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چند روز قبل به گزارشي از بي بي سي گوش دادم. گزارشی بود در مورد زندگی بیوه های 
افغانی و بریتانیایی که در جنگ افغانستان کشته شده بودند. گوش دادن به این گزارش، 
واقعا برایم درد آور بود. مصاحبه ی زنان بیوه ی افغاني در این گزارش، خون را در بدنم 

خشك کرد و درد ش را کامال حس کردم و محرومیتش را درك.
این گزارش تصویر کاملی بود از وابستگی زنان افغان به مرد  و نشان می داد که زنان افغان 
تا چه حد به مرد وابسته  اند؛ از لحاظ اقتصادی، روانی و حتا عاطفی. این وابستگی در 
طول سال های متمادی آن قدر پنهان و آشکار تکرار شده است که دیگر همه ی زنان به آن 
خو گرفته اند و شاید به جرئت بتوان گفت، بخش اعظمی از زنان، به ویژه زنان روستایی 
و بی سواد و حتا شماری از باسوادان شان، این وضعیت را پذیرفته اند. برای این که این 
وضعیت را به صورت ملموس درك کنیم، اول این جا به صورت فرضی چند تصویر از 

زندگی زنانی که در اطراف مان می بینیم را کنار هم بگذاریم.
فیروزه، زن بیست و هفت ساله ای است که در روستا زندگي مي کند، هفت اوالد دارد و 
با خانواده ی شوهرش زیر یك سقف زندگي مي کند. صبح زودتر از همه باید بلند شود، 
آب را آماده به دست مادرشوهر و پدرشوهرش بگذارد تا آن ها براي وضو از آن استفاده 
کنند. خودش باید خمیر کند، دیگ دان را براي چاي روشن کند، گاو را بدوشد، شیرش 

را گرم کند، از آن ماست درست کند، تا روغن و قروت داشته باشد.
بعد باید خانه هایش را جارو کند و تنورش را آماده کند. در جریان آماده شدن تنور، باید 
غذا بپزد و ترموز ها را پر از آب جوش کند، بعد نانش را پخته کند. وقتي این کار ها تمام 
شد، برود گاو ش را ببرد بیرون براي چریدن و خودش باید زمینش را خشاوه کند تا وقتي 
برمي گردد، مقادیری علف را باید با خودش حمل کند. دوباره باید به مادر و پدرشوهر 
غذا بدهد، لباس بشورد و بچه اش را از گهوار ه بردارد و از فاصله ی دور آب بیاورد و 
از شیر گاوش محصوالتش را بردارد. در طول روز چند بار نان و آب را در مزرعه به 

شوهرش برساند.
شب با تن خسته به بستر برود، اما نباید با خاطر جمع بخوابد؛ چون باید مراقب بچه ی 
شیرخوارش و مراقب گاوش باشد تا گوساله اش شیر ش را نخورد. در جریان شب مراقب 
گوسفندی که براي الندي در نظر گرفته شده باید باشد که علف زیاد نخورد و گاو 
دیگرش هم باید گوساله اش را سالم بزاید. فیروزه به صورت مستقیم در تولید محصوالت 

کشاورزی، دامي و صنایع دستي سهم دارد و یك پایه ی محکم اقتصاد خانواده است.
معیشت خانواده از محصوالت لبنی او تأمین می شود. گوسفند و گوساله ای که در آخر 
سال فروش می رود، با رنج و محنت او بزرگ می شود. گندمی که به گدام خانواده واریز 
اما فیروزه مالك یك  او و شوهرش بوده است.  نتیجه ی تالش مشترك  نیز در  شده 
شانزده پولی نیست، شانزده پولی ای که بتواند آن را به اختیار خود خرج کند. حتا اگر این 
خرچ کردن برای صحت و سالمتی خودش نیاز باشد. اکثر این زنان تصور می کنند، حق 

مالکیت مخصوص مردان است، حتا مالکیت بر تن و روان او و بچه هایش.
بگذریم از این که در مواردی از طرف شوهر مورد لت و کوب نیز قرار مي گیرد و فکر مي کند 
او مرد است. مهم نیست که اذیت وآزارش داده است. داستاِن بینی بریدن و گوش بریدن و 
کشتن و کندن و زدن زنان به اندازه ای تکراری شده که حاال حیرتی را در جامعه ی شهری 

افغانستان که هیچ، حتا در جوامع دیگر بیرون از افغانستان نیز برنمی انگیزد.
تصویر دوم، تصویر زنی شهرنشین است و باسواد. فرض کنیم نامش ساجده است. 
بیست و پنج ساله است. چهار بچه دارد و مأمور دولت است، یا شاید معلم است. هر روز 
قبل از این که خانه اش را ترك کند، باید لباس هاي شوهرش را اتو بزند و آماده کند، حتا 
اگر این شوهر بی کار باشد. صبحانه درست کند، کودکانش را براي رفتن به مکتب آماده 
کند، خانه اش را مرتب کند، بچه ی کوچکش را با خودش به کودکستان محل کارش ببرد، 
سر وقت به وظیفه اش برسد و غر زدن رییسش را هم گوش دهد، وقت  غذاي ظهرش 
باید به بچه اش سر بزند، وقتی کار بیرونش تمام شد، از راه خریِد شب را بکند و به هزار 

نگاه و سخن آرازدهنده گوش بدهد.
وقتی خانه رسید، شروع کند به آشپزي برای شب و کمك در انجام کارخانگي بچه هایش. 
در بیرون و درون خانه کار کند؛ اما در تصمیم گیري های زندگی اش، تازه اگر خوش بخت 
باشد، سهمی به اندازه ی یك مشاور داشته باشد. این تصویرها، هنوز تصویر غالب زنان 
افغان است. البته نمی توان حضور فعال زنان محدود شهری را در سال های اخیر منکر شد، 
زنانی که در رتبه های بلند دولتی جای گرفتند، بر کرسی های پارلمان تکیه زدند، تظاهرات 

ما، در برابِر تو، برای بسیاری از نامردمی ها و بی رسمی های 
خود دالیل محکمی داریم. دالیل ما اکثرا خیلی موجه اند. 
برابرش  در  که  آن  تو جز  که  است  قوی  ما چندان  منطق 
سکوت کنی چاره ی دیگری نداری. ما کار جالبی کرده ایم: 
وضعیتی برساخته ایم که در آن هر چه تو بگویی به صورت 
طبیعی غلط باشد و هر چه ما بگوییم آشکارا درست. آن وقت 
نتیجه این می شود که کسی که همه یا اکثر حرف های اش 
غلط باشند احتماال عقل درستی ندارد. از آن سو، هر کس 
که همه یا اکثر حرف های اش صحیح باشند قطعا عقل زیادی 

دارد. چند مثال بدهم:
 ما تصمیم گرفته ایم که هر جا ترا تنها یافتیم آزارت بدهیم، 
تهدیدت کنیم و اگر هوس مان مهار نمی شد با تن و روان ات 
بازی کنیم. وضع را طوری ساخته ایم که در آن این کارها را 
بتوانیم. حال، تو می گویی این که می گویند زن نباید تنها به 
سفر برود حرف غلطی است. ما می گوییم این سخن نه فقط 
غلط نیست، بل از عمِق خردمندی می آید. تو می گویی و ما 
می گوییم و به نتیجه یی نمی رسیم. آخر تو لج بازی می کنی و 
تنها به سفر می روی. مدتی بعد از سفر بر می گردی. دل ات 
در  هنوز  ترس  سرمای  است.  خسته  روان ات  و  شکسته 
نگاه ات هست. خبری شده؟ می گویی که آزارت داده  اند. 
اذیت ات کرده  اند. تعقیب ات کرده  اند. مسخره ات کرده  اند. 
در حق ات اهانت روا داشته اند. و ما تعجب نمی کنیم. نگفته 
بودیم؟ چه قدر تکرار کردیم که ما وضعیت را می شناسیم 
و تو باور نکردی. همیشه در برابر ما می ایستی، اما آخر کار 

معلوم می شود که آنچه ما می گفتیم درست بود.
ما نمی گذاریم زنی مدیر شود. اجازه نمی دهیم هیچ زنی بر 
مردها نظارت کند. مجال نمی دهیم زنان در مقام گرداننده ی 
امور بنشینند و در روند آزمون و خطا پخته شوند. نمی گذاریم 
زنان مدیریت را در تجربه بیاموزند. آن گاه می گوییم: ببین، 
تو نمی توانی مدیریت کنی. تو زنی و اساسا زنان چون هم 
هوش کم تری دارند و هم خیلی بنده ی احساسات خود اند، 
نمی توانند مدیر شوند. مدیریت قابلیت می خواهد و کنترول 
داشتن بر احساسات و هیجانات خود یکی از توانایی هایی 

کردند، از حقوق مساوی و عدالت دم زدند، به قوانین نابرابر اعتراض کردند، فیلم ساختند، 
سخنرانی کردند، جلسه برگزار کردند و داد زدند.

