه با 
خشونت در برابر زنان و تأمین عدالت برای 
است.  بوده  ناکام  افغانستان  در  قشر  این 
تجربه نشان داده است که شماری از آنانی 
نهاد های مدنی قرار دارند در  که در رأس 
جامعه ی  و  زن  از سکوی حقوق  تا  تاش اند 
مدنی به سوی مقام وزارت، معنیت و وایت 

خیز آزاد بردارند.



زنی سوار تاکسی می شود و از راننده می خواهد که وی را 
به شهر برساند. زن در چوکی پشت سر راننده می نشیند 
و به صفحه مبایل خود خیره می شود. تاکسی تازه چند 
قدم دور رفته است که راننده سرفه می کند. زن بدون 
به صفحه مبایل خود زل زده است.  توجه کند،  اینکه 
راننده آیینه دید عقب را تنظیم می کند و دوباره سرفه 
می کند. زن همچنان مشغول است. حوصله راننده طاق 
می شود و می  پرسد، »ببخشید همشیره، شما همین جا 
در افغانستان زندگی می کنید؟« زن بدون اینکه پاسخ 
بگوید از پنجره به بیرون نگاه می کند. پس از حدود یک 
دقیقه راننده دوباره حرف می زند، »امروز هوا بسیار سرد 
است. شاید باز هم برف ببارد. هههههه کابل بی زر باشد، 
بی برف نی. چطو؟« زن انگار َکر است. به هیچ یک از 

حرف های راننده پاسخ نمی گوید. 
دیگر چیزی نمانده است که راننده به شهر برسد. برای 
بزند. »همشیره  زن حرف  با  می کند  بار تاش  آخرین 
خیر  هستیم.  انسان  هم  ما  بخدا.  هستی  مغرور  بسیار 
خیال  مرا  می داند  خدا  نداریم.  لوکس  موتر  که  است 
پیسه  نیستم.  دیگه  موتروان های  مثل  مه  کردی.  کی 
نداشته باشی هم صدقه سرت. مقصد اخاق خوب چیز 
تاکسی  بگیر، هر وقت  مرا  تلفن  اینی شماره  بیا  است. 
حرف  هنوز  کن...«  صدا  نوکرت  سر  فقط  داشتی  کار 
در  جانانه  سیلی  که  است  نرسیده  آخر  به  تاکسی وان 
بغل گوشش اصابت می کند. تاکسی وان تکان می خورد 
و وسط جاده موتر را توقف می دهد. زن یک اسکناس 
موتر  از  و  می کند  پرتاب  راننده  بسوی  را  افغانی  صد 
پایین می شود. راننده با توجه به ازدحام شهر از هرگونه 
به راهش  با دل پر خون  و  درگیری صرف نظر می کند 

ادامه می دهد. 
پس از ده دقیقه دو مسافر مرد سوار تاکسی می شوند. 
انفجارهای  ناامنی و  با مسافر دیگر درمورد  یک مسافر 
پی هم در افغانستان قصه می  کند. راننده حرف مسافر را 

قطع می کند و می گوید؛
چطور  کشور  ای  که  هستم  حیران  من  استاد  »به خدا 
کشور  ای  د  که  چیزهای  چه  نشده.  خاکستر  تاحال 
جریان نداره. قسم سرم حق ندارید که همی حالی یک 
پایین کردم. همین جا د  از موتر  به زور  را  دختر مقبول 
جای شما د پشت سر شیشته بود. تا که سوار موتر شد، 
تلفن خوده کشید و به خارجی ها زنگ زد. با خارجی ها 

ضمیمه طنز روزنامه
روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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یک چیزهایی می گفت که خدا و راستی اگر زن به شوهر 
خود بگوید. هر دفعه که گپ می زد، بوی ویسکی می داد. 
پیش  خوده  دست  که  بودیم  رسیده  منطقه  همی  د 
پدرلعنت  یک  بگویم؟  چه  مالید.  گردنم  به  و  کرد 
مقبول هم بود که نگو. هرچه خوده دور گرفتم، نشد. 
آخر گفتم، تو مسلمان هستی یا نه. گفتم برای یک 
زن مسلمان عیب است که با خارجی ها شراب بخوره. 
کنید  باور  هستیم.  افغان  شما  و  ما  نباشد  هرچه  باز 
استاد، د ای منطقه که رسیدیم پیراهن خوده کشید. 
اگر دروغ بگویم شاه دوشمشیره به کمرم بزند که جای 
به یک  دست خارجی ها هنوز د بدنش دیده می شد. 
رقم پیراهنشه پس د جانش دادم. به خدا از سواری باا 

کردن پشیمان شده بودم. 
یک  در  خوده  شماره  کردم،  پایینش  موتر  از  آخر 
آدم  بسیار  تو  میگه  داد.  مه  به  و  کرد  نوشته  کاغذ 
خوب هستی، بیا همراه مه موتروان باش. گفت ماه 
شش صد دالر برت میتم. توبه احول وا. استاد، یازده 
یک  شکر  تاهنوز  می کنم،  موتروانی  که  است  سال 
لقمه نان حرام به اوادهایم ندادیم. شماره شه دور 
انداختم، یک رقم سرش بد خورد. پدرلعنت نشه بود، 
یک سیلی زد د بیخ گوشم. هی، ای، جایشه ببین. 
باز یک شماره نوشته کرد و به  دستم داد. گفت، تا 
زمانی که شماره مره نگیری، از موتر پایین نمی شم. 
با یک آدم نشه چه  کار کنی؟ آخر گرفتم. که دور 
رفتم، باز اوسو انداختم. یاره استاد، بیست سال است 
که د همی کشور موتروانی می کنم، همیطو بدبختی 

را دفعه اول است که می بینم. 
شده، چطو  انتحار  شده،  انفجار  که  میگین  شما  حالی 
شده. مردمی که د گفت خدا پایبند نباشد و صاف گفته 
نشود، سر  نازل  نخورید، دیگه سرش غضب  که شراب 
کی شود؟ تو اینی زنه ببین. چطور پتلون تنگ پوشیده. 

از برای خدا.« 
توجه  تاکسی وان  حرف های  به  اینکه  بدون  مسافر  دو 
هستند.  مصروف  خود  مبایل  گوشی  با  باشند،  داشته 
تاکسی وان این بار با صدای پایین می گوید، »کل فساد 
پدر همراه بچه گپ  روز  تمام  د همی فیسبوک است. 
تینگ  نمی زند،  گپ  موتروان  همراه  سواری  نمی زند، 
را  خارجی ها  خانه ای  خدا  رایست.  کرده  مسج  تینگ 

خراب کند کتی ای وسیله شیطانی.« 

»روز 
جهانی زن، 
فکر جهانی 

مرد«

زن تنها
در تاکسی

دولت افغانسـتان با فــرستادن یک قطعه اثر عتیقه دوره 
ظاهــرشاه به وایت بغان، مــوزیم این وایت را رسمــا 
تبریک  بغـان  وایت  مــردم  به  گرفـت.  افتتاح  باد  به 

عرض می کنیم. 

افتتاح مـوزیـم در وایت بـغـان

کارمندان هشت شب
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خدایا خیر. بسیار انسانیت می کنی. بگو.

بخدا دست و پایم َدم ندارد. از صبح تاحال 
مثل سگ جان کنده ام. هیچ حوصله ندارم.

پس من لباس سرخ خود را می پوشم. 
همان زرک دار که در عروسی دختر خاله 

پلوشه شان پوشیده بودم.

درست است. من دست و رویم را می شویم، کمی 
آرایش می کنم و آماده می شوم. تو زود بیا.

سام عزیز قلب پاکم.

الهی به قربانت شوم، ای آسمان نیلی  گون دلم.

نی عزیزم. او گپا نیست.
فقط خواستم هشت مارچ را برایت تبریک بگویم. 

امشب از طرف من در رستوران مهمان هستی.

نی نمی شود. یک لباس ساده بپوش. 
بوت هایت هم کوری بلند نباشد که 

حوصله َتَرق ُتُروق را ندارم.

آرایش؟ عروسی است؟ من از خود آبرو دارم. 
برو برنامه بیرون کنسل شد. یک دسته گل 

تازه میارم کفایت می کند. بای.

وای مه قربان شوهر مقبول خود. 
آی لو یو. 

اوکی. نسیم و صمیم و بهشته را آماده کن، 
دریشی سیاه و یخن قاق بنفش مرا اتو بزن، 

بوت های نوک دراز مرا رنگ کن، برای ننه 
جان یک ذره غذا پخته کن، خودت هم یک 
لباس ساده بپوش، من ساعت شش میایم 

دنبالت. 



نشان دهد زنان نیز می توانند مانند مردان در 
ستایش  قابل  نقش  ماین  از  کشور  پاک سازی 
تا  این ریاست در نظر دارد  لذا  باشند،  داشته 
شمار زنان در این ریاست تا سال 2020 ده تا 

پانزده درصد افزایش یابد.
درهمین حال ویس احمد برمک وزیر دولت در 
امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید که 
و  شده  راه انداخته  به  کلیشه ای  گفتمان های 
محافل نمایشی برای تجلیل از 8 مارچ را باید 
مردان  دید  که  همین  گفت  او  گذاشت.  کنار 
تبعیض  و  زنان  پنداشتن  ضعیف  به  نسبت 

در  وقتی  افغان  پسران  و  مردان  از  بسیاری 
باشند،  دوستان خویش  از  تازه  میان جمعی 
تا آخرین حد ممکن می کوشند که از داشتن 
خواهر انکار کنند و هر گاه مجبور به اعتراف 
عنوان  به  آن  از  شوند،  خواهر«  »داشتن 
»همشیره« که جنسیت زن و مرد در این واژه 

می تواند یکی باشد، استفاده می کنند.
گاه  هیچ  کل  در  تقریباً  مردان  گونه  همین 
دیگران  را  خانم های شان  نام  نمی خواهند 
که  روستایی  مردان محدود  از  برخی  بدانند. 
از  دارند،  شوخی  مردان  از  دیگر  شماری  با 
نام خانم های مردان  باره ی  خانم های شان در 
در  آن  کاربرد  از  و  هم شوخی شان می پرسند 

دولت  وزارت  و  ماین پاکی  اداره های  مسووان 
که  می گویند  حوادث  به  رسیدگی  امور  در 
زنان می توانند در بهتر انجام شدن پروسه های 
آنان  باشند.  موثر  افغانستان  در  ماین پاکی 
در  گذشته  سال های  طی  زنان  که  می گویند 
آگاهی دهی از خطرات  ماین ها در میان مردم 
موثر  و  مفید  بسیار  کودکان  و  زنان  جمله  از 

بوده اند.
و  انسجام  رییس  یوسفی  محمدشفیق 
امور  در  دولت  وزارت  ماین پاکی  هماهنگی 
که  می گوید  طبیعی  حوادث  به  رسیدگی 
بوده  سازنده  بسیار  ماین پاکی  در  زنان  نقش 
جهانی  روز  از  تجلیل  برنامه ی  در  وی  است. 
علوم  و  حقوق  دانشکده ی  ادیتوریم  در  زن 
قسمت  » در  گفت:  کابل  دانشگاه  سیاسی 
سروی، رساندن آگاهی ها از خطرات ماین های 
زنانی که  و  زنان سهم داشتند  ناشده،  منفجر 
فعالیت در ماین پاکی داشتند موفقیت هایی هم 

داشته اند.« 
سال  تا  که  عملی  پان  در  که  می گوید  وی 
2020 این ریاست دارد یکی از اهداف آن رشد 
ماین پاکی  در  فعال شان  نقش  و  زنان  حضور 
چنین  مردم  بین  که  گفت  یوسفی  می باشد. 
کار  یک  ماین پاکی  کار  که  است  عام  تفکری 
تا  دارد  تاش  ریاست  این  اما  است،  مردانه 

کم  پول  با  را  ُخردترکم  "عاجزه "ی  »همو 
نکاح  به  کاکایش  پسر  حبیب اه  به  طویانه، 

دادیم.«
با  که  گفت  »کوچش«  به  نظر،  صوفی  »باز 

»همشیره اش« »سگ واری« رفتار نکند.«
»حالی شویت باز دگه طوی می کنه، باز بین 
»دو سگ« حیران ماندیم که کی خاص گیر 

باشه؟«
استی؟  "کر"  "زنکه!"  او  اوادها!"  »"مادر 
و  زار  همو  بیار  زود  "َشل"  او  نمی شنوی؟ 

مرگی ره که پختی.«
یک  حالی  بود،  بودیم، خوب  که  مجرد  »وا 
را محکم ده پشت  و یک "بار غم"  "پشتاره" 

خود بسته کدیم.«
»همو که لباس آبی پوشیده بود، بسیار خوب 

"شی" بود.«

"نفر"  مه  یافته،  راه  سرت  زیاد  تو  »"نفرِی" 
را نمی مانم سر باا کنه، برش گفتم که پس 
از ای هر صبح وقت تر به ...بیایه، اگه نی خو 
دنبال مه همی حالی ده تا "..." شله گی دارن«

روزه  عباراتی است که همه  از  این ها بخشی 
برده  کار  به  زنان  برای  افغانستان  سراسر  در 
می شود. در نفس بیشتر این القاب، جنسیت 
نیمی از جامعه پنهان است و شهروند کشور 
القاب  این  بردن  کار  به  شاهد  اگر  دیگری 
از  را  لقب ها  این  جنسیت  نمی تواند  باشد، 
آنان دریابد. کاربران این لقب ها برای این که 
ناراحت  زبان شان  در  زن  جنسیت  حضور  از 

می شوند، تن به کاربرد آنان داده اند.
پدران حتا تا زمان بزرگی دختران شان، نامی 
باشد،  نیاز  اگر زمانی  آنان نمی برند و حتا  از 
یاد  "ضعیفه"  و  "عاجزه"  نام  به  از دخترشان 
می کنند، لقب هایی که از زبانی دیگر برگزیده 
شده اند و کاربردشان سبب کاهش حساسیت 

پدران می شود.

داشتن در برابر شان تغییر کند، بهتر و ازمی 
است. 

عرف  سایه ی  در  مردم  که  گفت  برمک  آقای 
را  خشونت  که  بوده اند  قبیله ای  سنت های  و 
آیات  که  حالی  در  داشته اند،  روا  زنان  علیه 
و  رفتاری  نیک  به  امر  را  انسان  قران  صریح 
آنان  زنان و رعایت حقوق  با  برخورد شایسته 
کرده است. وی گفت: »2001 را اگر با امروز 
انجامیده است، این  مقایسه کنیم، به نتایجی 
نداشته  دست آوردی  هیچ  ما  که  نیست  طور 
باشیم، ما امروز زنان را به سطح معینیت ها و 

آنان  اذیت  سبب  خانم ها  این  شوهران  پیش 
می شوند.

به کار نبردن نام خانم ها از سوی شوهران شان 
در  بلکه  نیست،  عار  خانه  از  بیرون  در  تنها 
خانم های شان  از  شوهران  اکثر  نیز  خانه 
پوچ"  و  "چوچ  القاب  با  بیرون  هم مانند  را 
خانم(،"کوچ"،  پوچ:  کودکان،  چوچه،  )چوچ: 
و  "بز"،  "پشتاره"،  "مادرش"،  "مادراوادها"، 
در مواردی که اندکی بیمار باشند، "شلخته"، 
"کر"، "کور"، "شل"، "گنگس"، در زمان هایی 

که قهر باشند، تا چند روز با القاب "پدرنالت"، 
از  پس  و  ماهوار  بیماری  زمان  در  "شلیته"، 

زایمان - که طفل دختر باشد - خانم شان را 

وزارت ها داریم.«
برای  تاش ها  باید  که  می کند  تصریح  وی 
صورت  به  افغانستان  جامعه ی  در  زنان  رشد 
منسجم تر و هماهنگ تر و عملی صورت بگیرد.