تصاویر این زنان را که کنار تصاویر باال بگذاریم، یك تصویر خاکستری  تیره به دست 
می آید که چندان امیدوار کننده نیست. چرا؟ به این دلیل که اگر واقع بین باشیم و به خود 
زحمت دهیم و سری به آرشیف روزگار بزنیم، به لطف انترنت و امکانات امروز، به خوبی 
درمی یابیم که زنان افغان پیش از این نیز تا این قسمِت راه را آمده اند. مثال عکس هایی 
از زمان ظاهرشاه در دانشگاه کابل، یا ویدیوهایی که از زمان حاکمیت داکتر نجیب اهلل 
موجودند، نشان می دهند که زنان در آن دوره ها نیز در شهرها حداقل از آزادی های نسبی 

برخوردار بوده اند؛ اما با اندك تکانی، همه ی دست آوردهای شان ضرب صفر شده اند.
من در مدت کوتاهی که در بریتانیا زندگی کرده ام، دریافته ام  که رسیدن  زنان افغان به 
سرمنزل  مقصود شان که همان برابری حقوقی و قانونی است، چه راهِ دراز و سختی است. 
در این مدت کوتاه، من با صدها زن در موقعیت های مختلف برخورده ام. پزشك، راننده، 
پولیس، مدیر و زنان بی کار، جدا از تفاوت های شان، یك چیز در همه ی آن ها مشترك بوده 
است و این را در نگاه شان، رفتار شان، سخن شان و در تمام وجود شان می توان دید؛ آن 

چیز مشترك، اعتماد به نفس و ایمان درونی و عمیق این زنان به خود شان است.
این زنان چه بی کار باشند، چه باکار، چه زیبا باشند یا زشت و حتا معلول، تن دادن به 

تصمیم دیگری برای سرنوشت خود شان را تصور هم نمی توانند بکنند.
در گزارشی که  از بی بی سی شنیدم، این مسئله به خوبی آشکار بود. بیوه های بریتانیایی نیز 
شوهرانی را از دست داده بودند که عاشق شان بودند. دوست شان داشتند. اما آن ها فقط 
شوهرشان را از دست داده بودند. وقتی از شوهران شان می گفتند، اشك در چشمان آدم 
جاری می شد. اما آن ها امید شان از دست نداده بودند. »تکیه گاه« خود را از دست نداده 
بودند. چرا؟ چون این زنان تکیه گاهی غیر از خود شان ندارند. هرگز به چیزی غیر از 

خود شان تکیه نمی کنند.
اما به نظر من، که البته شاید منصفانه نباشد، زنان افغان درصد زیاد شان ممکن است باسواد 
باشند، ممکن است سمت رسمی و دولتی داشته باشند؛ اما کس دیگری بر درون و روان 
آن ها حکم رانی می کند. کسی که گاه نا مرئی است و گاه آشکار، موجودی است به نام مرد، 

که گاهی پدر است، گاهی شوهر، یا برادر، یا حتا فرزند.
وقتی به این چیزها فکر می کنم، می بینم که چه راهی درازی در پیش داریم . راهی که تنها 

طوالنی نیست، بل که بسیار سخت و پر از سنگالخ و صخره نیز هست.
این نوشته به آیه ی یأس بدل شد. اما من از زندگی یاد گرفته ام که باید واقع بین باشم. 
وضعیت کنونی زنان افغان، ناامیدکننده است. با این همه، من به تالش های زنان فعال برای 
برابری ایمان دارم. اما اگر نوعیت این تالش ها تغییر نکند و مثل سال های گذشته، فقط به 
برگزاری کنفرانس و سمینار و گزارش و فیلم در کالن شهرهای افغانستان محدود بماند، 
راه به جایی نخواهد برد؛ ولی اگر بر دولت فشار آورده شود که به تعلیم و تربیه ی زنان 
توجه جدی و بیش تر کند  و نیز حرکتی به راه انداخته شود که زن افغان را برای رسیدن به 

خود باوری کمك کند، شاید قبل از مرگ چشم مان به ساحل نجاتی بیافتد.

است که مدیران باید از آن برخوردار باشند. تو می گویی که 
نه این طور نیست. اصرار داری که زنان هم می توانند مدیریت 
کنند و در صورت لزوم بر احساسات و هیجانات خود مهار 
بزنند. ما می گوییم و تو می گویی و به نتیجه یی نمی رسیم. 
چند تن از زنان مدیر می شوند. آن گاه یکی پس از دیگری 
بر آسمان می رود که  فریاد شان  شکست می خورد. آن گاه 
کسی از ما حساب نمی برد. ما که گفته بودیم زنان نمی توانند 

مدیر شوند.
لباس  نمی پزیم،  غذا  نمی زنیم.  دست  خانه  کارهای  به  ما 
نمی شوییم، طفل را تر و خشك نمی کنیم و در پاك کردن 
خانه سهمی نمی گیریم. تو می گویی که مردها هم باید بخشی 
که خانم،  ما می گوییم  بگیرند.  بر عهده  را  مسئولیت ها  از 
نمی شود. تو می گویی می شود. ما می گوییم و تو می گویی 
و به نتیجه یی نمی رسیم. آخر ما ناگزیر می شویم غذا بپزیم. 
چه شده؟ نمك اش زیاد شده؟ سوخته؟ خام مانده؟ خوب تو 
اصرار داشتی که آشپزی کن. ما که از اول استدالل می کردیم 

که برای این کارها ساخته نشده ایم.
بسترت  در  نمی زنیم.  حرف  تو  با  می کنیم.  قهر  تو  با  ما 
نمی خوابیم. غذایی را که پخته ای نمی خوریم. از خانه فرار 
می کنیم و می رویم پیش رفقای مان. تو دلتنگ می شوی. تو 
نمی توانی فرار کنی و پیش رفقای ات بروی. تو که حرف نزنی 
چه کار میکنی؟ با ما حرف نزنی که از غصه بمیری؟ می آیی 
و معذرت می خواهی. اعتراف می کنی که زنی و نمی دانی 
چه گونه حرف بزنی. قبول داری که همیشه با حماقت هایت 
ما را ناراحت می کنی.  خوب، ما که از اول می گفتیم  که زن ها 
کم عقل اند و سرِ هیچ و پوچ آدم را عصبانی می کنند و بعد به 

حماقت و جهالت خود پی برده و پشیمان می شوند.
می بینی که همواره آنچه اثبات می شود این است که هر چه تو 
بگویی غلط است. هر چه ما می گوییم همیشه صحیح است. 
ما هوشیاریم. کاری کرده ایم و ساختاری ساخته ایم که در آن 
هر چه تو بگویی به گند تبدیل شود و هر چه ما بگوییم به 
قند تبدیل شود. حاال تو بگو که اگر در جامعه به قند ارزش 

بیش تر می دهند ، گناه ما چیست؟

که مالک یک شانزده پولی نیست

تو زن هستی، 

توانای تنها
گذشته ی زنان کشور ما،  غم انگیز است. افزایش روز افزون خشونت علیه 
زنان و پنداشت های ناروا از نقش و حقوق زنان؛ مصداق های بارز این 
غم تاریخی است. در کنارش خودُکشی زنان و تجاوز مردان،  به گونه یی 
بی رویه رو به افزایش است. خوشبینی هایی 13 سال گذشته برای حمایت 
های ساختاری و حقوقی از زنان نه گرهِ از خشونت ورزی اجتماعی علیه 
زنان را باز کرده و نه منجر به تقویت جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی،  
سیاسی و اقتصادی شده است.  در این وضعیت،  نگاه به گذشته ی زنان در 

افغانستان غم انگیز و مایه تأسف است.
"زن و مرد هر دو انسان هستند از نظر توانایی و خصوصیات ذاتی از هم 
برتری ندارند" این ایده در جامعه افغانستان یك حرف آرمانی بوده و با 
به  این سرزمین محکوم  در  زنان  باشد.  بیگانه می  زنان  زندگی  واقعیت 
تبعیض، انزوا سازی ، مرگ و کشتن می باشد در مناسبات اجتماعی حتا در 
خانواده که کوچك ترین واحد اجتماعی می باشد؛ به زنان به عنوان جنس 
دوم، نا پخته و ضعیف بر خورد می شود. این مساله نه تنها اینکه زندگی 
انسانی را برای زنان به مشکل مواجه ساخته و ستم و بی داد گری را به آنها 
رو ا داشته است درضمن، نارسایی های بزرگی را درکلیت زندگی اجتماعی 

جامعه افغانستان به و جود آورده است.
سخن گفتن از حقوق و و ضعیت زندگی زنان از دو نگاه اهمیت دارد اول 
اینکه؛ زنان انسان هستند و همانند مردان دارای توانایی می باشند و می توانند 
همسان مردان عمل و فکر کنند و خالقیت و ابتکار داشته باشند و نقش 
مثبتی را برای تغییر و پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی ایفا نمایند. این 
واقعیتی است که زنان از بدو شکل گیری جامعه انسانی داشته اند و سهم 
بزرگی را در تکامل زندگی بشر از خویش نشان داده اند از این نظر هر نوع 
بر خورد  و باوری که حقوق و شان انسانی زنان را متاثر سازد موجه نبوده و 
ظالمانه است و زمینه های زندگی سالم و شایسته انسانی را در جامعه متاثر 
ساخته و می سازد و یك بخش بزرگ پیکر جامعه را که زنان تشکیل می 
دهند را به انزوا کشانده و ساختار جامعه را تك جنسیتی ساخته و ظرفیت 

جامعه را برای تغییر و رشد فرو می کاهد.
دوم؛ محرومیت و تبعیض در برابر زنان زمینه ها و عوامل فرهنگی، اجتماعی 
و تاریخی دارد و برای اینکه؛ بحث برابری حقوق زن و مرد به یك گفتمان 
تبدیل شود نیاز است که در مورد آن پرداخته شده و زمنیه ها و عوامل باور 
زن ستیزانه به تحلیل و نقد گرفته شود. براساس همین نیاز به بحث حقوق 
زن و چگونگی وضعیت زندگی زنان پرداخته ایم و اقدام به نشر این ویژه 

نامه نموده ایم.
باور داریم که عوامل بیداد گری در برابر زنان به ساختار و ارزشهای فرهنگی 
جامعه ی ما ارتباط دارد. ساختار جامعه به دلیل باورهای مردساالرانه موانع 
زیادی را فراراه حضور زنان در جامعه ایجاد نموده است و باعث نقض 
حقوق انسانی، اجتماعی و سیاسی زنان گردیده است. مشکل تنها در این 
نیست که زنان از حقوق اجتماعی و سیاسی شان محروم می باشند. مشکل 
اساسی دیگر این است که محرومیت زنان از حقوق انسانی و اجتماعی شان 
دید غیر انسانی و تحقیرآمیز را نسبت به زنان سبب شده و باعث می گردد 

که برخوردهای غیر انسانی از طرف مردان به زنان اعمال شوند.
 تاریخ سرنوشت زنان این واقعیت را حکایت می کند که تنها راه رهایی 
زنان از بیدادگری، و خشونت از بین رفتن مناسبات نابرابر و تبعیض آمیز 
در جامعه و بلند رفتن توانایی زنان می باشد. برای اینکه نگرش های غیر 
انسانی در جامعه ما به نگاه انسانی مبدل شود نیاز داریم که روشنگرایی 
کنیم و تمامی باور ها و ارزشهای که تولید گر و توجیه کننده نگرش و 
عملکرد نادرست و غیر انسانی نسبت به زنان می گردد را به نقد بگیریم و 
باور های جدید و انسانی را تقویت نماییم. سهم مردان روشنفکر و باورمند 
به برابری حقوق زن و مرد تنها اینست که زنان را در زمینه ی رهای شان 
از قید و بند هنجار های سنتی و تبعیض آمیز یاری رساند به شعار ها و 
باورهای شان متعهد باشند و برای از بین رفتن مناسبات نابرابر و غیر انسانی 
در جامعه تالش و همت نمایند تا در جامعه شرایطی به و جود آید که 
دیگر زنان محکوم به انزوا و تنهایی نباشند و توانایی های زنان برای یك 
زندگی سالم و جامعه روشن و مترقی باال برده شود و در نهایت زنجیر بیداد 
گری بدست خود زنان شکسته شوند. به قول شیرین عبادی مرد ساالری 
ژن معیبوبی است که از زنان به مردان به ارث رسیده و این ژن معیون در 
و جود زنان از بین رود و زنان توانا شوند این تنها راه رهایی و توانمندی 

برای زنان می باشد.  
از این رو هر چند که روایت تاریخ زنان در این کشور غم انگیز و غیر انسانی 
است،  اما از جنبه ی دیگر،  13 سال گذشته روزنه ی امیدی برای بهبود 
وضعیت زنان در آینده را نوید می دهد. زنان در سیزده سال گذشته،  اندکی 
تواناتر از قبل شده است. این توانایی ناشی از مشارکت شجاعانه در ساختار 
قدرت،  روندهای اجتماعی و بازارهای تجاری است. هرچند که حضور 
زنان کافی و گسترده نبوده،  اما حضور آنان در عرصه های آموزشی، مدیریتی 
و ... نشان از توانمندی زنان این کشور است. توانمندی که اگر با حمایت 
های حقوقی و انسانی همراه شود،  شکی نیست که آینده ی درخشان تری 

برای انسانیت در این سرزمین پدید خواهد آورد.
از این رو باور به اینکه زنان توانا و نیرومند است،  می تواند فرصت های 
حضور زنان در عرصه های مختلف زندگی را بیشتر کند. و امیدواری بزرگ 
در تاریخ 13 سال گذشته زنان،  افزایش توانایی و ایجاد باور به توانایی زنان 
در کنار سیر صعودی خشونت و تجاوز علیه زنان بوده است. پی بردن به 
اینکه زنان توانایی حضور و رقابت در عرصه های سیاسی و اجتماعی را 
همانند مردان دارند،  کارآیی و کمیت نیروی انسانی افغانستان را افزایش می 

دهد و خوشبختانه این باور که "زنان توانایند" ایجاد شده است. 
حاال با وجود اینکه زنان توانایند و مانند مردان می توانند وارد حوزه رقابت 
شوند،  برای کاهش درد و محرومیت و انزوای زنان کافی نیست،  آنچه که 
اکنون بیشتر از هرچیز برای توانمندی و مشارکت بیشتر زنان نیازمندیم،  
رهایی زنان از تنهایی است. زنان همان قدر که توانایند،  بیشتر از آن تنهایند. 
توانایی های انسانی که از خانه تا عرصه های اجتماعی و سیاسی تنها بماند 

و حمایت نشود،  به تنهایی گره از مشکالت را باز نخواهد کرد. 
از این رو،  رهایی زنان از "تنهایی اجباری" که محصول جامعه مرد ساالر 
و جزم اندیشی دینی است،  شرط الزم برای درخشش و قدرتمندی زنان 
است. پس اگر مسأله این است که "زنان توانمند شوند" ،  وانگه شرط مهم 
دیگر این است که زنان حمایت شوند. حمایت برای اینکه از تنهایی اجباری 
بیرون شوند. این رهایی ممکن نیست، مگر اینکه نگاه انسانی یکسان به زنان 
و مردان ایجاد شود، ساختارهای خانوادگی، اجتماعی و رسمی که با عث 

تنهایی و محدودیت زنان می شوند،  برچیده و اصالح شوند. 
رهایی زنان از ساختارهای مردانه و رسوم قبیله ی،  منجر به توانمندی بیشتر 
زنان خواهد شد. زنان توانا محیط انسانی و نگاه انسانی را خلق خواهند کرد 

و موجد یك نظم و نگاه نوین انسانی خواهند شد. 

حمیرا رسا

 حبیبه سوسن

سخیداد هاتف

 ما دلیل داریم!

سه
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زنان، در کشورهای مثل افغانستان محروم ترین قشر از فرصت های اقتصادی می باشد. 
بر عالوه  انواع گوناگون محرومیت، زنان معموال از فرصت ها و امکانات اقتصادی نیز 
محروم اند. اکثرا، زنان حق مالکیت بر عوامل تولید را ندارند، از آزادی کار کردن در 
بیرون از خانواده محروم  اند، دسترسی شان به خدمات آموزشی محدود است و در 
نتیجه، زنان از استقاللیت اقتصادی محروم می باشند. محرومیت زنان از فرصت های 
اقتصادی و عدم استقاللیت اقتصادی شان، از یك طرف، میزان نقش آفرینی و تأثیرگذاری 
آنان را در فرآیندهای تصمیم گیری در دورن خانواده و در اجتماع به شدت محدود 
ساخته و از طرف دیگر، زمینه را برای انواع مختلف خشونت ورزی بر علیه آنان فراهم 

ساخته است. 
به مسئله ی جنسیت  اقتصادی، پرداختن  نابرابری های اجتماعی و  بنابراین در بحث 
و  زنان، یکی از جدی ترین بحث ها است. چون در طول تاریخ و هم چنان امروز، 
مهم ترین مصداق نابرابری؛ نابرابری بر مبنای جنسیت است. زنان، به دلیل جنسیت شان، 
از فرصت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محروم می شوند. رسیدن به برابری نسبی، 

مستلزم توجه ویژه به توانمندسازی زنان، به خصوص در عرصه ی اقتصادی می باشد. 
توانمند سازی زنان به خصوص در عرصه فعالیت های اقتصادی از چند جهت دارای 
نابرابری های  بسترساز  مردان،  و  زنان  بین  اقتصادی  نابرابری  اول،  می باشد:  اهمیت 
اجتماعی و سیاسی است. زنان معموال به لحاظ اقتصادی در موقعیت فرودست تری 
قرار دارند و این مسئله باعث می شود که آن ها به لحاظ موقعیت اجتماعی و میزان 
تأثیرگذاری سیاسی نظر به مردان در موقعیت پایین تری قرار بگیرند. به عبارت دیگر، 
میزان نقش آفرینی زنان و مشارکت آنان در فرآیندهای تصمیم گیری در درون اجتماع، 
تا حد زیادی به میزان استقاللیت اقتصادی زنان وابسته است. هرگاه دسترسی زنان به 
افزایش یابد، آزادی های زنان مانند: حق کار کردن در بیرون،  فرصت های اقتصادی 
آزادی تحصیل و داشتن حق مالکیت افزایش می یابد که در نتیجه، قدرت زنان افزایش 
یافته و  آن ها به میزان استقاللیت اقتصادی بیش تری دست می یابند. این مسئله، به 

زنان، 

رضا فرزام، 
استاد دانشگاه کابل

صورت خودکار میزان تأثیرگذاری و نقش آفرینی زنان را در تصمیم گیری های اجتماعی 
نیز افزایش می دهد. 