کارمندان  از  تن  یک  احمدزی  تمنا  هم چنان 
این  در  زنان  که  می گوید  ماین پاکی  ریاست 
را  خود  موثریت  و  جایگاه  توانسته اند  ریاست 
از  اندکی  کسب کنند. وی می گوید که شمار 
زنان نیز هستند که در ساحه کار می کنند و 
که  چالشی  اما  داشته اند،  موفقیت هایی  آنان 
ابعاد  مواجه اند،  آن  با  ماین پاک  زنان  بیشتر 

"مردار"، "حرام" و "چتل" صدا می زنند.
میان  حالت  خوش بینانه ترین  در  هم چنین 
میان  در  خانم های شان  پای  وقتی  دوستان 
و  "ینگه ات"  از  خانم ها  نام  جای  به  بیاید، 

"ینگه مان" استفاده می شود.
القاب برای  اما پرداختن به نفس کاربرد این 
در  ولی  باشد،  تکراری  و  کلیشه  شاید  زنان، 
اندازه  به همان  لقبی، عمًا  پشت کاربرد هر 
و همان گونه، رنج دادن به زنان جاری است. 
یعنی کسی که این لقب ها را به کار می برد، 
هم سان آن، محدودیت هایی را صاحبان القاب 

وضع می کند و رنج هایی بر آنان روا می دارد.
که  کرده  عروسی  تازه  مردی  که  زمانی 
انتظار می رود از باهمی اش با همسرش لذت 
از  یا  و  ببرد  رنج  بیکاری  از  مثًا  وقتی  ببرد، 
به  خانمش  از  باشد،  خشم گین  دیگر  چیزی 
دادن  با  و  می کند  استفاده  زباله دان  عنوان 
غم"،  "بار  و  "گل میخ"  "پشتاره"،  لقب های 
اندوه خانمش تهی  از  پر  بر دل  را  غم دلش 
تنها  "پشتاره"  و  "بار غم"  کاربرد  و  می سازد 
زخم زبان هایی نیستند که زده می شوند، بل 
مرد  زندگی  در  زن  اضافی  بودن  از  حکایت 
دارد، درست در این زمان هم مردی دیگری 
کند  باز  لب  بی کاری  نکوهش  در  خانواده  از 
"دختر  کرده  بی کاری  از  »برادر!  بگوید:  و 

زاییدن" خوب است.«
که  استند  نام هایی  دیگر  از  "بز"  و  "زبان باز" 
شوهران خانم های شان آن گونه صدا می زنند.

انکار می کند،  داشتن خواهر  از  پسری  وقتی 
به خواهرانش نیز تا حدی که توان دارد، فشار 
می آورد که از خانه بیرون نشوند تا دوستان 

به  نمی توانند  اغلب  زنان  و  دارد  فرهنگی 
وایت ها بروند. تمنا گفت: »ما چهل ویک مرکز 
از دفتر کابل داریم که در هر  ماین پاکی غیر 
یک آن شماری از زنان مصروف اند، یک تعداد 
در بخش تخنیکی کار می کنند و یک تعداد در 

ساحه می باشند.«
ساحه ی  در  زنان  از  کمی  تعداد  می گوید  او 
و مشکلی که وی در  کار می کنند  ماین پاکی 
سفر  است،  شده  آن  متوجه  مصاحبه ها  اکثر 
که  این  و  است  ناامن  وایت های  به  زنان 
باشند،  داشته  سفری  محرم  بدون  اگر  زنان 
نگران می شوند. تمنا به تمام زنانی که با وی 
در  می توانند  زنان  که  می گوید  هم مسلک اند، 
باشند، هر  اراده و خواست داشته  صورتی که 
کاری را به گونه ای که مردان انجام می دهند، 

انجام بدهند.
از سوی دیگر ینگ ویل فوس، مدیر برنامه های 
 2016 سال  در  که  می گوید  ماین پاکی 
نفر  هزار  بیست وچهار  و  هفت صد  افغانستان 
که  است  داشته  ماین ها  انفجار  اثر  در  کشته 
اکثرشان را کودکان تشکیل داده اند و این رقم 
60درصد افزایش کشته گان در اثر جای گذاری 
امیدوار  می گوید  او  می دهد.  نشان  را  ماین ها 
ماین پاکی  پروسه های  در  بیشتری  زنان  است 

افغانستان سهیم شوند.

آنان  اگر  و  دارد  او خواهر  که  ندانند  تازه اش 
روز  هر  است  ممکن  که  ضرورتی  اساس  به 
و چارچوب  بیرون شده  خانه  از  بیفتد  اتفاق 
تعریف شده ی برادر را بشکنند، با هر خشونتی 
که برادر شان روا بدارد، ناگزیر اند تن بدهند.

وقتی که پدری از دخترش به نام "عاجزه" یاد 
"عاجزیت  مرزبندی های  با  تعریفی  می کند، 
فرار  او حق  به  و  دارد  دخترش  برای  کامل" 
وقتی  نمی شود.  داده  "عاجزیت"  دایره ی  از 
آن  می گوید،  "شی"  را  دختری  جوانی  پسر 
است،  متصور  لقب  این  از  ذهنش  در  چه 
که  زمانی  است.  او  تن  و  جسم  چگونگی 
را  "نفری"  لقب  دوست دخترش  بر  پسری 
لذت بردن  تنها  نام،  این  عقب  در  می گذارد، 
از او و »ساعت تیری« با او است و به او افزون 
بر آن، به چشم یک دوست نمی بیند. همین 
"زنکه"  "کوچ"،  را  خانمش  که  مردی  طور 
لقب ها  این  با  می زند،  صدا  "مادراوادها"  و 
مجموعه ای از »وظایفش« را نیز هم زمان به 

وی می رساند.
در  پایتخت  در  راننده  بانویی  وقتی  هم چنان 
راه بندی ای، اندکی در رفتن تعلل غیرعمدی 
دارد، از »چارسوی مردانه« به سویش دشنام 
فرستاده می شود. آن زمان دیگر دشنام گویان 
بل  ندارند،  کاری  طرف  مادر  و  خواهر  به 
مستقیماً خودش را نشانه می گیرند. اما وقتی 
با مردان میان هم جنگ می کنند، برای این 
پای  برنجانند،  کامل  طور  به  را  طرف  که 
داشتن جنسیت زن در خانواده )خواهر، مادر 

و دخترش( را به میدان می کشند. 
حتا گرامی داشت از مادر - که مسلماً بد نیست 
- ولی در نوع خودش فرار از جنسیت زن است. 
شاید بسیاری از عامان ماها بتوانند ساعت ها 
سخنرانی کنند، ولی در مورد جنسیت زن این 

عاقمندی و ظرفیت موجود نیست.
در پایان باید گفت لقب هایی که بر زنان برای 
برخاسته  می شود،  داده  جنسیت شان  از  فرار 
تبعیض آمیز  رفتار  و  خشونت  نهادمندی  از 
از زبان  برای برکندن آن ها  عنعنه ای است و 
مردم، به کار ساختارمند و طوانی نیاز است.

آقای برمک گفت که مردم در سایه ی عرف و سنت های قبیله ای 
بوده اند که خشونت را علیه زنان روا داشته اند، در حالی که آیات 
صریح قران انسان را امر به نیک رفتاری و برخورد شایسته با زنان و 
رعایت حقوق آنان کرده است.

وقتی که پدری از دخترش به نام "عاجزه" یاد می کند، 
تعریفی با مرزبندی های "عاجزیت کامل" برای دخترش دارد 
و به او حق فرار از دایره ی "عاجزیت" داده نمی شود. وقتی 
پسر جوانی دختری را "شی" می گوید، آن چه در ذهنش از 
این لقب متصور است، چگونگی جسم و تن او است.

زینب فرهمند

در مایـن پاکی موثر بوده اند
زنـــان

ضعیـفه، سـیاه سـر و مـردار
زنان در جهنم 
زخــم زبـان:
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داوود ناظری

و جامعه  باای رشد خانواده  غیر مستقیم  و 
از جانب  دارد.  تأثیر منفی  فرزندان  تربیت  و 
دیگر بانوان بی سرپرست در آموزه های دینی، 
و  ویژه  حقوق  از  بین المللی  و  ملی  قوانین 
از نظر اسام  مخصوصی برخوردار می باشند. 
و  حضور  مانع  که  ندارد  حق  کسی  هیچ 
فعالیت های زنان بیوه در عرصه های اجتماعی، 

فرهنگی و آموزشی و اقتصادی گردد.
که  است  داده  اجازه  زنان  برای  اسام 
مبین  دین  فرمان  مطابق  مردان  دوشادوش 
اسام کار کنند. در قوانین ملی و بین المللی 
زنان  بهبود وضعیت  به  مورد  در چندین  نیز 

تأکید شده است.
موانع و مشکات

زندگی  مختلف  ابعاد  در  بی سرپرست  بانوان 
مشکات  و  موانع  با  اجتماعی،  و  خانوادگی 
می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  زیادی 
و  زمینه ها  نبود  فرزندان،  بی سرپرستی 
ناروا،  باورهای  و  سنت ها  کاری،  فرصت های 
قبلی در صورت طاق،  مزاحمت های همسر 

دلیر،  سرسپرده های  که  گفت  او  مانده اند. 
و  آبادی  برای  افغان  عظمت  با  و  شجاع 
وی  می کنند.  تاش  مردم  امنیت  تأمین 
برای  کشور  مسلح  قوای  که  کرد  تاکید 

آبادی وطن متعهد اند.

ناامنی،  افزایش  خاطر  به  افغانستان  در 
و  طاق  مهاجرت ها،  جنگ،  انتحاری، 
پدران،  از  بعد  خانوادگی،  خشونت های 
فرزندان،  تکیه گاه  اساسی ترین  و  مهم ترین 
بانوان  از  زیادی  تعداد  مادران شان می باشند. 
خودشان  و  داده  دست  از  را  خود  شوهران 
نفقه  تأمین  خانواده،  سرپرستی  مسوولیت 
گرفته اند.  عهده  به  را  فرزندان  تربیت  و 
پای  به  عمر  آخر  تا  بانوان  اندکی  موارد  در 
فرزندان خویش نشسته و افراد شایسته ای را 
تقدیم جامعه کرده اند. اما در بسیاری موارد، 
فرهنگی،  خانوادگی،  روزافزون  مشکات 
جامعه ی  در  اجتماعی،  و  سیاسی  اقتصادی، 
سنتی افغانستان، باعث کم رنگ شدن مادران 
تربیت  و  خانواده  رهبری  در  بی سرپرست 
فرارسیدن  بهانه  به  است.  شده  فرزندان شان 
هشتم مارچ روز جهانی گرامی داشت از مقام 
زنان، خواستیم که موانع و مشکات روزافزون 
بانوان بیوه و راه حل های مؤثر آن را در کشور 
هر  که  خاطری  به  دهیم.  قرار  بررسی  مورد 
مردم  و  دولت  سهل انگاری  و  بی توجهی  نوع 
در قسمت مشکات بانوان، به شکل مستقیم 

»زنان  برنامه ی  در  دیروز  خاتول،  جنرال 
قهرمان آفرین« که به مناسبت هشت مارچ، 
بود،  شده  برگزار  کابل  در  زن  جهانی  روز 
فرزند  افغانستان  مسلح  قوای  که  گفت 
کنار  وطن  آبادی  برای  را  فامیل شان  و 

فقر و مشکات اقتصادی، سرپرستی چندین 
قوانین  و  طرح ها  نبود  خانواده،  و  فرزند 
حمایتی مشخص از آنان، توهین و تحقیر در 
خانواده  تشکیل  مشکات  خانواده،  و  جامعه 
صحی،  خدمات  به  دسترسی  عدم  مجدد، 
از  و حقوقی،  مدنی  آزادی های  از  محرومیت 
در  بی سرپرست  بانوان  مشکات  مهم ترین 
جامعه افغانستان به شمار می رود. در بسیاری 
از خانواده ها اجازه بیرون رفتن، آرایش کردن 
بی سرپرست  بانوان  برای  مستقل  زندگی  و 
در  بیوه  بانوی  یک  حضور  نمی شود.  داده 
بعضی خانواده و برای فامیل شان ننگ و عار 
به حساب می آید. در بسیاری از دفترها کسی 
کار  برای  را  بیوه  بانوان  که  نمی شود  حاضر 
استخدام کند. بعضی افراد تاش می کنند که 
از بانوان بیوه استفاده ابزاری کنند. در بعضی 
خاف  بر  را  بی سرپرست  بانوان  فامیل ها 
میل شان با زور به ازدواج در می آورند. در فکر 
بعضی از مردم زنان بیوه بدشگون و بد قدم 
دختر  کسی  بیوه  زنان  پسران  برای  هستند. 

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور در 
پیامی به این برنامه گفت که زنان در بخش 
دفاع از وطن حماسه حضور دارند، وی ابراز 
امیدوای کرد که زنان در بخش های فکری 

نیز سهم داشته باشند.
بود:  آمده  جمهور  رییس  پیام  در 
»خشونت های خانوادگی و جنگ هنوز هم 
شهامت  و  همت  افغان  زن  اما  دارد،  ادامه 

خود را از دست نداده است.«
که  سپرد  وعده  خود  پیام  در  غنی  آقای 
تحصیلی  و  امنیتی  صحی،  سهولت های 

برای زنان را آماده می کند.
در همین حال نسرین شرر، نماینده بنیاد 
مساعدت برای قهرمانان افغان می گوید که 
مبارزه ی  و  همبستگی  روز  مارچ،  هشت 
آزادی  حقوق،  به  دست یابی  برای  زنان 
انسانی و مدنی شان است و از این روز باید 

گرامی داشت شود.
که  زنانی  »یاد  گفت:  ادامه  در  او 
از  دفاع  راه  در  قهرمانانه  را  جان های شان 

مردم از دست دادند، گرامی می داریم.«
حقوق  بررسی  مارچ،  هشت  که  افزود  وی 
زنان، ارزیابی کارکرد های دولت و نهاد های 
بخش  در  خصوصاً  زنان  اجتماعی  و  مدنی 
شرایط  تأمین  زن،  ضد  خشونت  کاهش 
به  آنان  دست یابی  و  زنان  برای  مساعد 
حقوق اجتماعی و مدنی شان در سطح های 

مختلف اجتماعی را فراهم می کند.
وی هم چنان گفت که بنیاد مساعدت برای 
در  که  است  نهادی  اولین  افغان،  قهرمانان 
نیرو های  به  کمک  برای  افغانستان  سطح 

افغان ایجاد شده است.
بنیاد  ایجاد  از  گفتند  بنیاد  این  مسووان 

نمی دهد و خویشاوندی را با آنان مایه ی ننگ 
و سرگشتگی می دانند.

خانه  نداشتن  از  بی سرپرست  بانوان  بیشتر 
دروازه های  پس  در  و  می برند  رنج  مناسب 
برادر و خواهر زندگی  می کنند. به تغذیه سالم 
و امکانات بهتر زندگی دسترسی ندارند. بانوان 
بی سرپرست حتا به امکانات صحی و بهداشتی 
مناسب نیز دسترسی نداشته و همواره در رنج 
و مشکات هستند. آزارهای خیابانی و کامی 
در جامعه، یکی دیگر از مشکات بانوان بیوه 
بیوه  بانوان  به  نسبت  مردم  بیشتر  می باشد. 
موانع  همین  خاطر  به  دارند.  ابزاری  دیدگاه 
و مشکات است که بیشتر بانوان خودکشی 
فرزندان  از  خوبی  به  نمی توانند  و  می کنند 

خویش مراقبت کنند.
عواقب و پیامدها

از  بیوه،  زنان  مشکات  به  رسیدگی  عدم 
برخوردار  کشور  آینده  در  بزرگی  پیامدهای 
کنار  گدایی  یا  تکدی گری  افزایش  می باشد. 
جاده، عدم تربیت درست نسل آینده کشور، 

مساعدت برای قهرمانان یک سال می گذرد 
نیرو های  که  است  این  کار  مهم ترین  و 
یا  شهید  جنگ  میدان  در  که  را  امنیتی  

معلول می شوند، همکاری می کند.
برای  آگاهی دهی  روانی،  خدمات  هم چنان 
کاریابی  و  شغل  ایجاد  نظامی،  نیرو های 
صحی،  خدمات  معلول،  سربازان  برای 
جان باخته گان  برای  تحصیلی  بورسیه های 
را  معلوان  فامیل های  و  امنیتی  نیروهای 

فراهم می کند.
ثبت و مستند سازی حادثه هایی که در آن 
نیرو های امنیتی شهید و یا زخمی شده اند، 

از کار های دیگر این بنیاد است.
چالش ها

نسرین شرر هم چنان گفت که زنان افغان 
می دهند  تشکیل  را  کشور  جامعه  نصف 
اجتماعی  ساختار  در  را  نقش محوری  و 
قربانی  همواره  اما  دارند،  افغانستان 

خشونت های خانوادگی بوده اند.
او افزود که زنان با چالش های زیادی مواجه 
کنار  در  را  اساسی شان  نقش   اما  استند، 

مردان به خوبی به پیش برده اند.
به باور خانم شرر زنان در نو سازی و بازسازی 

کشور نیز نقش اساسی را ایفا کرده اند. 
ادامه داد: »زنان به ویژه قشر  نسرین شرر 
و  گفته[  ]را  دروغ  کم ترین  آنان  سیاسی 
انجام داده اند.« خانم شرر  بیشترین کار را 
دوم  جنس  افغانستان  در  زن ها  که  گفت 
حساب می شوند و این مایه ی نگرانی است.

خواست ها
ما  اساسی  »حقوق  گفت:  شرر  نسرین 
مطابق به ارزش های اسامی مراعات گردد. 
قربانی  شود.  صحرایی  محکمه  نباید  زن 

خانواده،  فروپاشی  و  فرزندان  بی سرنوشتی 
روانی در خانواده  و  افزایش مشکات روحی 
در کشور، سر  بشری  نقض حقوق  و جامعه، 
پیچی از دستورهای دینی، افزایش مشکات 
اخاقی و فحشا در کشور، گسترش مشکات 
از  جامعه،  در  اعتیاد  و  قتل  رهزنی،  دزدی، 
بی توجهی  پیامدهای  و  عواقب  مهم ترین 
نسبت به مشکات به شمار می رود. مسوان 
بانوان  مشکات  به  نسبت  باید  مربوط 
قوانین  مطابق  و  کرده  بی سرپرست  توجه 
آنان  مشکات  حل  برای  بین المللی،  و  ملی 
تاش کنند و راه کارهای مؤثری را روی دست 

گیرند.
مسکن  فراهم شدن  اساسی،  قانون  مطابق 
بررسی  تبعیض،  هرگونه  با  مبارزه  مناسب، 
تأمین  سرپرست،  بدون  بانوان  مشکات  نوع 
مردان  جان باختن  از  جلوگیری  و  امنیت 
فرزندان  نیازمندی  به  رسیدگی  خانواده ها، 
خانواده های بی سرپرست، مبارزه با خرافات و 
مورد  در  عامه  آگاهی  رشد  سنتی،  باورهای 
که  افرادی  مکافات  و  مجازات  بانوان،  حقوق 
ایجاد  می شوند،  بانوان  آزار  و  اذیت  باعث 
فرصت ها و زمینه های کاری برای بانوان بیوه،  
از راه کارهای مؤثر برای بهبود وضعیت بانوان 

بی سرپرست به شمار می رود. 
نتیجه

و  فقر  قبیله ای،  و  سنتی  نگاه های  الف: 
مشکات اقتصادی، سرپرستی فرزندان یتیم 
و خانواده، بی کاری، نبود قوانین حمایتی، آزار 
کامی، طعنه هم نشینان، فشارهای روحی و 
در  بیوه  زنان  مشکات  عمده ترین  از  روانی، 

افغانستان می باشد.
ب: دین اسام نسبت به حقوق همه انسان ها 
جایگاه  و  ورزیده  اهتمام  زنان،  خصوص  به 
انسان ها  میان  است.  شمرده  محترم  را  آنان 

تنها تفاوت در اخاق و تقوای آنان می باشد.
و  کمک  سیاسی،  ثبات  عدالت،  تامین  ج: 
ایجاد قوانین حمایتی  بیوه،  با زنان  همکاری 
بلند  اجتماعی،  فرهنگ  اصاح  بیوه،  زنان  از 
جامعه،  افراد  سواد  و  آگاهی  سطح  رفتن 
سعی و تاش ماامامان و رسانه های جمعی 
نسبت  عمومی  اذهان  و  فرهنگ  اصاح  در 
بررسی  زنان،  برای  اشتغال  ایجاد  زنان،  به 
آمار دقیق بیوه زنان در کشور و رسیدگی به 
برای  راهکارها  مهم ترین  از  آن ها،  مشکات 
بیوه در کشور  زنان  از مشکات  بیرون رفت 

می باشد.

خانوادگی  خشونت های  و  عرف و عادات 
دختران  تا  دهند  اجازه  فامیل ها  نشود. 
مختلف  سکتور های  در  و  کنند  تحصیل 

نقش برجسته ای را داشته باشند.«
سرسخت  مدافعان  زنان  که  کرد  تاکید  او 

آزادی، ترقی و تکامل جامعه بشری اند.
در همین حال جمیله افغانی، معین شهدا 
و معلوان وزارت کار و امور اجتماعی گفت: 
»ما در کشوری زندگی می کنیم که تبدیل 

شده است به فابریکه شهدا.«
ما  تعداد سربازان  او گفت که هر روز یک 
بی سرپرست  وارثین شان  و  شهید می شوند 

می مانند. 
که  »افرادی  افزود:  هم چنان  وی 
جان های شان را به خاطر دفاع از این کشور 

قربانی می کنند، قابل قدر اند.«
جنگ  از  ملک  این  افغانی  خانم  گفته  به 
و  محبت  صلح،  به  و  است  شده  خسته 

شفقت نیاز دارد.
جمیله افغانی خواست که برای آینده بهتر 

از خشونت ها و دشمنی ها دور باشیم.
امکانات  و  زیاد  نیاز ها  که  کرد  اشاره  وی 

فوق العاده کم است.
معین شهدا و معلوان گفت: »دنیا با قربانی 
ساخته می شود، ما  هم برای ساختن وطن 

باید قربانی بدهیم.«
برای  مساعدت  بنیاد  که  را  برنامه  این 
با  بیشتر  بود،  کرده  برگزار  افغان  قهرمانان 
حضور خانم ها و مادر انی تجلیل شد که در 
اجرا  وظیفه  کشور  امنیتی  نیرو های  صف 

می کنند.

بانوان بی سرپرست و مشکات روزافزون

فرزند و خانواده را 
برای آبادی وطن کنار مانده ایم

خاتــول:
حسین حیدری

بی سرپرست  بانوان  بیشتر 
رنج  مناسب  خانه  نداشتن  از 
دروازه های  پس  در  و  می برند 
برادر و خواهر زندگی  می کنند. 
به تغذیه سالم و امکانات بهتر 
ندارند.  دسترسی  زندگی 
به  حتا  بی سرپرست  بانوان 
بهداشتی  و  صحی  امکانات 
نداشته  دسترسی  نیز  مناسب 
مشکات  و  رنج  در  همواره  و 
و  خیابانی  آزارهای  هستند. 
از  دیگر  یکی  جامعه،  در  کامی 
می باشد.  بیوه  بانوان  مشکات 
بانوان  به  نسبت  مردم  بیشتر 
به  دارند.  ابزاری  دیدگاه  بیوه 
مشکات  و  موانع  همین  خاطر 
است که بیشتر بانوان خودکشی 
می کنند و نمی توانند به خوبی از 
فرزندان خویش مراقبت کنند.
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اندیشه شاهی

آزمایش  و داکتران می گویند که  زنان  آگاهان حقوق 
بکارت اساس علمی ندارد و از لحاظ قانونی اجرای این 
آزمایش بر دخترانی که به علت خشونت های خانوادگی 
و گریز از ازدواج اجباری از خانه فرار می کنند، درست 

نیست. 
در  حتا  دختران  از  برخی  که  می گویند  منابع  این 
خانه های امن از این آزمایش مصونیت ندارند و وزارت 

زنان نیز مانع این آزمایش ها نمی شود.
گفت:  عدلی  علوم  خدمات  رییس  بختیاری  اشرف 
»وقتی یک دختر تن به ازدواج اجباری نمی دهد، فرار 
بََرد،  پناه  امن  خانه های  به  که  این  خاطر  به  می کند 
خانه های امن او را به معاینه ی طب عدلی می فرستند.«

هم چنان ثریا صبحرنگ کمیشنر کمیسیون حقوق بشر 
ثابت  و  ندارد  علمی  اساس  هیچ  معاینه  »این  گفت: 
نمی تواند که مقاربت تجاوز بوده یا فعل زنا از دخول 
آله ی تناسلی مرد بوده یا جسم اجنبی، وقتی این را 
داکتر طب عدلی تشخیص داده نمی تواند چه رسد که 
امروزه قضایا به داکتران زایمان راجع می شود و آن ها 

نظر می دهند.«
حتا  است  بسیار  جامعه   در  مشکل  افزود  هم چنان  او 
یک مریض برای بار چندم معاینه شده است که این 

مساله بیمار را از نظر روحی به قتل می رساند.
آگاهان می گویند که جدا از تبعیض اجتماعی، قانونی 
که به نام جرایم اخاقی وجود دارد، خود در تناقض با 

حقوق زنان است و باید تغییر کند.
بازگشت به ده سال پیش

برگشت  پیش  سال  ده  به  لحظه ای  ساله،  فاطمه 32 
هرگز  پنداری  که  آورد  نزدیک  چنان  را  گذشته  و 
از  گفت.  عمرش  روبه یلدای  شب  از  باشد،  نگذشته 
از  آن شبی که بکارتش را به حقه گرفتند. شبی که 
ماجرای باکره نبودنش همه آگاه شدند. سال های دور، 
خانه  از  آبروی شان  بهانه ی حفظ  به  را  او  خانواده اش 

کشیدند و اکنون در خانه ی امن به سر می برد.
دست  از  را  مادرش  خردسالی  در  می گوید  فاطمه 
ازدواجی دیگر کرد،  این که پدرش  از  بود، پس  داده 
خانواده اش شبی او را به اعتماد یکی از همسایه های 
درون حویلی که خویشاوند نزدیک شان نیز بود، تنها 

گذاشتند و به مهمانی رفتند.
فاطمه می گوید: »نیمه های شب بود که مرد همسایه 
به بهانه ای داخل اتاقم شد و به من تجاوز کرد، وقتی 
مرا  بگویم  به کسی  اگر  داد  آمدم، هشدارم  به هوش 

می کشد.«
او در ادامه گفت: »من هم ترسیدم و ماجرا را به کسی 
نگفتم تا این که ازدواج کردم و شوهرم تا فهمید باکره 
نیستم به مادرش و دیگر زنان خبر داد، بعد مرا از خانه 

بیرون کردند.«
زوال  دلیل  که  کسانی اند  بیشتر  بکارت  قربانیان 
بکارت شان را یا نمی دانسته اند و یا در صورت دانایی، 

توان دفاع  از خود را نداشته اند.
عایشه هفده ساله که شوهرش او را ترک کرده است، 
در  هم  یا  نداشتم،  پرده  اصًا  »نمی دانم،  می گوید: 
می دانم  را[  ]این  ولی  بودم،  داده  دستش  از  کودکی 

هیچ گاه کسی به من نزدیک نشده است.«

زن  جهانی  روز  یعنی  مارچ،  هشتم  آستانه ی  در  دوباره 
انستاگرام  فیس بوک،  صفحه ی  روی  سال  هر  داریم.  قرار 
یا هم  انترنت و  از  پیام های شیرین کاپی شده  توییترم  و 
مطمینم  می شود.  ظاهر  زیبا  گل های  با  دست نوشته هایی 
امروز هم اکثر مان حتا تاریخچه ی این روز را نمی دانیم، اما 
تنها برای این که از قافله پس نمانیم، عکس و پست های 

زیبا را فراموش نمی کنیم.
و  عکس  فیس بوک  در  که  آن هایی  برای  البته  متأسفم، 
پست می کنند، نه، بل برای خودم و برای زنانی که امروز 
هم فکر می کنند ما حق و حقوق مان برابر نیست. آیا وجود 
زن این قدر ناپیدا است که تنها »روزی« برای شان باشد که 
هشت مارچ نامیده شود؟ این هم مهم نیست چون تاریخ 
اصًا چیز دیگری می گوید و ما دنبال چیز دیگری هستیم. 
هشت مارچ برای من روزی عام است، مانند هر روز دیگر، 
آنانی که  برای  این روز را گرامی می دارم،  اما در حقیقت 
جنگیدن تا امروز ما »زن ها« وجودی داشته باشیم. هشت 
نگاه  تا  می دهد  مجالی  برایم  که  می دارم  گرامی  را  مارچ 
فعالیت های  و  منازعه ها  تاش ها،  مسیر  در  عقب  به  کنم 
رو،  پیش  به حرکت های  نگریستن  برای  بیشتر  و  پیشین 
برای بازکردن راه برای شکوفایی استعدادها و فرصت هایی 

که در انتظار نسل آینده زنان است. 
از آن که »زن«  انسان هستیم، پیش  من و هر زن دیگر 
باشیم. پس چه می شود برای این که انسانیم، هم دیگر را 

دوست داشته باشیم و قدر هم دیگر را بدانیم؟ نه برای این 
که ما »زن« هستیم. به نظر من همین که ما جنس های مان 
را تفکیک می کنیم یک نوع تبعیض است.  تجلیل از این 
روز و تنها در همین یک روز، عکس مادر، خواهر، همسر 
اشتباه  نشر کردن  با گل ها و شکات  را  و دوست دختر ها 
است. آیا آن مادری که نُه ماه در بطنش تو را با خود داشت 
و پس از تولدت تمام شب بیماری ات را مانند درد خودش 
هق هق گریه کرد، سزاوار فقط یک روز احترام است؟ و یا 
خواهری که سال ها رفیق و دوست مهربانت است، او هم 
تمام  که  یا هم همسری  و  است؟  احترام  روز  سزاوار یک 
باشد،  تو  با  که  این  برای  را  خانواده اش  تویی،  آرزو هایش 
ترک می کند و حتا اسم خانوادگی اش را تغییر می دهد، او 

هم سزاوار یک روز احترام است؟ نه، ما همه انسانیم.
مادر  و  پدر  به  زن  یک  ساله گی،  هژده  تا  تولد  روز  از 
زندگی اش  مرد  الگوی  پدرش  تا  دارد،  ضرورت  مهربانش 
سی و پنج  تا  هژده  از  بودنش.  زن  الگوی  مادرش  و  باشد 
است  دانش اش  که  دارد  ضرورت  زیبایی  به  زن  ساله گی، 
از  اما  می رساند.  بلند  ُقله های  به  را  او  دانش اش  همین  و 
سی و پنج ساله گی تا آخر عمر به مردی نیاز دارد که به او 
همیشه یادآور شود که چقدر زن شجاع و با غروری است. 
زن احساساتش مانند آب روان چشمه ای است که می شود 
در آن شنا کرد. مردان باید همیشه یک سوال را از خود 
بپرسند که یک زن چه می خواهد؟ پرسش دشواری است، 

اما پاسخش خیلی ساده است: »احترام، همین.«
اگر  که  آموختم  کوتاهم  زندگی  این  از  من  باآخره 
حق  برای  کنم.  احترام  باید  پس  شوم،  احترام  می خواهم 
آموخته  قبل  مدت ها  می جنگم.  هم بودن  با  برای  بل  نه، 
است  کافی  زمان  آن  باشم،  برابر  می خواهم  اگر  که  بودم 
خواست هایم را محدود کنم، محصور کنم تا هر آن چه که 
یا  و  دنبال چیزی  زیرا  بیاید،  نزد من  می خواهم، خودش 
کسی رفتن را دوست ندارم. این را نیروی احترام داشتن 

به خود می گویند.