دوم؛ موقعیت، جایگاه و اهمیت زنان در دورن خانواده ها هم تا حدی زیاد متأثر از 
سهم آنان در رفاه خانواده می باشد. البته باید در نظر داشته باشیم که سهم زنان در 
رفاه خانواده ها به شدت باالست، اما به دلیل این که سهم گیری در رفاه خانواده، با یك 
معیار نارسا یعنی میزان خلق درآمد سنجش می شود، بنابراین اکثریت زنان، هیچ سهمی 
در خلق درآمد ندارند. یکی از فکتورهای که باعث تفاوت در نقش و جایگاه مردان 
آنان در خلق درآمد است. مردان معموال  و زنان خانواده می شود، میزان سهم گیری 
عنوان »نان آور« خانواده را با خود یدك می کشند که این مسئله به سادگی بر میزان 
اهمیت، احترام و تأثیرگذاری آنان در فرآیندهای تصمیم گیری درون خانوادگی می افزاید. 
برعکس، چون از یك طرف، کار زنان در خانواده بدون مزد انجام می شود و از طرف 
دیگر، آنان در مقایسه با مردان از آموزش های کم تری برخوردار اند و از آزادی های 
اساسی مانند کار کردن در بیرون از خانه محروم اند به همین دلیل، آن ها از احترام، 
اهمیت و تأثیرگذاری کم تری نیز برخوردار است. این تفاوت در نقش آفرینی بین زنان و 

مردان به شدت متأثر از میزان دسترسی آنان به فرصت های اقتصادی است. 
سهم ناچیز و یا هم صفر زنان در خلق درآمد برای خانواده به دلیل محرومیت آنان از 
آزادی کار کردن، از یك طرف آنان را در موقعیت فرودست تری نظر به مردان خانواده 
قرار می دهد و از طرف دیگر، به لحاظ مالی، زنان را به شدت به مردان خانواده وابسته 
می سازد. این وابستگی زمانی مشکل ساز می شود که زنان در اکثر موارد حتا برای زنده 
ماندن و برآورده ساختن ضروری ترین نیازمندی های خود، به مردان وابسته می شوند. 
وابستگی مالی زنان به مردان، برعالوه افزایش محرومیت زنان، زمینه را برای اعمال 
خشونت بر علیه آنان نیز فراهم می سازد. بر اساس ارزیابی های مختلف انجام شده در 
این زمینه، وابستگی مالی منجر به خشونت مالی بر علیه زنان می شود و خشونت مالی 
به عنوان یك نوِع فراگیر از خشونت، زمینه را برای اعمال انواع دیگر خشونت فراهم 

می کند. ارزیابی های سازمان محو خشونت بر علیه زنان، نشان می دهد که در خیلی از 
موارد وابستگی مالی زنان به مردان، باعث اعمال خشونت روانی، جنسی و حتی جسمی 
بر علیه زنان شده است. خشونت مالی یك نوع ِ فراگیر خشونت محسوب می شود، اما 

به دلیل توجه کم تر به این پدیده معموال، پنهان مانده است.
 سوم؛ نابرابری اقتصادی و محرومیت زنان از فرصت های اقتصادی، به صورت مجموعی 
روند توسعه را به کندی مواجه می سازد. محوری ترین عنصر توسعه در یك کشور، 
نیروی انسانی آن است. زنان به عنوان یك کتله ی بزرگ از نیروی انسانی یك کشور، 
وقتی از فرصت ها و امکانات آموزشی و اقتصادی محروم می شوند، به صورت خودکار 
روند توسعه را به مشکل مواجه می سازد. روند توسعه زمانی ممکن است که از توانایی 
تمامی نیروی انسانی یك کشور استفاده شود اما محرومیت زنان از فعالیت های اقتصادی، 

روند توسعه را از توانایی، تخصص و انرژی آنان محروم می سازد. 
میزان نقش آفرینی زنان در روند توسعه به شدت متأثر از آموزش زنان و آزادی آنان 
در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین، به هر میزانی که مشارکت زنان در 
فعالیت های اقتصادی افزایش یابد، زنان قدرتمند تر می شوند.  قدرتمندتر شدن زنان، 
برعالوه افزایش سهم آنان در بهبود وضعیت کلی جامعه، زمینه را برای خشونت ورزی 

مردان بر علیه آنان، به شدت محدود می سازد. 
اما به نظر می رسد که هنوز راه درازی در پیش است تا زنان به خصوص در کشورهای 
مثل افغانستان بتوانند سهم برابر با مردان داشته باشند، به خصوص در سهم گیری در 
فعالیت های اقتصادی. زنان معموال در مقایسه با مردان، به صورت عمومی از فرصت های 
محدودتری در بازار کار برخوردار اند، زنان در اکثریت از کشورها مزد کم تری نظر به 
مردان دریافت می کنند، زنان، در اکثر موارد به دلیل سنت های دست و پاگیر فرهنگی -  
مذهبی از حق کار کردن محروم اند، زنان در کشورهای زیادی از حق مالکیت بر عوامل 
تولید محروم اند، زنان در مقایسه با مردان از تجربه کاری کم تری برخوردار است، زنان 
محدودی که شاغل اند، به انواع گوناگون خشونت ها به خصوص آزار جنسی مواجه  
اند، و بالخره زنان به فرصت ها و امکانات کم تر آموزشی دسترسی دارند. تمامی این 
فکتورها، باعث شده است که زنان به لحاظ اقتصادی در موقعیت فرودست تری نظر 
به مردان قرار بگیرند. محدودیت دسترسی زنان به امکانات و فرصت های اقتصادی بر 
عالوه فرودستی نقش و اهمیت زنان در درون خانواده ها، به خشونت و عدم توانمندی 

آنان نیز دامن زده است. 
طبیعی است که تالش در راستای استقاللیت اقتصادی زنان، باعث قدرتمندتر شدن 
زنان می  شود و نقش زنان را در تعامالت اجتماعی و سیاسی به صورت چشم گیر 
افزایش می دهد. استقاللیت اقتصادی زنان به شدت تحت تأثیر تحصیالت زنان است و 
به هر میزانی که تحصیالت زنان افزایش یابد، مشارکت زنان در بازار کار و استقاللیت 
اقتصادی شان نیز باال رود، و این امر به صورت خودکار، شرایط زندگی خانوادگی را 

بهبود می بخشد و خشونت برعلیه زنان را کاهش می دهد. 
محمد  کنید.  توجه  بنگالدیش  مورد  در  موفق  مثال  یك  به  مسئله  این  درك  برای 
یونس، اقتصادان برجسته بنگالدیشی، طرحی جالبی را برای توانمندی زنان ارایه کرد. 
محوری ترین طرح یونس، توانمند سازی زنان به لحاظ اقتصادی با استفاده از عرضه 
قرضه های کوچك بود. بانك گرامین بر اساس طرح محمد یونس تأسیس شد و امکانات 
مالی کوچك را در اختیار زنان قرار داد. بانك گرامین، قرضه های کوچك را در اختیار 
زنان قرار داد و بعد از مدت کوتاه، زنان به موفقیت های چشم گیر اقتصادی نایل شدند. 
این اقتصاددان برجسته، این نکته را به خوبی درك کرده بود که عدم مالکیت زنان بر 
عوامل تولید و تبعیض در بازار مالی بر علیه زنان که دسترسی زنان را قرضه های بانکی 

محدود ساخته بود، عامل اصلی وابستگی مالی به مردان و افزایش خشونت است. 
زنان در بنگالدیش، زمانی که این فرصت پیش آمده در اختیار شان قرار گرفت، به 
صورت چشم گیری به موفقیت های اقتصادی رسیدند. آنان ثابت کردند که در صورت 
دسترسی شان به عوامل تولید و برداشتن محدودیت های اقتصادی از برابر شان، می توانند 
مثل مردان وضعیت اقتصادی خود و خانواده شان  را کامال بهبود بخشند. از طرف دیگر، 
بر اساس مطالعات انجام شده، نرخ بازپرداخت وام از طرف مشتریان بانك به 98 درصد 
می رسید. این رقم به شدت باال است و نشان دهنده ی این نکته اساسی؛ که زنان در 
صورت دسترسی به عوامل تولید می توانند به موفقیت های بی نظیر اقتصادی دست یابند. 
راستای  در  کوچك  قرضه های  برنامه  موفقیت  مورد  در  شده  انجام  ارزیابی های 
توانمندسازی زنان، نشان می دهد که این برنامه توانسته است استقاللیت اقتصادی زنان 
بنگالدیشی را افزایش دهد و میزان نقش آفرینی و تأثیرگذاری آنان را در تقسیم بندی 

قدرت در درون خانواده و در اجتماع به شدت باال ببرد. 
عدم دسترسی زنان به عوامل تولید و به رسمیت نشناختن حق مالکیت زنان بر عوامل 
تولید، چالش جدی است که بر عدم توانمندی زنان و وابستگی اقتصادی شان افزوده 
است. زنان از مالکیت بر عوامل تولید محروم اند، و مالکیت بر عوامل تولید، پیش نیاز 
تولید ثروت و قدرت می باشد. محرومیت زنان از مالکیت بر عوامل تولید باعث شده 
است که آنان حتا از راه اندازی کوچك ترین فعالیت های اقتصادی نیز ناتوان باشند. 
اما تجربه ی تاریخی نشان می دهد که در صورت دسترسی زنان به عوامل تولید، آنان 