داکتران می گویند در جامعه سنتی، به دلیل سرکوب 
این خط سرخ،  از  عبور  و هزینه های سنگین  جنسی 
خیلی  سکس  اثر  در  بکارت  رفتن  بین  از  احتمال 
متعددی  دایل  بکارت  ازاله ی  بل  نیست،  واقع بینانه 

دیگر دارد.
 90« می گوید:  وادی  نسایی  داکتر  احمدی  مژگان 
فی صد زایل شدن پرده بکارت غیرعمدی است، بکارت 
از زمان تولدشان نیست یا در  در شماری از دختران 
فکر  جنسی  امور  و  سکس  به  نمی توانند  که  سنینی 

کنند، از بین می رود.«
به گفته ی داکتر مریم عابد متخصص زایمان، مسایلی 
ارتفاع،  از  سقوط  لت و کوب،  پریدن،  و  دویدن  چون 
راه یافتن ذرات پنبه و دستمال در زمان قاعدگی، ایجاد 
»دیفتری«،  مثل  مختلف  بیماری های  اثر  در  زخم 
ابزار  یا محکم، معاینات و  از روی شی تیز  پرت شدن 
دخول  و  خودارضایی  مهبل،  شدید  خارش  پزشکی، 

اجسام خارجی عوامل زایل شدن بکارت  اند.
کابل  طبی  دانشگاه  پتالوژی  استاد  سعیدی،  گالی 
داشته  خارش  بکارتش  در  مریض  »وقتی  می گوید: 
باشد، بنا بر نداشتن آگاهی به شکل میخانیکی ضربه 
بین رفتن  از  به  منجر  و  ایجاد  مریض  خود  توسط 
لبه ها  به  پرده  باشد  پرده می شود و هر قدر سن ُخرد 
یا  می رود،  ثقیل  حرکات  شخص  اگر  است،  نزدیک 
حین قاعدگی از دستمال سخت و مستعمل استفاده 
هم  و  می تواند  خارش شده  ایجاد  باعث  هم  می کند، 

پرده را زایل می سازد.«
پرده ی بکارت اساس علمی ندارد

عدلی  طب  متخصص  یادگاری  ترینا  داکتر  هم چنان 
و  در عرف  قطعیتی که  این  با  مفهوم  »این  می گوید: 
این  ندارد.  علمی  اساس  است،  موجود  حاکم  سنت 
است  ااستیکی"  لحمی،  "نسجی،  نوع  نظر  از  غشا 
است،  نوع   8 معمول  اشکال  ولی  دارد  شکل   18 و 
نزد  و  نمی باشد  خون ده  اشتیکی،  یا  ااستیکی  نوع 
افراد به 3% می رسد که شکل قربانی هم می نامند تا 
اولین وادت هم سالم می باشد، وقتی مقاربت صورت 
می گیرد، خود را باز می کند و بدون این که خون ریزی 
از عمل دخول دوباره بسته  در پی داشته باشد، پس 

می شود.«
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی گفت: »ما چندین 
مرحله  در  داریم،  عدلی  طب  معاینات  در  را  مرحله 
ابتدایی در صورتی که از طرفین قضیه شکایت موجود 
می باشد، معاینه صورت می گیرد یا دادستان در جریان 
کمیسیون  نظر  از  که  می رسد  نتیجه  این  به  تحقیق 
تحقیق طب عدلی قناعتش فراهم نشده باشد، مرحله 
که  صورتی  در  حتا  می کنیم،  تقاضا  را  معاینات  دوم 
معاینه دوم مورد نظر نباشد، یا معاینه اول و دوم تضاد 
این  از  می دهیم،  حکم  سوم  معاینه  به  باشد،  داشته 

موارد معاینات کمیسیونی داشتیم.«
و  طب  دانشجویان  حضور  در  بکارت  آزمایش 

حقوق
می گوید:  دانشگاه  استاد  فرید  شها  دیگر  سوی  از 
»وقتی ادعا می شود و اتهام بر یک دختر وارد می کنند، 
معاینه  کدام شرایط  در  کنند  که مشخص  این  بدون 

تثبیت بکارت شود، آن ها را به طب عدلی می برند و 
و  از داکتران، وکیان مدافع  مریض در حضور خیلی 

حتا دانشجویان معاینه می شود.«
ترینا یادگاری، متخصص طب عدلی، اجرای معاینات 
کمیسیونی را تایید کرده افزود در صورتی که تناقض 
در  چندم  بار  برای  معاینات  باشد،  داشته  وجود 
همه  به  عدلی  طب  اما  می گیرد،  صورت  عدلی  طب 
تثبیت  معاینه  که  است  فرستاده  مکتوب  شفاخانه ها 
بکارت نکنند. او هم چنان افزود: »ما کوشش می کنیم 
اما  از ورود دانشجویان جلوگیری کنیم،  حین معاینه 
وقتی خود شخص معاینه شونده مشکل نداشته باشد، 

دانشجویان طب و حقوق هم می توانند تماشا کنند.«
در همین حال مسووان شفاخانه ی مالی می گویند: 
»در هشت ماه اخیر دو واقعه را معاینه کردیم که از 
سوی طب عدلی به ما آمده بود، ما می دانیم کدام اصل 
را در جریان معاینه در نظر بگیریم، مسایل حقوقی اش 
از  ما  برای  واقعه  وقتی  اما  است،  عدلی  طب  مربوط 

طرف طب عدلی می آید، معاینه می کنیم.«
از  ناشی  ناراحتی های  از  جدا  مدنی،  فعاان  قول  به 
آن که این گونه آزمایش ها نتیجه نمی دهند، این که 

یک جانبه نیز قضاوت می شوند، مایه ی نگرانی است.
ابراهیم داریوش فعال مدنی گفت: »نگرش مردسااری 
این موضوع را به صورت یک جانبه بزرگ و مهم جلوه 
می دهد تا هم بتواند برای خود برخی امتیازاتی را قایل 

شوند و هم ابزاری باشد برای کنترل زنان.«
با آن که این معاینات، وسیله ای برای دانستن نجابت 
می دهند  هشدار  دین  علمای  اما  است،  شده  خوانده 
که حق و تکلیفی که در قانون تعریف می گردد، نباید 

جنسیتی باشد.
اسامی  ثقافت  استاد  پارسا،  شکیبا  دیگر  جانب  از 
اجازه  نباید  »دختران  می گوید:  کابل  طبی  دانشگاه 
حریم  بدهند،  را  خصوصی شان  حریم  به  مداخله 
گونه  هیچ  و  ندارد  تعریفی  قانون  نظر  از  خصوصی 

تعریف هم شده نمی تواند.«
تعیین  بهانه ی  به  بکارت  تثبیت  از  پس  زن  ده ها 

سرنوشت، راهی زندان و خانه های امن شده اند.
زنان  برای  زنان  امن  خانه  مسوول  عفاف  بنفشه 
در  را  بکارت  قربانیان  قضیه   8-7 ماه  »هر  می گوید: 
و  اجتماع  در  تا مدغم شدن  و  داریم  قضایا  کنار سایر 

پذیرفتن خانواده شان نزد ما استند.«
مریم یکی از کسانی است که در خانه ی امن پناهنده 
عدلی  معاینات  و  حقوقی  سخت  مرحله ی  از  و  است 
گذشته گفت: »مرا دو بار معاینه کردند و حین معاینه 

برخورد داکتران خوب نبود.«
 او چند ماه پیش، با دوست پسرش از کندز فرار کرده 
و به کابل آمده است. او دلیل فرارش را این گونه بیان 
دوبار  که  می دادند  مردی  به  مرا  »خانواده ام  می کند: 

دیگر هم ازدواج کرده بود.«
 او افزود: »من هیچ نزدیکی ای با دوست پسرم نداشتم، 
اما از این که به تکرار گفتم کسی حرفم را قبول نکرد 
و همین طور روزها پله های طب عدلی و دادستانی را 
باا و پایین رفتم، از برای بار تهمتی که روی سینه ام 

سنگینی می کرد، تا بی گناهی ام را ثابت کنم.«

پیش از آن که زن باشم، 

انسانـم

پژمان پژوهش

آگاهان:

آزمایش بکارت غیرقانونی است
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بر اساس آما ریاست امور 
زنان وایت فراه، در سال 
1394، 149 قضیه خشونت 
علیه زنان در فراه رخ داده 
است. از آن جمع، 69 مورد 
خشونت خانوادگی، 47 مورد 
درخواست طاق، 12 مورد 
فرار از منزل، 5 مورد قتل 
و 6 مورد دیگر در کنار سایر 
خشونت ها، نامزدی اجباری 
می باشد. هم چنان از شروع 
سال 1395 تا اینک، 167 
قضیه خشونت علیه زنان در 
فراه به ثبت رسیده است. 
از آن جمله 72 مورد را 
خشونت های خانوادگی، 43 
مورد مورد را درخواست 
طاق، 24 مورد را فرار 
از منزل و در کنار سایر 
خشونت ها، 11 مورد  قتل 
تشکیل می دهد. 

کیلومترها دورتر از کابل پایتخت افغانستان، 
این جا در حوزه غرب کشور، وضعیت زنان 
با فرازوفرودهای زیادی مواجه است. مطابق 
صبح  هشت  روزنامه  اختیار  در  که  آماری 
قرارگرفته، 1082 مورد خشونت علیه زنان 
و  نیمروز  غور،  فراه،  هرات،  وایت های  در 
شده است.  ثبت   1395 سال  در  بادغیس، 
جاری  سال  در  که  می دهد  نشان  آمار 
وایت  در  زنان  علیه  مورد خشنونت   501
هرات، 167 مورد در وایت فراه، 154 مورد 
در  مورد   150 نیمروز،  وایت  در  خشونت 
وایت بادغیس و 110 مورد خشونت علیه 
است.  رسیده  ثبت  به  غور  وایت  در  زنان 
ازدواج های  قتل،  خانوادگی،  خشونت های 
طاق،  لت وکوب،  سن،  زیر  و  اجباری 
از  نفقه  ندادن  و  منزل  از  فرار  خودسوزی، 
در  زنان  که  است  پدیده های خشونت باری 
حوزه غرب افغانستان با آن دست وپنجه نرم 

می کنند. 
مکاتب  فراه:  وایتی  شورای  رییس 
دختران  روی  به  فراه  ولسوالی های  در 

مسدود است
وضعیت امنیتی فراه این روزها حال و روز 
فراه،  امنیتی  وخیم  ندارد. وضعیت  خوشی 
بیشترین آسیب را به قشر زنان این وایت 
فراه  زنان  امور  ریاست  آمار  است.  رسانیده 
نشان می دهند که از سال 1393 تا اینک، 
وایت  در  زنان  علیه  خشونت  قضیه   498

فراه رخ داده است. 
از میان 182 قضیه ای که در سال 1393 
خشونت های  آن  مورد   83 گرفته،  صورت 
مورد   11 طاق،  آن  مورد   53 خانوادگی، 
کنار  در  و  لت وکوب  مورد   13 زنان،  قتل 
را  خشونت  مورد   4 خشونت ها  سایر 

آدم ربایی تشکیل می دهد. 
بر اساس آما ریاست امور زنان وایت فراه، 
در سال 1394، 149 قضیه خشونت علیه 
جمع،  آن  از  است.  رخ داده  فراه  در  زنان 
مورد   47 خانوادگی،  خشونت  مورد   69
منزل،  از  فرار  مورد   12 طاق،  درخواست 
5 مورد قتل و 6 مورد دیگر در کنار سایر 
می باشد.  اجباری  نامزدی  خشونت ها، 
اینک،  تا   1395 سال  شروع  از  هم چنان 
به  فراه  در  زنان  علیه  قضیه خشونت   167
ثبت رسیده است. از آن جمله 72 مورد را 
را  مورد  مورد   43 خانوادگی،  خشونت های 
درخواست طاق، 24 مورد را فرار از منزل 
و در کنار سایر خشونت ها، 11 مورد  قتل 

تشکیل می دهد. 
زنان  امور  ریاست  سرپرست  عظیمی  کبرا 
را  وایت  این  زنان  وضعیت  هرچند  فراه 
عنوان  بهتر  گذشته  سال های  به  نسبت 
ولسوالی های  کنار  در  می گوید  اما  می کند 
فراه، زنان حتی در مرکز این وایت به دور 
رسم   خانم عظیمی  نمی باشند.  از خشونت 
سطح  پایین بودن  مردم،  ناپسند  رسوم  و 
نبود  و  امنیت  نبود  اقتصادی،  فقر  آگاهی، 
اشتغال برای زنان را، از عواملی می داند که 
خشونت  مورد  فراه  در  زنان  تا  سبب شده 
این که  بیان  با  عظیمی  خانم  بگیرند.  قرار 
مشکات  آموزش  بخش  در  فراه،  در  زنان 
زیادی دارند، خواستار توجه نهادهای مدافع 
حقوق زنان برای بهبود وضعیت آنان است. 
هم چنان  فراه  زنان  امور  ریاست  سرپرست 
با  سن  زیر  و  اجباری  ازدواج های  می گوید 
توجه به فهم پایین خانواده ها، هنوز هم در 

فراه وجود دارد. 
در همین حال جمیله امینی رییس شورای 
وایتی فراه می گوید، هیچ اقدامی از سوی 
حکومت محلی در فراه برای بهبود وضعیت 
است.  نگرفته  صورت  وایت  این  زنان 
از وضعیت  خانم امینی هم چنان ادعا دارد 
اکنون  که  فراه  ولسوالی  پنج  در  که  زنانی 
بیشتر  آن  در  دولت  مخالفان  دست رسی 

است، هیچ گونه خبری در دست نیست. 
عاقه ای  وجود  »با  می گوید:  امینی  خانم 
دارند،  تعلیم  و  درس  به  فراه  در  زنان  که 
متاسفانه بسیاری از مکاتب در ولسوالی های 
فراه کاما مسدود است و زمینه ی تحصیل 
دولت  حاا  تا  و  است  شده  گرفته  زنان  از 
مکاتب  این  بازگشایی  منظور  به  افغانستان 

کاری انجام داده نتوانسته است.« 
خانم امینی یکی از دغدغه های اصلی زنان 

تحصیل کرده فراه را نبود زمینه کاری عنوان 
از مشکات  زنانی که پس  کرده و می گوید 
می دهند،  پایان  را  تحصیل شان  که  فراوان 
برای شان  کاری  شرایط  هیچ گونه  فراه  در 

مساعد نمی باشد.
ادعا  هم چنان  فراه  وایتی  شورای  رییس 
دولتی  اداره های  در  زنان  حضور  که  دارد 
بوده و حتی در برخی  فراه خیلی کم رنگ 
او  هم چنان  ندارند.  حضور  اصا  اداره ها 
می گوید بد دادن دختران در فراه تا هنوز 
هیچ  زنان  ولسوالی ها،  در  و  است  مروج 
زندگی  پیش برد  برای  صاحیتی  و  نقش 
ندارند. خانم امینی به عنوان نمونه، از دختر 
آن که  از  پس  که  می کند  یاد  ساله ای   12
برآورده  را  شوهرش  خواسته های  نتوانسته 
کند، مورد لت وکوب قرار می گیرد و مدت 4 
ماه با گوسفندان هم اتاقش می سازند. خانم 
امینی خشونت علیه زنان در فراه را رو به 
افزایش دانسته و وضعیت زنان این وایت 

را وخیم و نگران کننده می داند.
زنان فراموش شده بادغیس

در  بادغیسی  بانوانی  بیشتر  حرف های 
آن  نشان دهنده  صبح،  هشت  با  گفت وگو 
بادغیس  در  زنان  علیه  خشونت  که  است 
بر  خشونت  هرچند  دارد.  ادامه  هم چنان 
دوانده  ریشه  افغانستان  سراسر  در  زنان 
است. اما در هر مکانی سبک خاص خودش 
مشابهت های  موارد  بیشتر  در  و  داشته  را 
زیادی با هم دارند. خشونت های خانوادگی، 
جنسی،  تجاوز  بی سرپناهی،  اختطاف، 
ازدواج اجباری و زیر سن، مهریه های گزاف 
استند  مروجی  منزل، خشونت ها  از  فرار  و 
که بانوان در بادغیس با آن روبه رو اند. آماری 
که از سوی ریاست امور زنان بادغیس ارایه 
شده نشان می دهد که در سال جاری حدود 
150 مورد خشونت در بادغیس علیه زنان 
به ثبت رسیده است. از آن جمله 42 مورد 
خشونت خانوادگی، 9 مورد فرار از منزل و 

یک مورد هم تجاوز جنسی. 
شورای  عضو  یک  سوی  از  که  آماری  اما 
شد،  ارایه  پیش  چندی  بادغیس  وایت 
بیشتر  جاری  سال  در  که  می دهد  نشان 
 1394 سال  در  و  خشونت  مورد   154 از 
در  زنان  بر  خشونت  مورد   200 حدود  در 
بادغیس صورت گرفته است. حلیمه راهپیما 
فعال و مدافع حقوق زنان در بادغیس ادعا 
امسال  زنان  بر  خشونت  گراف  که  می کند 
بیشتر  او  است.  یافته  افزایش  بادغیس  در 
ولسوالی های  در  را  انجام شده  خشونت های 
ما  »متاسفانه  می گوید:  و  دانسته  بادغیس 
امسال چندین قضیه از ولسوالی های جوند، 
قضایا  این  که  داشتیم  باامرغاب  و  قادس 

شد و یک دختر 12 ساله پس از آن که از 
سوی خانواده اش مجبور به ازدواج می شود، 

خودش را به آتش کشیده است. 
افزایش خشونت علیه زنان در نیمروز

نیمروز از وایت های جنوب غربی افغانستان 
از  کمتری  گزارش های  اکنون  تا  که  است 
رسیده  به نشر  وایت  این  زنان  وضعیت 
این وایت  زنان  بزرگترین دغدغه ی  است. 
آنان  آموزشی و حضور کم تر  امکانات  نبود 

در بازار کار می باشند. 
وایت  این  زنان  امور  ریاست  که  را  آماری 
نشان  قرارداده،  8صبح  روزنامه  اختیار  در 
می دهد که از سال 1393 تا اکنون، 400 
وایت  این  در  زنان  علیه  خشونت  مورد 
صورت گرفته است. این آمار نشان می دهد 
نسبت  نیمروز  در  زنان  علیه  خشونت  که 
به دو سال گذشته در سال جاری افزایش 
 118 دستکم   1393 سال  در  است.  یافته 
مورد خشونت علیه زنان رخ داده که 7 مورد 
آن قتل می باشد. هم چنان در سال 1394، 
نیمروز  در  زنان  علیه  خشونت  مورد   128
رخ داده که 5 مورد آن را قتل زنان تشکیل 
اینک،  تا  از شروع سال جاری  اما  می دهد. 
نیمروز  در  زنان  علیه  خشونت  مورد   154
بوده که  زنان  قتل  رخ داده و 10 مورد آن 
شامل خودسوزی و خودکشی نیز می شود. 
هم چنان بر اساس گفته های آمنه حکیمی 
رییس امور زنان وایت نیمروز، در سه ماه 
اخیر 34 مورد خشونت علیه زنان به ثبت 
سلب  قتل،  لت وکوب،  شامل  که  رسیده 
خشونت های  منزل،  از  فرار  زنان،  آزادی 
خانوادگی و بی سرنوشت بودن زنان می باشد. 
در  مشکلی  می گوید  حکیمی  آمنه 
از منزل در نیمروز وجود  بیرون رفتن زنان 
این  زنان  مشکل  اساسی ترین  اما  ندارد 
برای  کار  زمینه  و  است  بی کاری  وایت 
است.  شده  مساعد  کم تر  نیمروز  در  زنان 
برای  می گوید  هم چنان  حکیمی  خانم 
مصروفیت و اشتغال زنان در نیمروز، اداره 
خاصی وجود ندارد و در کل حضور زنان در 
اداره های حکومتی و غیر حکومتی کم رنگ 
است. به گفته یکی از بانوان نیمروزی عوامل 
اصلی خشونت علیه زنان در این وایت فقر، 

بی سوادی و اعتیاد می باشد. 
وضعیت  نیز  نیمروز  زنان  امور  رییس 
را  دارند  معتاد  شوهران  که  را  زنانی 
خانم  می داند.  نگران کننده  فوق العاده 
تنها  نیمروز  وایت  »در  می گوید:  حکیمی 
نبود  و  دارد  وجود  خصوصی  دانشگاه  یک 
دانشگاه های دولتی در این وایت برای زنان 
یک  نیمروز  وایت  دانش آموزان  کل  در  و 
مشکل جدی است و خیلی بانوان زمانی که 

از  استفاده  خودسوزی،  خودکشی،  قتل، 
هم چنان  بود.  چاقوزدگی  و  زهری  مواد 
آمار لت وکوب و تفریق در بادغیس در سال 

جاری گراف باایی داشته است.« 
که  است  مواردی  از  زنان  شغلی  وضعیت 
بادغیس  زنان  امور  رییس  شیرزاد  زرغونه 
آن را نگران کننده خوانده و می گوید: »یکی 
بادغیس،  در  بانوان  اساسی  نیازهای  از 
اداره های  و  نهادها  بیشترشان در  استخدام 
برای  اشتغال زایی  زمینه ی  است،  دولتی 
ما  است.  کم  خیلی  بادغیس  در  خانم ها 
همین اکنون خیلی از خانم ها را در شهر و 
ولسوالی ها داریم که از توانایی باا در بخش 
صنایع، مالداری و غیره برخوردار استند که 
خانم ها  آن عده  برای  بادغیس  در  متاسفانه 
زمینه کار و فعالیت خیلی مساعد نیست و 
از طرف حکومت محلی و مرکزی تا حاا در 

این زمینه خیلی نداشته است.« 
بادغیس از وایت های افغانستان که تا اینک 
توجه آن چنانی به آن صورت نگرفته است. 
دست رسی  وایت  این  نقاط  بسیاری  در 
دولت کم تر است و این وضعیت سبب شده 
قرار  خشونت  معرض  در  بیشتر  زنان  تا 
داشته باشند. در تازه ترین خشونت های که 
نزدیک به یک ماه پیش در بادغیس رخ داد؛ 
حلق آویز  شوهرش  توسط  حامله  زن  یک 

از مکتب فارغ می شوند همواره بی سرنوشت 
مي مانند.« 

هم چنان خانم حکیمی می گوید برای زنان 
آموزشی،  امکانات  هیچ گونه  نیمروز  در 
ورزشی مهیا نشده و حتا زنان تحصیل کرده 
پیش برد  برای  انترنت  نداشتن  از  نیمروزی 
امور  رییس  می برند.  رنج  شان  کارهای 
 25 خانم  از  نمونه،  عنوان  به  نیمروز  زنان 
ساله ای یاد می کند که بر اثر خشونت های 
خانوادگی خود را از منزل سوم خانه شان به 
پایین پرتاب کرده است. او می گوید بعدها 
شوهرش  توسط  خانم  این  که  شد  آشکار 
طبقه  از  آن  از  پس  و  بود  شده  لت وکوب 
فکر  همه  تا  می  شود  انداخته  پایین  سوم 

کنند خودکشی کرده است.
پی گیری  غور  در  خشونت  عامان 

نمی شوند
اندکی  غور  در  زنان  علیه  خشونت  سریال 
آشناتر  افغانستان  شهروندان  تمامی  برای 
یاد  به  بسیاری ها  غور  نام  با شنیدن  است. 
به گونه  که  می افتند  جوانی  دختر  رخشانه 
گزارش هایی  شد.  سنگ سار  وحشت ناکی 
که از وضعیت زنان غوری به نشر می رسد، 
گواه آمار باای خشونت علیه زنان در این 
وایت می باشد. اما آماری را که ریاست امور 
زنان این وایت در اختیار ما قرارداده، نشان 
اینک، 299  تا  از سال 1393  که  می دهد 
به  این وایت  مورد خشونت علیه زنان در 
مورد   94 آن جمله  از  است.  رسیده  ثبت 
خشونت در سال 1393، 95 مورد خشونت 
در  خشونت  مورد   110 و   1394 سال  در 

سال جاری. 
امور  ریاست  حقوق  مدیر  بشیری  هاجره 
زنان غور می گوید در سال جاری 37 مورد 
که  بوده  حاد  قضیه های  جمله  از  خشونت 
و  خودکشی  قتل،  بی سرپناهی،  شامل 
تیرباران شدن  و  دارآویختن  به  خودسوزی، 

می باشد. 
 12 جاری  سال  در  بشیری  خانم  گفته  به 
و  رسیده  ثبت  به  غور  در  قضیه خودکشی 
دلیل  به  که  می دهد  نشان  آن ها  آمار های 
شرایط ناگوار امنیتی در غور، خشونت علیه 
زنان در این وایت نسبت به سال های پیش 
افزایش یافته است. این خشونت ها بیشتر در 
مناطقی از غور رخ می دهد که دست رسی 
دولت در آن ها کم تر است. نوریه نوید فعال 
مدنی و مدافع حقوق زنان در غور می گوید: 
چندان  غور  وایت  در  زنان  »وضعیت 
قانع کننده نیست و زنان در اداره های دولتی 
هرجای  در  خانم ها  و  ندارند  حضور  اصا 
مصوونیت  از  می کنند  زندگی  که  وایت 
در  و چه  خانه  در  امنیتی چه  و  اجتماعی 
بیرون؛ برخوردار نیستند. اگر در هرحالتی 
غور  وایت  در  زنان  وضعیت  از  ما  بگویم، 

رضایت کامل نداریم.« 
در  زنان  که  دارد  ادعا  نوید هم چنان  خانم 
وایت غور از وضعیت بد امنیتی رنج برده 
وایت  در  مرد  و  زن  به  نسبت  تبعیض  و 
غور برای استخدام در کار وجود دارد. خانم 
نوید با بیان این که در ماه حوت آن ها 11 
مورد خشونت علیه زنان را در غور به ثبت 
رسانیده اند گفت: »هرقضیه ای که در وایت 
غور از سوی گروه های مخالف دولت و حتی 
می دهد،  رخ  زنان  برابر  در  خانواده ها  خود 
متاسفانه از سوی دولت به درستی یا اصا 
نمونه  نمی گیرد  صورت  پی گیری  هیچ  
تاهنوز  که  است  رخشانه  قضیه ی  آن  بارز 
تنها  این  هم عامان آن گرفتار نشده اند و 
رخشانه ی  صدها  و  ده ها  نیست،  رخشانه 
دیگر در وایت غور قربانی شده که تاهنوز 
آن  عامان  و  نشده  رسیدگی  قضایا  آن  به 

هم آزادانه گشت وگذار دارند.«
 در همین حال انیسه غیور عضو شورای وایتی 
ولسوالی ها  در  که  »مواردی  می گوید:  غور 
در  که  خشونت هایی  بماند.  می افتد؛  اتفاق 
می افتد  اتفاق  مرکز شهر  نزدیک  قریه های 
سه  دو  طی  نمی شود.  پی گیری  متاسفانه 
جمله  از  خشونت ها  انواع  گذشته  سال 
لت وکوب، سنگ سارشدن و غیره در اطراف 
در کل وضعیت  داشته  وجود  همواره  شهر 
زنان خیلی خراب است و ما مشکات زیاد 

داریم.« 
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آمار نگران کننده 
در غرب افغانستان



کشور خساره وارد شده است. 
ایکو  افغانستان می گوید: »اهداف  اتاق تجارت و صنایع 
کشورهای  پایدار  اقتصادی  توسعه  ]برای[  منطقه  در 
تجارت  پیش برد  و  تجارتی  موانع  تدریجی  عضو، حذف 
کشورهای  اقتصاد  تدریجی  هم گرایی  و  منطقه ای  بین 
عضو می باشد. توقع می رفت که این سازمان نقش موثر 
و عملی را در حل مشکات تجارتی و ترانزیتی موجود 
این  که  تأسف  با  اما  کند،  ایفا  پاکستان  و  افغانستان 
و  دهد  انجام  زمینه  در  اقدامی  هیچ  نتوانست  سازمان 
جنبه ی تشریفاتی و سمبولیک این نشست را بیشتر به 

آن اندکی بهتر است،  اما در گوشه وکنار این وایت زنانی 
آمار   می گیرند.  قرار  خشونت  مورد  همواره  که  هستند 
ارایه شده توسط ریاست امور زنان هرات نشان می دهد 
که از سال 1393 تا اخیر ماه دلو امسال، 1558 مورد 
خشونت علیه زنان در این وایت به ثبت رسیده است. 
آمار نشان می دهد که در سال 1393، 550 مورد  این 
آن  از  که  رسیده  ثبت  به  هرات  در  زنان  علیه  خشونت 
 6 قتل،  آن  مورد   37 لت وکوب،  آن  مورد   282 جمله 
مورد تجاوز جنسی، 11 مورد اقدام به تجاوز، 14 مورد 
ازدواج اجباری و 35 مورد آن دشنام و تهدید می باشد. 
خشونت  ثبت رسیده  به  قضیه   507 میان  از  هم چنان 
علیه زنان در سال 1394، 284 مورد آن لت وکوب، 26 
مورد قتل، 18 مورد دیگر آن تجاوز جنسی و اقدام به 
تجاوز می باشد. اما از شروع سال روان تا اخیر ماه دلو، 
501 مورد خشونت علیه زنان در ریاست امور زنان این 
وایت به ثبت رسیده است که 262 مورد آن لت وکوب، 
مورد   16 جنسی،  تجاوز  مورد   11 قتل،  آن  مورد   20
ازدواج های اجباری، 16 مورد ازدواج زیر سن و 35 مورد 
طبق  می باشد.  دیگر  جانی  تهدیدات  و  قتل  به  تهدید 
آمار  ارایه شده، از سال 1393 تا اینک 53 زن در هرات 
خودکشی کرده اند. بر اساس این آمار، خشونت های که 
در سه سال گذشته علیه زنان در هرات صورت گرفته 
بیشتر از خشونت های سه ساله وایت های غور، نیمروز 
بادغیس  وایت  ساله  دو  به شمول خشونت های  فراه  و 