می توانند به موفقیت های بی نظیر اقتصادی دست یابند. 
جای تردید نیست که موفقیت اقتصادی و اجتماعی زنان وابسته به سطح آموزش زنان 
می باشد. آموزش، بر عالوه بلند بردن قدرت زنان، در کاهش خشونت بر علیه آن ها 
نیز تأثیرگذار بوده و نظام ارزشی آن ها را دگرگون می سازد. ارزیابی های مختلف نشان 
می دهد که آموزش زنان، استقاللیت اقتصادی آنان را افزایش می دهد، میزان باروری را 
کاهش می دهد، توجه زنان را به مسایل صحی افزایش می دهد و در نتیجه میزان مرگ و 

میر را نیز کاهش داده و وضعیت عمومی زندگی خانوادگی را بهبود می بخشد.  
زنان افغانستان، مانند زنان اکثریت کشورهای جهان، به کم ترین فرصت های اقتصادی 
دسترسی دارند. دسترسی محدود زنان به فرصت های اقتصادی، در کنار سایر فکتورهای 
تأثیرگذار دیگر، زمینه را برای انواع مختلف خشونت و محرومیت بر علیه زنان خلق 
کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان بین المللی کار، زنان افغان با موانع جدی برای 
و  آموزش  بودن سطح  پایین  مواجه هستند.  فعالیت ها  در  مؤثر  مشارکت و حضور 
تخصص، چالش های متعدد فرهنگی و اجتماعی، مصروفیت بیش از حد در بزرگ 
کردن کودکان، زمینه های شغلی ناچیز، تجربه کاری کم، نبود امنیت، دسترسی ناچیز به 
اطالعات در مورد بازار کار، فقدان چارچوب های قانونی برای حمایت از کار زنان و 
مهم تر از همه تبعیض بر علیه زنان در مارکیت کار؛ از مهم ترین چالش های است که 

زمینه ی مشارکت زنان را در مارکیت کار محدود ساخته است. 
از طرف دیگر، افغانستان کشوری است با بیش ترین آمار خشونت علیه زنان. هرچند 
خشونت بر علیه زنان ریشه ها و عوامل مختلف دارد، اما یك عامل اساسی آن، عدم 
استقاللیت اقتصادی زنان و وابستگی بیش از حد آن ها به مردان است. اکثریت زنان 
افغان، حتا برای زنده ماندن و برآورده ساختن ضروری ترین نیازمندی های زندگی، به 
مردان وابسته اند. این وابستگی چشم گیر، زمینه ی انواع مختلف خشونت ورزی را بر 

علیه زنان فراهم ساخته است. 
هرچند در طی سیزده سال گذشته، حضور و مشارکت زنان در فعالیت ها و فرآیندهای 
تصمیم گیری اقتصادی افزایش یافته است، اما هنوز هم راه درازی در پیش است تا زنان 
به استقاللیت اقتصادی دست پیدا کنند و از وابستگی و خشونت مالی رهایی یابند. یك 
تعداد زیاد زنان از دسترسی به آموزش محروم اند و این محرومیت دور باطلی را ایجاد 
کرده است که به صورت دوامدار، زنان را وابسته به مردان می سازد و این وابستگی، زمینه 

اعمال خشونت را بر علیه زنان فراهم می سازد. 
بنابراین، برای کاهش خشونت بر علیه زنان، آموزش و حمایت از مشارکت زنان در 
فعالیت های اقتصادی مسئله محوری می باشد. آموزش علوم و استقاللیت اقتصادی 
به زنان قدرت بیش تر می بخشد و این قدرت، بر نقش آفرینی و موفقیت  زنان در 
فرآیندهای تصمیم گیری در درون خانواده و اجتماع  نیز تأثیر می گذارد. استقاللیت 
اقتصادی زنان، در کنار این که بر افزایش توانایی نسل بعدی زنان می افزاید، خشونت بر 
علیه آنان را کاهش می دهد و زنان را توانمند بار می اورند. در رهایی از محرومیت نسبی، 
بلکه مناسبات حاکم بر ساختار اجتماعی و سیاسی و تقسیم بندی های قدرت در خانواده 

و اجتماع را نیز دگرگون می سازد. 
بنابراین، تمرکز باالی توانمند سازی زنان از طریق آموزش و استقاللیت اقتصادی، باید به 
عنوان محوری ترین هدف در استراتژی کاهش خشونت علیه زنان مطرح باشد. حمایت 
از آموزش زنان، به رسمیت شناختن حق مالکیت زنان، حمایت از کار زنان و ایجاد 
چارچوب قانونی برای حمایت همه جانبه از زنان در انجام فعالیت های اقتصادی، 

می تواند راهکارهای بنیادی برای کاهش خشونت و افزایش قدرت زنان باشد. 

توانمند سازی زنان به خصوص در عرصه فعالیت های اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت می باشد: اول، نابرابری اقتصادی 
بین زنان و مردان، بسترساز نابرابری های اجتماعی و سیاسی است. زنان معموال به لحاظ اقتصادی در موقعیت فرودست تری 
قرار دارند و این مسئله باعث می شود که آن ها به لحاظ موقعیت اجتماعی و میزان تأثیرگذاری سیاسی نظر به مردان در 
موقعیت پایین تری قرار بگیرند. به عبارت دیگر، میزان نقش آفرینی زنان و مشارکت آنان در فرآیندهای تصمیم گیری 
در درون اجتماع، تا حد زیادی به میزان استقاللیت اقتصادی زنان وابسته است. هرگاه دسترسی زنان به فرصت های 
اقتصادی افزایش یابد، آزادی های زنان مانند: حق کار کردن در بیرون، آزادی تحصیل و داشتن حق مالکیت افزایش 
می یابد که در نتیجه، قدرت زنان افزایش یافته و  آن ها به میزان استقاللیت اقتصادی بیش تری دست می یابند. این 
مسئله، به صورت خودکار میزان تأثیرگذاری و نقش آفرینی زنان را در تصمیم گیری های اجتماعی نیز افزایش می دهد. 
دوم؛ موقعیت، جایگاه و اهمیت زنان در دورن خانواده ها هم تا حدی زیاد متأثر از سهم آنان در رفاه خانواده می باشد. البته 
باید در نظر داشته باشیم که سهم زنان در رفاه خانواده ها به شدت باالست، اما به دلیل این که سهم گیری در رفاه خانواده، 
با یک معیار نارسا یعنی میزان خلق درآمد سنجش می شود، بنابراین اکثریت زنان، هیچ سهمی در خلق درآمد ندارند. 
یکی از فکتورهای که باعث تفاوت در نقش و جایگاه مردان و زنان خانواده می شود، میزان سهم گیری آنان در خلق درآمد 
است. مردان معموال عنوان »نان آور« خانواده را با خود یدک می کشند که این مسئله به سادگی بر میزان اهمیت، احترام 
و تأثیرگذاری آنان در فرآیندهای تصمیم گیری درون خانوادگی می افزاید. برعکس، چون از یک طرف، کار زنان در خانواده 
بدون مزد انجام می شود و از طرف دیگر، آنان در مقایسه با مردان از آموزش های کم تری برخوردار اند و از آزادی های 
اساسی مانند کار کردن در بیرون از خانه محروم اند به همین دلیل، آن ها از احترام، اهمیت و تأثیرگذاری کم تری نیز 
برخوردار است. این تفاوت در نقش آفرینی بین زنان و مردان به شدت متأثر از میزان دسترسی آنان به فرصت های 
اقتصادی است.

فرصت های اقتصادی
 و کاهش خشونت
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سخیداد هاتف

با آن که بیش تر از پنج سال می شود که دیگر در افغانستان زندگی نمی کنم و دور از 
محیط آن جا هستم، ولی چون بستر اجتماعی آن جا را خوب می شناسم و کار را در 
محیط های مختلفی در آن جا تجربه کرده ام، در این نبشته نگاهی گذرا می اندازم به 

چالش ها و آسیب هایی که در آن سیستم فراراه کارمندان زن قرار دارد.
تجربه ی کار من از نهادهای غیردولتی شروع شد و در محیط رسانه ای ادامه یافت و 
بعدا به محیط دیپلماتیك در کنسول گری هند رسید. پس از آن کار در اداره های دولتی 
را تجربه کردم و نهایتا در سفارت خانه ی افغانستان در لندن که محیطی نیمه افغانی و 

نیمه انگلیسی داشت، پایان یافت.
آن چه از بیرون به سادگی سیر سریع و تند شغلی به حساب می آید، در درون چالش ها 
و آسیب های فراوانی به همراه داشت؛ چالش هایی که بسیار مطمئنم هر زن و دختر 

کارمند، کم و بیش و دیر یا زود، در محیط کار در افغانستان با آن مواجه می شود.
این آسیب ها گاهی شباهت بسیار زیادی به آزار و اذیت خیابانی پیدا می کنند که 
ایستادن و اعتراض در برابر آن، همهمه  ی موقتی را به همراه می آورد، ولی به تغییر 
آن وضعیت کمك چندانی نمی کند. در مواردی هم ممکن است قضاوت به شدت 
وارونه باشد و سکوت در برابر این نامالیمات، ابزار مناسب تری به نظر بیاید تا بازگو 
کردن آن و باالطبع، خریدن عالمی از نقد و نصیحت به جان، درست همان گونه که 
در خیابان های افغانستان و در بیش تر موارد، اعتراض یك زن به آزاری که می بیند، بر 