می باشد.
روا غنی: نقش زنان در رفاه هرات با ارزش است

سفرش  نخستین  در  کشور  نخست  بانوی  غنی،  روا 
روز  از  گرامی داشت  مراسم  در  اشتراک  هرات جهت  به 
جهانی زن گفت: »این نخستین سفر من به هرات است 
که برایم بسیار لذت بخش است. من یقین دارم که نقش 

تاجران افغان می گویند که راه ایران و آسیای میانه برای 
راه ها  این  از  تجارت »بسیار مساعد و مطمین« است و 
برای انتقال کاای تجارتی به عنوان راه بدیل از بندرهای 

تورخم و سپین بولدک کار گرفته شود. 
اتاق تجارت و صنایع افغانستان دیروز سه شنبه به منظور 
بررسی راه بدیل انتقال کاای تجارتی و بررسی نشست 
اخیر سازمان ایکو در پاکستان، نشستی را برگزار کرده 
بود که در آن تاجران از وضع انتقال کاای تجاری شان از 
بندر کراچی پاکستان شکایت کردند. آنان می گویند که 
اگر تا یک هفته دیگر راه برای انتقال کاای تجاری شان 
باز نشود، آنان رابطه ی تجارتی خود با پاکستان را قطع 

خواهند کرد.
تاجران  تجارتی  کاای  سو  این  به  هفته  سه  حدود  از 
افغان در بندر کراچی اجازه ورود به افغانستان را ندارند 
و تاجران افغانستان به همین خاطر در نشست سازمان 
برگزار  پاکستان  در  جاری  سال  مارچ  اول  در  که  ایکو 
شد، شرکت نکردند. آنان می گویند که از 11 عضو این 
سازمان فقط 4 عضو شرکت کرده بودند که آنان نیز از 

نتیجه نشست ناراضی به نظر می رسند. 
مدیره  هیات  اول  معاون  الکوزی  خان  جان  حال،  این  با 
اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت: »اضافه از یک  و نیم 
سپین بولدک[  و  تورخم  دروازه ها]ی  در  کانتینر  هزار 
ایستاده است و اضافه از دوهزار کانتینر در راه است، یا 
در چمن ایستاده است، یا در کویته است یا در نیم راه 
است و یا هم در اهور و اسام آباد ایستاده است. روزانه 
از هر کانتینر از 6 هزار تا 8 هزار کلدار حق توقف گرفته 
می  شود. این واقعاً ظالمانه است. حکومت پاکستان عمداً 
و قصدا افغانستان را از لحاظ اقتصادی ضعیف می کند، 
صنعت ما را ضربه می زنند، سیاست قاچاق خود را هنوز 
ادامه می دهد و می خواهد که تجارت قانونی بند شود و 

یک تجارت غیر قانوی در افغانستان ]راه باز کند.[«
به گفته او، حرکت دولت در برابر بستن راه ها برای ورود 
پاکستان  سوی  از  مرز  در  افغانستان  تجارتی  کاای 
کم کاری  دولت  سوی  از  رابطه  این  در  و  بوده  »بطی« 
صورت گرفته است. او گفت که آنان حدود 80 میلیون 
بولدک  سپن  و  تورخم  مرز  شدن  بسته  زمان  از  دالر 
خساره دیده اند. آقای الکوزی افزود که حدود 30 درصد 
مسدود  کانتینرهای  در  صعنتی  کارخانه های  خام  مواد 
فابریکه ها  طرف  یک  »از  که  دارد  قرار  مرزها  در  شده 

عوامل  جمله  از  را  اقتصادی  فقر  و  بدامنی  غیور  خانم 
عمده افزایش خشونت در غور می داند. این عضو شورای 
وایتی غور ادعا دارد که به جز شهر فیروزکوه و ولسوالی 
مکاتب  دروازه ها  ولسوالی ها  دیگر  در  سرجنگل،  و  لعل 
برای خانم ها همواره بسته بوده و مشکات خانم ها در آن 

مناطق به مراتب بیشتر است. 
زنان  بخش  مسوول  ناصری  فریده  همین حال  در 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در وایت غور می گوید در 
سال جاری 57 مورد خشونت در کمیسیون حقوق بشر 
به ثبت رسیده که 27 مورد آن قتل و خودکشی می باشد. 
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ترانزیتی  و  تجارتی  بندرهای  تجارت،  اتاق های  به گفته 
تورخم و سپین بولدک خاف تفاهم نامه دو جانبه »اپتا«، 
از  ترانزیتی  و  تجارتی  موازین  و  بین المللی  نورم های 
سوی حکومت پاکستان بسته شده اند. خان جان الکوزی 
هرچند  پاکستان  با  مرزها  و  بندرها  »بندش  می گوید: 
کرده،  وارد  تاجران  شده  متوقف  اموال  بر  را  خساراتی 
اما عدم افزایش نرخ اجناس و مواد خوراکی در بازارهای 
دیگر  افغانستان  که  است  واقعیت  این  بیان گر  کشور، 

عمدتاً وابسته ]به[ تجارت با پاکستان نیست.«
در بندرهای تورخم و سپین بولدک دست کم سه هزار 
کانتینر و اری مملو از کاای تجارتی و ترانزیتی افغانستان 
مسدود شده است. به گفته این مسوول اتاق های تجارت 
بر  اضافی  باعث تحمیل هزینه  از یک طرف  این مسأله 
کاای تجارتی شده و از طرف دیگر »بی اعتباری تاجران 
کرده  تبدیل  کامل  باور  به  را  پاکستان  مسیر  از  افغان 
است که پس از این نباید از مسیرهای نامطمینی چون 

پاکستان به ترانزیت و تجارت ادامه دهند.«
تا  خواست  صنعت کاران  و  تاجران  از  تجارت  اتاق های 
روی گزینه ها و راه های بدیل واردات و صادرات کاای 
آسیب پذیری  و  نامطمین  »راه  از  و  کنند  فکر  تجارتی 
برای  گوناگون  بهانه های  به  همواره  که  پاکستان  چون 
می کند،  ایجاد  مشکل  افغانستان  ترانزیت  و  تاجران 

استفاده نکنند.«
با این حال، در حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان 
به سال  نسبت  دالر در سال 2016  میلیارد  حدود یک 
و  افغانستان  میان  تجارت  است.  آمده  کاهش   2015
پاکستان در سال 2010 به سه میلیارد، در سال 2012 
در  و  میلیارد   1.8 سال 2015  در  میلیارد،   2.5 حدود 

سال گذشته میادی 1.3 میلیارد گزارش شده است. 
که  می گوید  تجارت  اتاق های  مدیره  هیات  اول  معاون 
ایران،  کشورهای  با  افغانستان  تجارتی  روابط  گسترش 
اقتصادی  زمینه رشد  میانه می تواند  آسیای  و  پاکستان 
اتاق  های  هم چنین  کند.  فراهم  را  منطقه  سطح  در 
پاکستان،  افغانستان،  دولت های  از  افغانستان  تجارت 
جامعه جهانی و سازمان های بین المللی خواسته است تا 
»هرچه زودتر« راه های بسته شده ی بندرهای پاکستان 
به  را  اعتماد  و فضای  باز کند  افغان  تاجران  به روی  را 

وجود بیاورد.

شما زنان زحمت کش و روشن فکر و موفقیت تان در رفاه 
همین  از  است.  ارزش  با  بسیار  هرات  مردم  آرامش  و 
با شما عزیزان  را  تا روز جهانی زن  خاطر من خواستم 
تمام  به  دارم  پیغام  یک  من  امروز  نمایم.  تجلیل  یکجا 
است.« خانم غنی در  پیغام صلح  آن  و  افغانستان  زنان 
سخنانی در این مراسم، نا امنی ها، مشکات اجتماعی و 
دشمنی های شخصی را از عمده ترین دایل چالش های 

زنان در افغانستان عنوان کرد. 
افغانستان  زنان  امور  وزیر  نظری  دلبر  همین حال  در 
می گوید در پانزده سال اخیر کارهای بنیادی برای احقاق 

حقوق زنان انجام نشده است. 
و  ولسوالی ها  در  زنان  می گوید  هم چنان  نظری  خانم 
اساسی  حقوق  و  سواد  داشتن  از  افغانستان  روستاهای 

خود محروم هستند. 
نگران  هرات  والی  رحیمی  آصف  محمد  هم  سوی  از 
هرات  در  زنان  علیه  خانوادگی  خشونت های  افزایش 

می باشد. 
والی هرات هم چنان گفت که هرچند زنان در بخش های 
چشم گیری  پیش رفت های  هرات  وایت  در  مختلف 
خشونت های  را  خانم ها  بسیاری  هنوزم  تا  اما  داشته اند 

خانوادگی می آزارد.
سال   16 حدود  افغانستان  در  جدید  دولت  ایجاد  از 
با  مبارزه  شعار  بدین سو  سال ها  از  هم واره  می گذرد. 
خشونت علیه زنان چه از سوی حکومت افغانستان و چه 
بین المللی و مدافعان حقوق بشر سر  نهادهای  از سوی 
داده شده است. اما با آن که وضعیت زنان در افغانستان 
نسبت به سال های گذشته بهتر شده اما در بسیار نقاط 
افغانستان تا هنوزم زنان را به عنوان جنس درجه دوم 
وجود  گذشته  در  که  خشونت های  و  نموده  محسوب 

داشت تا حاا نیز از آن کاسته نشده است.

ایجاد می شود  را صدمه می زند، از طرف دیگر بی کاری 
و از طرف دیگر مشکل جدی برای ترانزیت ایجاد شده 

است.«
کشورهای  در  که  می گویند  تاجران  حال،  همین  در 
است  مساعد  افغانستان  برای  تجارت  زمینه  اروپایی 
تجارتی شان  کاای  صادر کردن  و  وارد  برای  تاجران  و 
»باید« غیر از راه پاکستان استفاده کنند. این در حالی 
است که در نزدیک به یک ماه که کاای تجارتی تاجران 
افغانستان در پاکستان اجازه ورود به افغانستان را ندارد، 
دو  هر  به  دالر  میلیون ها  و صنایع،  تجارت  اتاق  به گفته 

خانم ناصری می گوید: »در مرکز غور که می گویند تحت 
تصرف دولت قرار دارد، همین اکنون دخترها به زور به 
دارد،  وجود  سن  زیر  ازدواج های  می شوند،  داده   شوهر 
قضایا  این  ولسوالی ها  در  اما  دارد  وجود  نیز  لت وکوب 
بیشتر است، همین حاا آتش زدن دخترها وجود دارد، 
دخترها بیشتر شان با سن پایین به مردهای کهن سال 

داده می شوند و صدها مورد دیگر.«
سریال خشونت علیه زنان در هرات

که  است  افغانستان  وایت های  جمله  از  هرات  هرچند 
شرایط کاری، آموزشی و در کل زندگی برای خانم ها در 

تاجران افغان:

راه آسیای میانه 
و ایران مساعد و مطمین است

: سردار داهی

در غرب افغانستان

آمار نگران کننده
خشونت علیه زنان
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در مرکز غور که می گویند تحت تصرف دولت قرار دارد، 
همین اکنون دخترها به زور به شوهر داده  می شوند، 

ازدواج های زیر سن وجود دارد، لت وکوب نیز وجود دارد 
اما در ولسوالی ها این قضایا بیشتر است، همین حاا 

آتش زدن دخترها وجود دارد، دخترها بیشتر شان با سن 
پایین به مردهای کهن سال داده می شوند و صدها مورد 

دیگر



1( گفتماِن حقوق زن در ِزهدان موافقت نامه ی بُن
برای  امریکا   ،2001 سپتامبر   11 مرگبار  حماِت  پی  در 
زن ستیزانه ی  و  ایدیولوژِی کشتارجویانه  نخستین بار خطر 
طالبانی را در عمق جان و ژرفای دروِن خود ِحس نمود. تا 
پیش از آن تاریخ، این کشور خون ریزی ها و خشونت ورزی ها 
و مدنیت گریزی ها و زن ستیزی های طالبان را عیان و نمایان 
نمی شد،  متضرر  ناحیه  این  از  مستقیماً  اما چون  می دید، 
برج های  فروریزی  با  نمی ورزید.  اهتمامی  و  اعتنا  بدان 
ایدیولوژِی  اگر جلو  امریکا دریافت که  نیویارک،  دوگانه ی 
آن،  خطرآفرینی  گستره ی  نگیرد،  را  طالبان  جنون بنیاِد 
مرزهای افغانستان را در می نوردد و منافع اش را به صورِت 
مستقیم به مخاطره می اندازد. از این روی، این کشور دفاع 
از »حقوق زِن افغان« را بهانه قرار داد و در هم آهنگی با 
آن چه که خود »جامعه ی بین المللی« می نامید، به مصاِف 
طالبان شتافت و با یورش های پی گیر و گسترده، زمینه ی 

شکست شتاباِن آنان را فراهم ساخت. 
امریکا  متحده ی  ایاات  طالبانی،  نظام  فروپاشِی  از  پس 
سازمان ملل متحد را واداشت تا تمام گروه های متخاصِم 
افغان- به استثنای طالبان- را برای گفت وگو و چانه زنی در 
مورد »آینده ی افغانستان« فرابخواند. براینِد این فراخوان، 
اکتوبر سال 2001  در 26  که  بود  بن  کنفرانس  برگزارِی 
متخاصِم  گروه های  گردید.  برگزار  آلمان  بِن  شهر  در 
داغ  گفت وگوی  روز   9 از  بعد  کنفرانس  در  شرکت کننده 
موافقت نامه ای  امریکا،  مستقیم  نظارت  زیر  نفس گیر  و 
امضا کردند و در آن متعهد شدند تا در راستای پایه ریزِی 
 ،)gender-sensitive( جنسیت آگاه  فراگیر،  حکومتی 

چندقومی و همه شمول تشریِک مساعی کنند.
از  کثیری  برای  »جنسیت آگاه«  اصطاِح  آنکه  با 
ناآشنا می نمود و گستره ی  این موافقت نامه  امضاکنندگاِن 
جامعه ی  فشارهای  بود،  ناشناخته  برای شان  آن  مفهومی 
دالت  آنان  که  شد  باعث  امریکا-  رهبرِی  بین المللی-به 
معنایی این واژه و سایر واژگان موافقت نامه را با سنجه ی 
تأیید  ُمهر  برآن  و  کنند  ارزیابی  خود  سیاسِی  مصلحت 
برای  افغانستان  در  جنسیت  ادبیات  بدین گونه،  بزنند. 
نخستین بار در دامِن سیاست بالید و گفتمان حقوق زن در 
ِزهداِن موافقت نامه ی بُن رویید. هرچند این توافق سیاسی 
میزان تعهد اخاقِی امضاکنندگانش را در قبال حقوق زنان، 
عیان و نمایان نمی ساخت، با آن هم توانست در آغاز برای 
افغانستان شادی آفرین و امیدبخش باشد،  از زنان  کثیری 
زیرا تصویری که از آیند ه ی افغانستان در این موافقت نامه 
ترسیم شد، تصویری نوین و شیرین بود؛ تصویری که در 