سر خودش آوار می شود.
بی ارزشی  و  نابرابری  با  مواجهه  در  است  ممکن  اگرچه  تجربه ها  این  از  نوشتن 
سیستماتیکی که زنان افغان در محیط کار با آن مواجه هستند، چندان نتواند مؤثر واقع 
شود و دردی را دوا کند، ولی حداقل می تواند یادآوری و نقلی باشد از این واقعیت 
که زن افغانی که هر روز صبح به قصد رفتن به اداره و محل کار از خانه بیرون می آید، 

تا رسیدن به محل کار و تا پایان روز در محل کار، از چه هفت خوانی باید بگذرد؟
همین اول مشخص می کنم که مسایل مطرح شده، از اداره ای تا اداره ی دیگر و از 
محیطی تا محیط دیگر فرق می کند و ممکن است در بسیاری موارد، محیط کاری 
بسیار سالم و همکاران مرد انسان هایی نیك پندار و نیك رفتار باشند. آن چه این جا 
می خوانید، وصف محیط هایی است که افرادی با سطوح مختلف کار می کنند و سیستم 

کار دچار خالی اداری است.
از میان انواع آزارهای اداری، پنج مرحله به صورت سیستماتیك و پی هم اتفاق می افتد 

که یاد آوری آن بد نیست:
اول: بی اعتمادی 

دوم: اتهام و خیال پردازی 
سوم: درخواست ها و توقعات 

چهارم: کارشکنی، فشار و زورگویی
پنجم: کنارآمدن و پذیرش

 
بی اعتمادی:

چون در افغانستان اصل شایسته ساالری در استخدام کارمندان نقش چندانی ندارد و 
این روند ممکن است به شدت متأثر از صالحیت ها و صالح دیدهای مدیران رده باال 
باشد، زنان و دخترانی که به تازگی وارد یك اداره می شوند، با بی اعتمادی کارمندان 
قدیمی مواجه شوند. اگر این مدیر رده باال مرد باشد، اولین پیش فرض، معشوقه 
پنداشتن این دختر است. معرفی این کارمند زن با چند جمله ی معمولی که روز اول 
و دوم گفته می شود، به پایان نمی رسد. برای کارمندان مرد تازه وارد شاید جلب اعتماد 
همکاران یك هفته وقت بگیرد؛ اما برای زنان چند ماه را در بر خواهد گرفت تا از 
طریق شیوه ی لباس پوشیدن، چگونه خندیدن، قدرت و نحوه ی صحبت  کردن، روش 

برخورد با همکاران و حتا میزان استفاده از موبایل و... به معرفی خود بپردازد.
اگر این دختر در یکی از موارد ذکرشده اندکی از خود بی قیدی و بی توجهی نشان 
بدهد، تمام آن شك های اولیه به یقین بدل می شوند  و درست به همین دلیل است 
که این کارمند زن، برعکس کارمند مرد، باید با صدای آرام حرف بزند، شوخی های 

معنادار را ناشنیده بگیرد و خنده اش همواره حساب شده یا تبسم باشد تا قهقهه زدن.

اتهام و خیال پردازی
مرحله ی دوم، مرحله ی حدس و گمان و خیال پردازی و داستان سرایی های همکاران 
مرد در مورد این کارمند زن تازه استخدام شده و حتا تهمت و افترا بستن به او ست. 
به عنوان مثال، اگر همین زن در پوشیدن لباس، زیاد سنتی عمل نمی کند یا آرایش 
بیش تری دارد، همکاران مرد حساب بیش تری روی برقراری رابطه به معنای خاص 
آن با او باز می کنند و حتا ممکن است این حساب و احتمال دیگر نه به عنوان یك 

حدس و گمان، بل که به چشم واقعیت محض دیده شود.
بدترین قسمت سناریو هم این است که روی کردهای این چنینی باعث می شوند تمام 

آن انرژی مثبتی که می تواند صرف کار شود، برای پاك کردن فضای آلوده ای که ایجاد 
شده و اثبات واقعیت مصرف شود. در این میان بدا به حال آن زنان و دخترانی که 
خانواده های سنتی دارند. چون در همین مرحله اگر این حرف های بی پایه و اساس 
به گوش خانواده برسند، اولین نتیجه ی آن، ممانعت از کارکردن دختران و زنان این 

خانواده است.
معضل اجتماعی دیگری که با تأسف هنوز هم در افغانستان می توان به فراوانی آن را 
دید، افتخارکردن مردان به داشتن رابطه های جنسی متعدد با این و آن است؛ تا جایی 
که شماری از مردان تنها برای کسب چنین افتخار و اعتباری، همواره در جمع مردانه از 
رابطه های آن چنانی صحبت می کنند. اغراق در نوع و میزان این رابطه هم مسئله ی قابل 
تأمل دیگری است. یعنی ممکن است مردی یك همکاری ساده و معمول محیط کار را  
بعدا در جمع مردان هم تراز خود، شاخ و برگ داده و از آن داستانی بسازد برای کسب 
همان چیزی که به زعم خودش، افتخار و اعتبار مردانه است. قسمت دردآور قضیه 
آن جاست که در بیش تر مواردی از این دست، قربانی زنی است که برای دیگر مردان 
حاضر در آن جمع شناخته شده است و این که این داستان تا چه اندازه می تواند بر آن 
زن و حضور اجتماعی اش آسیب برساند، چیزی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد.
شاید این نوشته تا حدی بدبینانه به نظر برسد، ولی این ها واقعیت های زشتی اند که در 
محیط های کاری، محیط های فرهنگی، ادبی و خالصه همه جا کم و بیش وجود دارد.

درخواست ها و توقعات 
پیش نهادهایی که در محیط کار ممکن است به یك کارمند زن بشود، بستگی دارد به 
موقعیت اجتماعی، شغلی و حالت مدنی. به عنوان مثال، زنان متأهل خیلی زودتر از 
شر پیش نهادهایی چون دوستی، رستورانت رفتن و... راحت می شوند، البته آن هم پس 
از این که همکاران مرد چند بار تالش خود را کرده و جواب منفی بشنوند. اما کار برای 
دختران مجرد به این سادگی نیست و همکاران مرد پیش نهاد دهنده، به راحتی و بدون 

دردسر   دست از سر آن ها بر نمی دارند.
همکاران هرکدام به نوبت و به صورت مستفیم یا غیرمستقیم به این دختران پیش نهاد 
رابطه ای فراتر از همکاری خواهند داد. شماری به بهانه ی عشق و شماری به بهانه ی 
پیوند ازدواج و تعدادی دیگر به بهانه ی دوستی صادقانه سراغ این دخترها می روند. 
حتا ممکن است بعضی از همکاران مرد که از روش های دیگر نتیجه ای نگرفته اند، 
اقدام به تهدید این دختران کنند که طبیعی است، باز هم این دختران باید از وقت 

و انرژی خود مایه بگذارند و یك به یك دست این همکاران را از سرشان بردارند.
این جاست که ناباوری ایجاد می شود و دختران همواره با ترس و لرز به محیط کار 
می روند و بیش تر فکر و ذکر و وقت شان صرف توجه به رفتار و گفتارشان می شود. 
تمام انرژی خود را برای حفظ حیثیت و آب رو مصرف می کنند تا برای کاری که 
دست آورد یا برآیند فوق العاده ای داشته باشد. بخش دیگری از انرژی این زن هم 
صرف مبارزه برای به دست آوردن آزادی های کوچك از خانواده می شود و در نهایت 
تا یك زن یك محیط را مناسب کار ساخته و اطراف و جوانب کار را دوباره طراحی 

کند، بخش بزرگی از توان و وقت مفید او صرف شده است.
چنان چه این زن فرد چندان مصلحت اندیشی نباشد و بخواهد در برابر پیش نهادهایی 
که به او می شوند، سخت تر و خشن تر برخورد کند، بدون شك با رفتار موذیانه تر، 
کارشکنی، زورگویی و فشار کاری مواجه می شود. مثال مواردی وجود داشته که هنگام 
نصب نرم افزارهای نو آی تی ها، اسکرین سویر های پورنیك در کمپیوتر شان با پسورد 
وصل کرده بودند، تا از طریق زنان اروپایی و رییسان بخش پی گیری و قضیه حل و 
فصل شده است. برای دختران افغانستان که مسایل جنسی و عالقه مندی جنسی در آن 

جزو تابو ها ست، می تواند بدترین نوع آزار و اذیت باشد.
حاال باز هم این دختر باید پست رده باال داشته باشد، کارش را بدون نقص و عیب 
یاد داشته باشد تا بتواند از آزمون سر بلند بیرون شود و فرصت و مجال کارشکنی 

گیر نیاید.
و نهایتا، وقتی مردان اداره شناخت نهایی از این همکار زن تازه وارد حاصل کردند و 
همه چیز روشن شد و از عمر کار او در اداره چند ماهی گذشت، فضا به اندازه ی کافی 
باز می شود و همکاران مرد این خانم را می پذیرند و برچسپ های نهایی مانند فیشنی، 
مغرور، کله شق، بی باك ، دل پاك، گوشه گیر، مصروف و... بر این دختر وارد می آیند و 
کنار گذاشته می شوند. این جاست که این خانم می تواند امنیت کافی را تجربه کند. 
قابل یاد آوری است که در اداره ممکن است گاهی همکاران خانم هم باعث ایجاد 
درد سر برای هم دیگر شوند، ولی در این نوشته فقط به مشکالت موجود از طریق 

مردان پرداخته شده است.
البته در محیط های فرهنگی، مردان مکانیزم های مشخص تری برای پیش برد اهداف 

مشخص تر پیدا کرده اند که فرصت پرداختن به آن در این مجال ممکن نیست.

در افغانستان، یکی از دالیلی که برای توجیه برخوردهای سرکوب گرانه در برابر 
زنان و دختران عرضه می شوند این است که زنان و دختران گاهی »آبرو«ی خانواده 

را می برند.
من به این می اندیشیدم که در جامعه ی ما شناخت ما از »آبرو« چه گونه شکل 
می گیرد. به بیانی دیگر، وقتی می خواهیم چیزی چون »آبرو« را برای خود مفهوم 
کنیم، چه کار می کنیم؟ آبرو یك مفهوم انتزاعی است، یعنی نمی توان به هیچ چیز 
عینی و مشخصی اشاره کرد و گفت که آن چیز آبروی ما است. این است که فهم 
ما از آبرو فهمی مستقیم نیست. ما آبرو را – مثل بسیاری از مفاهیم دیگر که تن به 
فهم مستقیم ما نمی دهند- به کمك یك استعاره برای خود مفهوم می کنیم. منتها به 
نظر می رسد که ما آبرو را در دو وجه عاطفی/ اخالقی و مادی اش می فهمیم و برای 

هر کدام از این وجوه استعاره ی متناسب اش را تولید کرده ایم. 
در وجه عاطفی/ اخالقی استعاره ی رایج برای آبرو این است:  آبرو لباس/ پرده 

است.
در وجه مادی/معیشتی استعاره ی رایج برای آبرو این است: آبرو دارایی است. 

به کمك پدیده های ملموس و عینی لباس و دارایی استعاره ی »آبرو لباس/ پرده 
است«  و »آبرو دارایی است« را تولید می کنیم و از این طریق آبرو را برای خود 
مفهوم می کنیم. شاید بپرسید که چرا لباس؟ چرا دارایی؟ ممکن است بگوییم: آبرو 
چراغ است. چرا نتوانیم از استعاره ی چراغ برای مفهوم کردن آبرو استفاده کنیم؟ 
البته استفاده از استعاره ی چراغ ممکن است، اما این استعاره با تجربه های جاری 
در جامعه ی ما سازگاری ندارد. اگر بگوییم » آبرو چراغ است«، باید توجه کنیم که 
استعاره ی  »دانش چراغ است« را هم داریم. اگر هم آبرو چراغ است و هم دانش 
چراغ است، آن گاه می توان گفت که دانش آبرو است. عکس اش هم صحیح است. 
یعنی بی دانشی بی آبرویی است. اما می دانیم که این گزاره ی آخری در جامعه ی ما 
مخصوصا در مورد زنان صدق نمی کند. بسیار نیستند کسانی که فکر  می کنند مثال 
بی سوادی دختران شان مساوی به بی آبرویی خانواده است. اگر این طور می بود که 
دیگر کسی حاضر نمی شد بی سوادی دختران خود را تحمل کند. یا شاید خیلی 
کم اتفاق بیفتد که دختری مثال در امتحان مکتب یا دانشگاه  ناکام بماند و اعضای 
خانواده ی او از این بابت احساس »بی آبرویی« کنند.  بنا بر این می توان گفت که در 
جامعه ی ما برای مفهوم کردن »آبرو« از استعاره ی چراغ استفاده نمی شود. اگر کسی 
استعاره ی »آبرو چراغ است« را در ذهن داشته باشد و مثال بگوید که آبروی فالنی 
»خاموش« شد، این سخن برای عموم مردم نا آشنا جلوه خواهد کرد. اما اگر بگوییم  
»آبروی فالنی بر باد رفت«، همه می فهمند چه می گوییم. چرا که با استعاره ی »آبرو 
دارایی است« آشناییم. می دانیم که دارایی کسی برباد رفتن یعنی چه. همین طور اگر 
کسی بگوید »فالنی لچك است« ما می فهمیم که منظورش این است که فالنی 
بی آبرو است، چون استعاره ی »آبرو لباس است« را داریم ) کسی که لچك است 
همان کسی است که »لچ« و عریان است، یعنی در بند پرده نیست/ پرده در و بی پرده 
است(. اما اگر مثال بگوییم »فالنی تاریك است« یا »فالنی خاموش است«، کسی آن 
را به این معنا نمی فهمد که آن کس بی آبرو است. به خاطری که استعاره یی چون 

»آبرو چراغ است« در سیستم اندیشه ی استعاری ما نا شناخته است.
حال، ما از کجا می فهمیم که یك زن به آبروی ما آسیب می زند؟ پاسخ روشن است: 
ما به سیستم تفکر استعاری خود مراجعه می کنیم و می بینیم که آیا فالن استعاره ی 
مشخص در مورد آبرو توسط گفتار و رفتار فالن زن نقض شده است یا نشده 
است. مثال وقتی که زنی اصرار می کند که باید لباس های بلند بپوشد و هیچ کس 
نباید بدن او را ببیند، این کار او با استعاره ی »آبرو لباس است« در نمی افتد. در واقع 
آن نگرش او با این استعاره برای آبرو کامال سازگار است. به همین دلیل وقتی که با 
چنین رفتاری از سوی فالن زن خانواده ی خود مواجه می شویم، احساس نمی کنیم 
که بی آبرو می شویم. ما مفهوم مجرد »آبرو« را با پدیده ی عینی ای چون »لباس« برای 
خود مفهوم کرده ایم و بنا بر این هر قدر که لباس زیادتر می شود مفهوم آبرو برای 

ما عینی تر می شود. از آنسو،  کم شدن لباس با کم شدن آبرو تناسب پیدا می کند.
استعاره ی »آبرو دارایی است« با موقعیت و رفتار زنان درجامعه ی ما چه نسبتی 
می یابد؟ اگر چه زنان در جامعه ی ما بیش تر از وجه عاطفی/ اخالقِی آبرو )آبرو 
لباس است( مورد ستایش و مالمت قرار می گیرند، اما می توان نسبت استعاره ی 
»آبرو دارایی است« را هم با موقعیت اجتماعی زنان کاوید. به تجربه می دانیم که 
دارایی چیز خوبی است. وقتی که می خواهیم مفهوم مجردِ آبرو را در وجه مادی اش 
قابل فهم کنیم، از استعاره ی »آبرو دارایی است« استفاده می کنیم. در این جا هر 
کس که دارایی مادی خانواده را افزایش می دهد، در واقع به فهم و تحقق عینی 
چیزی چون »آبرو« در خانواده کمك می کند. از آن جا که بیش تر زنان جامعه ی ما 
در نقش هایی کار نمی کنند که بتوانند بر دارایی خانواده چیزی بیفزایند، نتیجه این 
می شود که در گسترش و افزایش آبروی خانواده هم سهم چندانی ندارند. بیش تر 
زنان افغان با کاالهایی که ارزش مصرفی ) و نه مبادالتی( دارند سر و کار دارند 
و کارهای شان هم بیشتر ارائهی خدمات درون خانه است که ارزش مبادالتی در 
بازار ندارند. این است که زنان خانواده نه تنها افزاینده ی دارایی و بنا بر این آبروی 
خانواده نیستند، بل پیوسته به عنوان تهدید بالقوه یی در برابر دارایی های که مرد گرد 
می آورد ) مبنای مادی آبرومندی اش( نیز عمل می کنند. البته دختران جوان می توانند 
خود در نقش »دارایی« عمل کنند و به باال رفتن آبروی خانواده کمك کنند. این 
دختران )در صورتی که بسیار زیبا باشند و در وجه عاطفی-اخالقِی آبرو به خانواده 
زیانی نرسانده باشند( می توانند پیوند دهنده ی خانواده ی خود با مردمان صاحب 
اعتبار شوند و از این طریق بر اعتبار و آبروی خانواده ی خود بیفزایند. دخترانی که 
از زیبایی بهرهیی نبرده باشند ) و در بدترین حالت،  به همین علت در خانه مانده 

باشند(، به عاملی لطمه زننده به آبروی خانواده تبدیل می شوند.
این دو وجهِ آبرو ) وجه عاطفی/ اخالقی آبرو از یك سو و وجه مادی/معیشتی آن 
از سویی دیگر( به هم پیوسته اند و در پیوند با هم زنان افغانستان را در معرض 
سرکوب و بهره کشی و ناتوانی قرار می دهند. آنچه این دو جنبه را به هم متصل 
می کند این نگاه تقلیل دهنده و مالکانه ی رایج در فرهنگ مرد- محور ما است که 
اوال زن چیزی نیست جز تنی که فقط می تواند خدمات جنسی عرضه کند و ثانیا 

مالك این تن هم نه خود زن بلکه مردان خانواده اند.
نکته ی مهم در این میانه این است که بدانیم استعاره هایی از این نوع که در این 
یادداشت آورده شدند معموال در الیه های زیرین ذهن ما می نشینند و در حالت 
عادی از چشم ما دور می مانند. اهمیت دانستن این نکته از این جهت است که 
تا بسیاری از این استعاره های سخت جان و نهان نشین تغییر نکنند، چارچوب 
قضاوت های ما در باره ی زنان و نقش و جایگاه اجتماعی شان هم چنان ثابت 

خواهد ماند ، حتا اگر شعارهای مان صد و هشتاد درجه تغییر کرده باشند.