تمام احکام آن را مورد پذیرش قرار داد، گویا از همان آغاز 
می دانست که هیچ گاه به تطبیق عملِی کنوانسیون مذکور 
اقدام نمی ورزد، پس چه لزومی دارد که با استفاده از اصل 

حق الشرط، مذاق جامعه ی بین المللی را تلخ سازد. 
3( التقاطی گری، استراتژی گریز از رویارویی

لویه جرگه ی قانون اساسی، که در دسامبر سال 2003 برگزار 
شد و تا 4 جنوری 2004 ادامه یافت، دولت افغانستان را 
به وضعیت دشواِر تقابل سنت و مدرنیته رویاروی ساخت. 
از یک     سو علمای دینی و رهبران مردمِی حاضر در مجلس 
دیرین  سنت های  افغانستان  دولت  که  بودند  آن  خواهان 
و  بیرونی  ارزش های  و  هنجارها  و  دارد  پاس  را  جامعه 
غیردینی را در قانون اساسی ننگارد. از سویی دیگر، فعاان 
دولت  بین المللی  حامیان  و  مدنی  جامعه ی  و  بشر  حقوق 
افغانستان انتظار داشتند که قانون اساسی جدید این کشور 
معیارهای  مطابِق  و  باشد  بشری  حقوق  ارزش های  حاوی 

بین المللی حقوق بشر و حقوق زن، تدوین شود. 
به  افغانستان  دولت  دشوار،  وضعیت  این  آشوب ناکِی  در 
التقاطی گری روی آورد و قانون اساسی را طوری تدوین کرد 
تا هم دل سنت گرایان را به دست آورد و هم خاطر ُمدافعاِن 
حقوق بشر را نیازارد. برپایه ی این رویکرد التقاطی، قانون 
اساسی افغانستان از یک سو در ماده ی سوم خویش، اسام 
را من حیث تنها ماِک مشروعیت قانون گذاری به رسمیت 
شناخت و از سوی دیگر در ماده ی هفتم، تعهد افغانستان 
به میثاق های بین المللی و اعامیه ی جهانِی حقوق بشر را 
خاطرنشان ساخت و در همین سیاق، در ماده ی بیست و 

دوم، پرچم برابری زنان و مردان را برافراخت. 
در آن زمان، شمار کثیری از فعاان حقوق بشر و شبکه های 
و  دوگانه  رویکرِد  این  که  کردند  اعتراض  مدنی  جامعه ی 
التقاطی، باعث می شود که سنت گرایان – که عمدتاً مراجع 
تفسیر و تطبیق قانون را در قبضه ی خود داشتند و دارند 
-  از این وضعیت سوء استفاده کنند و با ارایه ی تفسیرهای 
محافظه کارانه و زن ستیزانه از قانون، زمینه ی نقض مشروع 
این  به  دولت  اما  سازند.  فراهم  را  زن  حقوِق  قانون مند  و 
توشیح  و  تصویب  با  بدین گونه  و  ننهاد  وقعی  اعتراض ها 
این قانوِن پارادوکسیکال و متنافی ااجزا، حقوق زنان را به 

مسلخ مصلحت جویی فرستاد.  
4( دو قانون، دو پارادایم

و  تشیع«  اهل  شخصیه ی  احوال  »قانون  توشیِح  با 
دولت   ،1388 سال  در  زنان«  علیه  خشونت  منع  »قانون 
نسبت  که  ساخت  نمایان  و  عیان  دیگر  یک بار  افغانستان 
ابزارگرایانه،  پراگماتیک،  رویکردی  حقوق شان  و  زنان  به 
مصحلت جویانه و غیرمتعهدانه دارد. رییس جمهور کرزی 
سال  انتخاباتی  پیکارهای  کشاکش  در  را  قانون  دو  این 
 ،)1388 سرطان،   29( روز  یک  در  و  هم زمان   ،1388
تا  است  کافی  قانون  دو  این  به  گذرا  نگاهی  کرد.  توشیح 
دریابیم.  را  زنان  حقوق  به  دولت  سیاست آلود  رویکرِد  ما 
قانون احوال شخصیه از دِل سنت سر برآورده است و قانون 
منع خشونت بر بنیاد مبانی فمینیستِی مدرنیته ابتنا یافته 
زنان  علیه  تبعیض  و  مردسااری  پارادایم های  اولی  است. 
را قانون مند می سازد و دومی با تکیه بر پارادایِم مساوات، 
رویکردهای تبعیض آمیز علیه زنان را با کیفرهای سنگین 
این  توشیح  با  رییس جمهور کرزی  و سهمگین می نوازد. 
پارادایِم  دو  هم زمان  انتخابات 88،  آستانه ی  در  قانون  دو 
ناهم گوِن مساوات و تبعیض را صبغه ی قانونی می بخشد تا 
از یک سو آرای محافظه کاران و سنت گرایان مذهبی را به 
نفع خود بیمه کند و از سوی دیگر حمایت فعاان حقوق 
را  بین المللی  جامعه ی  و  مدنی  جامعه ی  نهادهای  بشر، 

فراچنگ آورد. 
5( بهای صلح با طالبان

در آستانه ی انتخابات 88 روابط کرزی و امریکا به سردی 
از کرزی  بر خاف سلف خود،  اوباما،  تا حدی که  گرایید 
حمایت قاطع و همه جانبه به عمل نیاورد. بعد از انتخابات، 
»فساِد  که  چه  آن  وجود  خاطر  به  کرزی  آقای  حکومت 
شدید  انتقاد  مورد  می شد،  خوانده  گسترده«  ادارِی 
رسانه های غربی قرار گرفت. در نتیجه دولت اوباما کرزی 
را تحت فشار قرارداد تا در راستای مبارزه با فساد گام های 
عملی و مؤثر بر دارد. اما کرزی در مقابل، »فساِد اداری« را 
فرافکنی کرد و آن را پدیده ای خارجی به شمار آورد. این 
امر در کنار دیگر عوامل، تنش ها در روابط کرزی - امریکا 

را به نحوی بی سابقه  افزایش داد. 
وقتی آقای کرزی دریافت که دیگر بساِن گذشته از حمایت 
برای  تا  ورزید  تاش  نیست،  برخوردار  امریکا  گسترده ی 
جبراِن این زیان، سقف مشروعیِت خود را بر ارکاِن مصلحت 
بنا سازد و پرچم »صلح« و »اخوت« با طالبان را برافرازد. 
با  از فرایند صلح  تا  از مرجعیت های دینی نیز خواست  او 
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آن حکومت افغانستان سعی بلیغ و تاش بی دریغ می ورزید 
تا »جنسیت« را در تمام سطوح پالیسی سازی پاس دارد و 
زمینه ی مشارکت بانوان در تصمیم سازی های کاِن جامعه 
قشر  این  زنان،  امور  وزارت  تأسیس  با  و  آورد  فراهم  را 
ستم کشیده و محرومیت چشید ه ی جامعه را بنوازد و بستر 

برابرِی آنان با مردان را مهیا سازد. 
کمک های  پیش شرِط  زنان،  حقوق  تأمین   )2

بین المللی
متعهد  بین المللی  جامعه ی  بن،  موافقت نامه ی  بنیاد  بر 
گردید تا افغانستاِن نوین را در فرایند تحکیم صلِح فراگیر 
سیاسی،  نظامی،  مختلف  زمینه های  در  و  برساند  یاری 
جامعه ی  کند.  کمک  آموزشی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
این  با  را  خود  کمک های  تمام  بالمقابل،  بین المللی 
پیش شرط به افغانستان سرازیر ساخت که دولت افغانستان 
مؤقِت  دولت  کند.  فراهم  را  زنان  حقوق  تأمین  زمینه ی 
افغانستان تحت تأثیر این فشار از »باا به پاییِن« جامعه ی 
تأمین حقوق  راستای  بین المللی، چااک و شتاب ناک در 
زنان گام برداشت و برای جلب حمایِت افزون تر کشورهای 
کمک کننده ی غربی، نخستین تاش های خود در زمینه ی 
قانون گذاری را به »حقوق زنان« اختصاص داد. در همین 
راستا، آقای کرزی در 12 جنوری 2002 )حدوداً یک ماه 
اساسی  اعامیه ی حقوق  بن(،  توافقنامه ی  امضای  از  پس 
که  است  یادآوری  درخوِر  کرد.  توشیح  را  افغانستان  زنان 
پیش نویس این اعامیه، نخست در ماه جون سال 2000 
دوشنبه  شهر  در  افغان  زنان  از  جمعی  توسط  میادی 
می نمود  تصریح  اعامیه  این  بود.  شده  تهیه  تاجیکستان 
از حقوق یک سانی  مردان،  موازات  در  افغانستان  زنان  که 
برخوردارند و می توانند از فرصت های آموزشی و آزادی های 
مدنی بهره مند شوند، در سپهر سیاسی مشارکت ورزند و  
فارغ از هرگونه اجباری در زمینه پوشیدن یا نپوشیدن برقع 

و روسری، پوششی درخوِر میل خود داشته باشند.
پیشواز  به  و  میادی   2003 مارچ   5 روز  در  سپس 
افغانستان  مؤقت  دولت  زن،  جهانی  روز  مارچ،  هشتم 
علیه  تبعیض  اشکال  کلیه  رفع  بین المللی  »کنوانسیون 
یادآوری  درخور  کرد.  تصویب  را   )CEDAW( زنان« 
است که در عرف بین الملل، شماری از کشورهای اسامی 
برپایه ی  رسانیده اند،  تصویب  به  را  کنوانسیون  این  که 
این  احکام  برخی   ،)reservation( »حق الشرط«  اصِل 
کنوانسیوان را که با ارزش های دینی و فرهنگی شان هم ساز 
نیست، نپذیرفته اند، اما دولت افغانستان در فرایند تصویب 
این کنوانسیون از این اصل استفاده نکرد و بدون استثنا، 

طالبان و مخالفان مسلح دولت به نحو همه جانبه حمایت 
ورزند. در همین سیاق، در ماه حوت 1390 )2 مارچ 2012( 
شورای سرتاسری علمای افغانستان مصوبه ای منتشر کرد و 
تاش های »مثمِر« آقای کرزی در راستای صلح با طالبان 
را ستود. مصوبه ی شورای علما در پِی ستایش اغراق آمیز 
زنان  مسایل  به  کرزی،  آقای  صلح طلبانه ی  تاش های  از 
عرصه های  در  تفکیک جنسیتی  وجوِب  پرچِم  و  پرداخت 
مختلف اجتماعی، آموزشی، و هم چنین در بازار و محل کار 
را برافراخت و ضرورِت اجتناب از اختاط مردان و زنان را 
خاطر نشان ساخت. مصوبه در ادامه، مطابق آیاِت »یکم« و 
»سی و چهارم« سوره ی نساء، زن را فرِع مرد قلم داد کرد و 
با قطعی    الداله انگارِی این آیات، هر گونه قرائِت ناهم ساز با 

این تفسیر را ناروا به شمار آورد. 
در پی انتشار این مصوبه، شمار کثیری از فعاان حقوق زن 
و اعضای جامعه ی مدنی این مصوبه را مورد نقد قرار دادند 
قلم داد  طالبانی«  »تفکر  از  پشتی بانی  مثابه ی  به  را  آن  و 
کردند. اما آقای کرزی ضمن تعهِد التزام به این مصوبه، آن 
را  جامع و فراگیر و مطابق به موازیِن شریعت انگاشت و 
بدین گونه »حقوق زنان!« را در طبِق مصلحت گذاشت و به 

عنواِن »صلح بها« برای طالبان پیشکش داشت. 
با  ابزاری  برخورد  تداوم  و  ملی  وحدت  حکومت   )6

حقوق زن
حکومت وحدت ملی نیز از حیث برخورد ابزاری نسبت به 
حقوق زنان نسبت به سلف خود تفاوتی ندارد. این حکومت 
نیز سرمایه ی نمادین »حقوق زن« را ارزان و رایگان هزینه 
بین المللی محروم  از حمایت مشروط جامعه ی  تا  می کند 
نشود. نحوه ی مدیریت قضیه ی فرخنده نشان می دهد که 
در  را  بانوان  است حقوق  نیز حاضر  ملی  حکومت وحدت 
پیش گاه منافع سیاسی کان قربانی کند. دفتر بانوی اول 
دریافت  گزاف  مبلغی  ملت  بودجه ی  از  همه ساله  کشور 
می کند تا زمینه ی بهبود وضعیت زنان را فراهم سازد. اما 
این نهاد عمًا هیچ برنامه ی جامع و کان روی دست ندارد 
و کار آن به برگزاری یا اشتراک در محافل خاصه می شود. 
بی برنامگِی  و  گمی  در  سر  در  کشور  زناِن  امور  وزارت 
از  کنون  تا  که  زنان  امور  وزیر  می برد.  سر  به  بی پیشینه 
اقدام  یک  در  اخیراً  نداده،  ارائه  درخشان  کارنامه ای  خود 
از  طنزآمیز و خنده برانگیز دست به دامان طالبان شده و 
آنان درخواست کرده است که عاماِن خشونت علیه زنان را 
مجازات کنند. این نشان می دهد که حتا در سطح رهبری 
حکومت وحدت ملی تصور روشنی از وضعیت حقوق زنان 
و دورنمای برنامه ریزی و فعالیت در این راستا، وجود ندارد. 

7( خاتمه
تأمین  به  نسبت  هیچ گاه  افغانستان  در  سیاسی  اراده ی 
حقوق زنان تعهد اخاقی نداشته است. برای همین است 
از خطرناک  ترین کشورهای  یکی  این کشور هنوز هم  که 
ازدواج ها  فی صد   60 هم  هنوز  است،  زنان  برای  جهان 
چه  و  می پذیرد  صورت  دختران  رضایت  بدون  و  بااجبار 
بسا که دختران هشت ساله به عقد مردانی شصت ساله در 
در  خانگی  خشونت  موارد  بیشترین  هم  هنوز  و  می آیند 
این سرزمین رخ می دهد و زنان، برای فرار از ددخویی های 
مردساارانه و سنت های زن ستیزانه، آتش به خرمِن هستِی 

خود می زنند و به استقبال مرگ می شتابند. 
پاس داشت حقوق زن به صورت بایسته و شایسته، مستلزم 
دگردیسی و تحول پذیری ذهنیت قبیله ای جامعه ی افغانی 
تنانه  فعالیت  در  زنانه  هویت  همه ی  که  زمانی  تا  است. 
 )objectification( شی انگارانه  رویکرد  و  شود  خاصه 
نسبت به زنان در جامعه چیره باشد، وضعیت بانواِن افغان 
تغییر نمی پذیرد. برای این که زن افغان از زنداِن تبعیض و 
خشونت رهایی یابد، باید فعاانه با ذهنیت قبیله اِی مسلط 
بر جامعه درآویزد و هم زمان در دو جبهه ی »فرهنگ سازی« 
و »کارآفرینی« با دیو تبعیض به جهاد بپردازد. در جبهه ی 
فرهنگ سازی، زن افغان باید زمام تفسیرگری یکه تازانه و 
انحصارگرانه از دین را از مردان باز ستاند و مبانی کامی، 
فقهی و تفسیری تبعیض علیه بانوان را مورد بازاندیشی، و 
ارائه ی  با  و  قرار دهد  بازخوانی  مورد  را  دستگاه مسلمانی 
را  و مرد  نظرِی مساوات زن  بستر  از دین،  زنانه  تفسیری 
فراهم سازد. و در جبهه ی کارآفرینی، زن افغان ناگزیر است 
در  و  اقتصادی  وابستگی  مداوم،  و  پی گیر  با تاش های  تا 
نتیجه، وابستگی عاطفی خود به مردان را  کاهش دهد و در 
این زمینه به استقال و خودکفایی برسد، تا از این رهگذر 
مجبور نباشد به خشونت و تبعیض تن در دهد. بی گمان 
تحقق این مأمول کاری است درازدامن و زمان گیر که جز 
با برنامه ریزِی دقیق، سعی بلیغ و جهد بی دریغ به واقعیت 

نمی پیوندد. 

داسـتان تـراژیک
حقـوق  زن

در افغانـستان
: عبدالکبیر صالحی



Hasht e Subh
Daily

8am.af

Yesterday's Narrative, Today's Mirror, Tomorrow's Hope

10th Year    No: 2581  Wednesday  8 March , 2017    Price: 20 Afs

شاید کمتر کسی را یافت تا با عکس های مجازی وقت خورده 
این  آن  پای  در  که  قدیم  کابل  از  و سفید  سیاه  یا  رنگه، 
سرنخورده  شدیم«  چه  بودیم،  »چه  است  نوشته  سطر 
باشد. چه تعدادی از ما این زنان خندان و آزاد، را مقایسه 
ما  از  تعدادی  چه  است؟  نکرده  امروزی  چادری پوشان  با 
نوستالژی محصان دانشگاه طبی، زنان سرباز، آوازخوانان، 
نرس ها، معلمین و زنان دیگر را همراه با دوستان خارجی 
خود شریک نکرده است که ببینید چادری همیشه سمبول 
ما  همه  که  بی شک  نیست.  افغان  زن  ستیریوتایپ  یا  و 
کرده ایم و واضح است که آزادی زن بدون شک بعد از دهه 

نود تغییر کرده است.
و اما بعد، بیایید ارقام را کنار این عکس ها بگذاریم و با امروز 
مقایسه کنیم. دقیقاً چند در صد زنان را این عکس های پر 
زرق و برق دیروز نمایندگی می کردند؟ دقیقاً چند در صد 
زنان آن وقت تعلیم یافته بودند؟ دقیقاً چند فی صد زنان 
دسترسی به چنین لباس ها و محافل با شکوه پر رقص و 
که  بود  نخواهد  تصادف  که  کنید  باور  داشتند؟  موسیقی 
داکتری، یا طراح شنیل، یا نرس همه تعلق به صرف یک 
ایلیت شاهی داشتند. من این جا حتا از قوم یاد نمی کنم، 

عالی  تحصیات  ورزش،  ارتش،  سیاست،  در  زنان  حضور 
این بحث دیگر است که  است.  بی سابقه  امروز  و رسانه ها 
زنان با تنش ها و چالش های جدی روبه رو می شوند. امروز 
آریانا  به  محدود  و  دارد  هوایی  افغانستان چندین شرکت 
به  محدود  پایتخت  مجلل  هوتل های  نیست.  افغانستان 
انترکانتینینتال نیست. در تصاویر زمان پیش از کمونیسم 

تصویری از زنان هزاره هم وجود ندارد.
و  داریم  قرار  بهتر  وضعیت  یک  در  ما  یک طرف  از  پس، 
هوس خوردن بی معنا است. از نگاه آزادی فردی زن، شاید 
به  رسیده گی  نگاه  از  اما  باشد،  درک  قابل  هوس خوردن 
ارزش ها، زن افغانستان امروزی در یک مقام بلندتر ایستاده 

است.
جای تعجب هم نیست که زنان هزاره نسبت به اکثریت های 
قومی دیگر، پیش قدم تر اند و با یک روند کامیاب امانیسپشن 

]رهایی[ روبه رو شده اند چون مردان هزاره با آن ها اند.
حضور پررنگ زنان هزاره در اردوی ملی، رسانه ها اشتراک 

تیتر  با  داشتند  نوشته هایی  معتبر  رسانه  چندین  گذشته 
»زنان نورستان و لغمان هنوز هم کارهای شاق می کنند«، 
اشاره شده  زنان خوشه چین  به  به خصوص  این جا  که در 
است. سوال من این است که این کار دقیقاً به چی دلیل 
خانه نشین ساختن  برای  نیست  بهانه ای  آیا  و  است؟  شاق 
زن؟ و یا آیا مردان ما کور اند که حتا شاق کاری اطفال را 
نادیده می گیرند و به دنبال زنان اند؟ دیگر این که زن به چه 
دلیل »ضعیفه« نامیده می شود؟ می گویند بدن انسان توان 
تحمل 45  واحد درد )Dels( را دارد و هر زن در وقت 
وادت 57 واحد درد را به آسانی تحمل می کند. این عدد 
انسان احساس می کند، وقتی  با دردی که  توافق می کند 
نورستانی  زنان  چرا  پس  بشکند.  بدنش  استخوان  بیست 
پس از سال سال ها ضعیفه نامیده می شوند، وقتی همین 

کار را از قرن ها به این سو انجام می دهند؟
از  دفاع  جهت  زنان  سهم گیری  ترویج  دیگر،  طرف  از 
حقوق شان در وایات واجب است. نیاز عمیق به راه اندازی 
بی داد  ناحیه   این  در  فمینیستی  بیدارکننده   پروژه های 
می کند.  به گفته بانو ثنا صافی ژورنالیست فعال بی بی سی، 
15 سال می شود در کنج کنج قندهار به صدها مکتب زنانه 
به روی زنان بسته شده است، اما تظاهراتی یا حتا واکنشی 
هم از سوی زنان دیده نشده است. باید پرسید که چرا زنان 
گرد هم جمع نمی شوند تا آواز اعتراض خود را نسبت به 
به گوش  علیه شان  بی عدالتی  و  تبعیض جنسیتی  و  ستم 
ملت برسانند.  چرا در وایاتی که زنان قرن ها لندی های 
و  گناه آلود  رادیو  در  زن  آواز  امروز  می سرودند،  عاشقانه 
ابتدایی ترین حقوق  از  زنان  و  می شود  پنداشته  فتنه انگیز 
برابری جنسیتی برخوردار نیستند؟ چرا دختران کوچی که 
روزی پیکی های شان آزادانه در بادهای هلمند می رقصید، 

امروز بندیان زندان انفرادی به نام برقع شده اند؟  
جدیت  در  سهل انگاری  و  آمار  با  بازی  شاید  دیگر  دلیل 
مسایل زنان باشد. مشکل بزرگ ما شاید نه تنها قناعت دادن 
خود ما با دروغ های سفید باشد بلکه شعبده بازی بیش از 
حد سیاست و مافیای قدرت با آمار و رقم های مرتبط به 
زنان است. به قول مارک توین، سه نوع دروغ داریم: دروغ، 
دروغ های شاخ دار و یا هم ستاتستیک ها.  غیرحاضری زنان 
و سهم نگرفتن آنان در امور روزمره جامعه باعث ارایه ارقام 
دقیق  آمار  نبود  دقیقاً  می شود.  غلط   ستاتیستک های  و 
که  حالی  در  می شود.  خشونت ها  چنین  پیش بینی  مانع 
مثًا بانو ثریا دلیل و دلبر نظری از تریبون گرم و پر هلهله 
از کاهش میزان مرگ و میر مادران  به زن  روز های مرتبط 
سازمان  جدید  گزارش های  می کنند،  یاد  زایمان  وقت  در 
صحی جهان وضیعت دیگری را ارایه می کند که در آن نه 
تنها میزان مرگ و میر مادران افغان در بلندترین رده قرار 
دارد، بلکه آمار آن هم دو برابر رقمی است که فکر می شد. 
نهادهای ملل متحد هم چنان می گویند که هنوز 80 درصد 
زنان در افغانستان از انواع خشونت های مختلف رنج می برند 
و  نگریست  آن  به  بی توجهی  با  که  نیست  این عددی  که 
چشم  و دل به امام منطقه، پولیس و سیاسیون بی کفایت 

دوخت، چنان که همین گونه می شود.
اگر نگاهی به نهضت های دفاع از حقوق زنان بیندازیم به 
بیشتر  زنانه  اعتراض  که  می توانیم  کرده  ماحظه  خوبی 
زن  روز  تریبون های  است.  شده  مبدل  شغلی  اعتراض  به 
دوم  جنس  از  یا  و  سیاست  اول  رده  زنان  یا  همیشه  را 

در انتخابات، مدال آوری، بایسکل سواری و ورزش، اشتراک 
در دادخواهی های مهم انکارناپذیر است.  این موضوع امکان 
دارد تاریخ چه دراز فرهنگی داشته باشد، اما این رهایی و 
پروسه »امانیسپشن« به کدام میزان در میان زنان هزاره 

موفق تر از دیگران هست؟ 
به  انگلیسی  نویسنده  را  ما  مغلق  سوال  این  جواب  شاید 
 An« الفنستون در کتاب خود الفنستون داده بتواند.  نام 
چنین   »account of the kingdom of Caubul

را  جایداد  و  خانه  نگهداری  مسوولیت  »زنان  می نویسد: 
تصامیم مرد خانه  در  و  نگهداری می شوند  با عزت   دارند. 
هیچ گاه  این جا  زنان  می شوند.  پنداشته  شریک  همیشه 
نیست.«  رایج  هم  زنان  پنهان کردن  و  نمی شوند  زده 
تصویر  به  را  زنانی  زندگی  از  صحنه ای  این جا  الفنستون 
که  تنها  نه  نیست.  رایج  دیگر  قوم  هیچ  در  که  می کشد 
زن این جا در تصمیم گیری مشارکت دارد، بلکه خشونت و 
 Josiah( پنهان کاری این زنان هم رایج نیست. جشوا هارلن
Harlan(، اولین جاسوس امریکایی که تقریباً 200 پیش 

در هزاره جات سفر کرده بود و امکان دارد زنی هم آن جا 
نیز این حرف ها را تاکید می کند.

الفنستین هم چنان از زنان آزاد کوچی و زنان کارگر کنرها 
»جایگاه  می نویسد:  جایی  نویسنده  می کند.  یاد  لغمان  و 
باا  طبقه  زنان  دارد،  اجتماعی شان  مقام  به  ارتباط  زنان 
به طور کامل پوشیده و پنهان زنده گی دارند، مگر با همه 
در  که  تنها  نه   فقیر  زنان  خاص.  آرامش های  و  نعمت ها 
میان  در  زن  می آورند.  نیز  آب  بلکه  می کنند  کار  خانه 
اقوام سخت گیر حتا با مرد یک جا کار بیرون از خانه را نیز 
می کند. اما این رقم در هیچ جای کشور  50 در 50 نیست، 
در  مرد سهم مساویانه  و  مانند هندوستان، جایی که زن 

کار دارند.«
این دو دیدگاه الفنستین خیلی جالب است. چون از یک 
طرف زنان هزاره به سوی یک امانیسوپشن ]رهایی[ پیروز 
در حرکت اند. از سوی دیگر، حضور  زنان اقوام دیگر نه تنها 
در محل کارهای دفتری بلکه در کشتزار، آب رسانی، چوپانی 
به  حتا  رسانه ها  مهم ترین  است.  یافته  کاهش  نیز  غیره  و 
مقاله نویسی علیه این کارها قلم برداشته اند. همین 2015 

دارند عصیان  اشغال کرده اند که میل  رادیکال  فمینیست 
و  حقیقی  مبارزه  باشند.  شجاع  و  کنند  انقاب  کند، 
راه حل های کارا هرگز در اولیت این جنبش ها قرار نداشته 
در  خورده  زنی شاق  به  اعتراض  در  »لخت شدن«  است. 
زنی  بریدن  گوش  به  اعتراض  در  کردن«  کل  »مو  غور، 
هراتی، هویت زنانه را در قبر دفن کردن و اعتراضات شبیه 
به  بلکه  است،  نساخته  آزاد  و  خودکفا  را  زنی  قطعاً  این، 
این  افزوده است.  شهرت »شخصی« اعتراض کننده بیشتر 
زیرا  نمی گردد،  مردود  هم  استثنایی  مثال  چند  به  مدعا 

پیروان فروان دارد.
حقیقت هم این است که مردان در کل اصاح ناپذیر هستند 
و از مردان اصاح طلب به حدی که باید حمایت نمی شود. 
زنان  مشکات  در صد   99 که  همه  می دانیم  خوبی  به 
مردمحور است و اصاحات در این عرصه صرف با همکاری 
جوان  عرصه  این  در  خوبی  مثال  می آید.  میان  به  مرد  با 
یک  با  مقابله  برای  که   بود  عادل  احمدولی  نام  به  افغان 
سنت ضدزن )به بد دادن( دست به تحصن زد. یا آن اقوام 
منگل در جنوب که طویانه و پول گرفتن )فروش عروس( 
را ممنوع اعان کردند. اما این مردها کجا تقویت شدند؟ 
حکومت کجا ایستاد به حمایت از احمدولی عادل ایستاد 
که ماه ها برای برابری خیمه زد و حتا شکنجه و تهدید به 
به  حداقل  حکومت  که  کرد  دوام  وقت  چقدر  شد؟  مرگ 

گفته های این مرد گوش داد؟
یک  تا  می کنم   پیشنهاد  دوباره  گرفته،   نظر  در  را  این 
نظرگذرا به تاریخ این زنان بکنیم. جایی در کتاب الفنستین 

چنین می خوانیم:
»یکی از رواج های فوق العاده میان وزیری ها این است که به 
زن حق انتخاب شوهرش داده می شود. اگر زنی عاشق یک 
مرد می شود، دهل چی را به خیمه می فرستد تا دستمالی 
که این به مویش بسته بود را سر کای مرد »پنگ« بزند. 
نام زن  را دیده چنین می کند و  دهل چی هم چنان موقع 
را بلند فریاد می زند. این مرد بعداً مجبور است با این زن 
را  پدرش  از  پول درخواست شده  قیمت  اگر  کند،  ازدواج 

پرداخته بتواند.«
قبل حرف  رواج جالب 200 سال  از یک  انگلیسی  مردی 
شوهرش  انتخاب  حق  وزیری  پشتون  زن  به  که  می زند 
اتفاق  ملکی  در  رواج  این  که  است  جالب  خیلی  می دهد. 
آن جا  ازدواج ها  درصد   99 اقل  حد  امروز  که  می افتاد 
بد دادن« هم چنان  و »به  است  تعیین شده  یا  و  اجباری 

رایج است.
به  و  برگردیم  پیش  به 40 سال  نباید  دلیل،  این  به  پس 
عکس های فیشنی افسوس کنیم، بلکه باید به 200 سال 
نقاط  بعضی  در  ما  حال  که  شویم  آگاه  و  برگردیم  پیش 
کشور، حتا بدتر از دوصد سال قبل است. از افسوس های 
کلیشه ای بگذریم و توده های تاریک اندیش را آگاه بسازیم، 

توان مندسازی زن را از همین جا شروع کنیم.
بیایید از همین جا شروع کنیم. از امروز، از همین 8 مارچ! 
بیایید به تاریخ این روز برگردیم و زنان را شاغل و کارگر 
بسازیم. پیش رفت و رهایی زن را سرمشق مبارزه بسازیم  
و تشویق کنیم زن به پای خود بایستد. بیایید ذهن ها را 
تغییر بدهیم و نگذاریم »نان آور« خانه صرف و صرف یک 
کلمه مذکر باشد. به امید آن روز، روز جهانی زن به همه 

مبارک باد!

چه بودیم
چه شدیم

: زرلشت.ص
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