زنانی که آبرو می برند

شباهت
 خیابان آزاری
و آزارهای اداری

همکاران هرکدام به نوبت و به صورت مستفیم یا غیرمستقیم به این دختران پیش نهاد رابطه ای فراتر از همکاری 

خواهند داد. شماری به بهانه ی عشق و شماری به بهانه ی پیوند ازدواج و تعدادی دیگر به بهانه ی دوستی صادقانه 

سراغ این دخترها می روند. حتا ممکن است بعضی از همکاران مرد که از روش های دیگر نتیجه ای نگرفته اند، اقدام 

به تهدید این دختران کنند که طبیعی است، باز هم این دختران باید از وقت و انرژی خود مایه بگذارند و یک به 

یک دست این همکاران را از سرشان بردارند.

این جاست که ناباوری ایجاد می شود و دختران همواره با ترس و لرز به محیط کار می روند و بیش تر فکر و ذکر و 

وقت شان صرف توجه به رفتار و گفتارشان می شود. تمام انرژی خود را برای حفظ حیثیت و آب رو مصرف می کنند تا 

برای کاری که دست آورد یا برآیند فوق العاده ای داشته باشد. بخش دیگری از انرژی این زن هم صرف مبارزه برای 

به دست آوردن آزادی های کوچک از خانواده می شود و در نهایت تا یک زن یک محیط را مناسب کار ساخته و اطراف و 

جوانب کار را دوباره طراحی کند، بخش بزرگی از توان و وقت مفید او صرف شده است.

چنان چه این زن فرد چندان مصلحت اندیشی نباشد و بخواهد در برابر پیش نهادهایی که به او می شوند، سخت تر و 

خشن تر برخورد کند، بدون شک با رفتار موذیانه تر، کارشکنی، زورگویی و فشار کاری مواجه می شود. مثال مواردی 

وجود داشته که هنگام نصب نرم افزارهای نو آی تی ها، اسکرین سویر های پورنیک در کمپیوتر شان با پسورد وصل 

کرده بودند، تا از طریق زنان اروپایی و رییسان بخش پی گیری و قضیه حل و فصل شده است. برای دختران 

افغانستان که مسایل جنسی و عالقه مندی جنسی در آن

 جزو تابو ها ست، می تواند بدترین نوع آزار و اذیت باشد.

ناهید باقی
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دوراِن جدید را به یك معنا می توان دوراِن وراجی و پرگویی 
در باره زنان دانست. از زن زیاد سخن گفته شد. بخشی از این 
زیاده گویی ها بر می گردد به منابعِ  مالی که دولت، جامعه ِی مدنی 
و »حیواناِت اِنجویی« نان خود را از آن تامین می کرد، بخشی هم 
بر می گردد به سرکوب های خشونت باری که در دوراِن جهاد 
و طالبان بر زنان تحمیل شد. قدرت های جهانی دلیِل اخالقِی 
سکسی تر از دفاع از حقوِق زنان نداشت تا حضورِ خود در 
افغانستان را براِی مردمِ  خود توجیه کنند. نشان دادِن تصویر زِن 
افغانی در رسانه ها پیامِ اخالقی بود که پیامِ ضد اخالقِی جنگ 
را خنثا می کرد. به همان میزانی که زِن افغانی در دوراِن جهاد 
بازگشت. حضور زنان در  به صحنه  و طالبان سرکوب شده 
ساختاهای رسمی  از نظر کمی قابل توجه است. 27 درصد 
از نمایندگاِن »شوراِی ملی« و 22 درصد نمایندگان »مجلِس 
سنا« را زنان تشکیل می دهند و در دورة پیشین 28 درصد از 
نمایندگاِن شوراهاِی والیتی زنان بودند. قانون اساسِی نه  تنها  
تبعیِض جنسیتی را ممنوع کرده است)قانون اساسی: 22(، بلکه 
از »تبعیِض مثبت« سخن می گوید. 2۵ درصد از نمایندگاِن هر 
والیت باید زن باشد و ۵۰ درصد انتصاب ها باید از میان زنان 
صورت گیرند)قانون اساسی: 83 و 8۴(.  قانوِن انتخابات نیز بر 
تبعیِض مثبت تاکید می کند. برخی از سیاست گذاری ها و قوانینِ  
می توان  نیز  کرده اند،  امضا  افغانستان  دولِت  که  را  بین المللی 
افزود که از جمله می توان از »قرارداد محو خشونت علیه زنان« 
نام برد. امضاکنندگاِن این قرارداد رابه محو تبعیض و خشونت 

علیه زنان ملزم می سازد.    
و  ملی  بزرِگ  و  خرد  پروژه ي  بی شمار  از  می توان  همچنین 
بین المللی در باره زنان یاد کرد که در سال های اخیر در موردِ 
بهترشدِن وضعیِت زنان طراحی و اجرا شده اند. هیچ کدام از این 
پروژه های دولتی و غیر دولتی ، ملی و بین المللی اما نتوانسته اند 
زنان هم در  بگشایند. مشکالِت  زنان  فروبسته ِی  کار  از  گره 
والیت های دور دست، هم در مرکز و پایتخت هر روز شدیدتر 
می گردد و خشونت هاِی سیاسی و اجتماعی علیه زن فراگیرتر. 
ستمگری و قساوت در حِق زن امرعادی و پیش پا افتاده است 
و ارتکاِب خشونت نه تنها امر قبیح و مذموم نیست، بلکه افتخار 
برنامه های  به رغم  به شمار می رود.  افغانی«  نشانه ِی »غیرِت  و 
عجیب و  غریب و شاخ و دم داری چون »ارتقای ظرفیت«، 
و  کوتاه مدت«  آموزشِی  »برنامه های  مردم«،  به  »آگاهی دهی 
تبلیغاِت مضحِك تلویزیونی ـ رادیویی و پالکاردهای تبلیغات 
اداره ها و فضاهای عمومی شهر که تمامِی  در آموزش گاه ها، 
تمویل  زنان  برای  اختصاص یافته  کمك های  پوِل  با  این ها 
می شوند، فضای خصوصی  وخانواده و فضاِی عمومی و بیرون 
از خانه یك سان بر زن خشونت روا می دارند. زن حتا حِق ا ولِی 
انتخاب شوهر را ندارد. حدود 7۰درصد از زنان قربانِی ازداج 
هاِی اجباری هستند، ۵7درصد از دختران پیش از سِن قانوانِی 
ازدواج)16سالگی( به شوهر داده می شوند. وضعیِت صحی 
و روانی زنان به مراتب رقت بار تر از آن است که تصور کنیم. 
در هر 29 دقیقه یك زن هنگام زایمان می میرد.خودسوزی، 
خودکشی، فروش، قتل، مبادلة دختران و انواع و اقسام خشونت 
هاِی فیزیکی، اجتماعی و روانی از قبیِل گوش و بینی بریدن، 
از خانه بیرون افگندن وتوهین و تحقیر در فضاهای عمومی، 
بی  آن که هیچ پرسشی را برانگیزد، بر زنان روا داشته می شوند. 

زن در ذهنیِت  به جایگاهِ  پروژه ها  این  ناکامی های  از  بخشی 
تاریخی و سنتِی افغانستان آن است که زن در حصارِ دیوارِ خانه 
به سر برد. زیستِن زن در حصارِ خانه که پیوستارِ از خانه ِی 
پدر تا خانه ی شوهر را در بر می گیرد، زِن افغانی را به هستِی 
همیشه دربندی بدل کرده است که حتا آرزوی پرگشودن و 
بیرون شدن از بند در ذهن و رواِن او مرده است. حضور در 
فضای کار و اشغاِل جایگاه های رسمی البته دشوارتر است و 
در برخی از والیت هاِی جنوبِی کشور حتا ناممکن است. به بیاِن 
روشن تر، حضورِ زن در جایگاه هاِی سیاسی و اجتماعی، از آن 
رو که این جایگاه ها همواره مردانه تعریف و تفسیر شده اند، 
نوعی »شرم«، زیِر پاگذاشتِن اخالق و آداِب جامعه و بربادداِن 
حیثیت و شرِف خانواده به شمار می-رود. مرجِع این برخورد با 
زن  تاحدودی بر می گردد به تصویِر آرمانِی که از زن در فرهنِگ 
افغانی ترسیم شده است. تصویرآرمانِی زن در فرهنگ و باورِ 
افغانی، هستِی »خانه زاد« است که باید در خانه زاده  شود، 
در خانه  رشد کند، در خانه بزاید و در همان جا بمیرد. برای 
زِن افغانی، خانه داری و خانه نشینی بنفسه یك فضیلِت اخالقی 
است: خانه، مسجِد اوست. استعدادهاِی انسانی زِن افغانی به 
معناِی واقعی کلمه سرکوب می گردد. در سراسِر زندگی بازی 

گِر بی شمار »نقش هاِی انتسابی« است که از جامعه به ارث 
برده است؛ در خانه به دنیا می آید، به مقام زن بودگی دست می 
یابد و بی آن که رخسار از حجاِب ظلمت بر کشد، در میاِن 
چهار دیوارِی خانه چشم از جهان فرو می بندد. فراتررفتن زن، 
از دایرة بسته  و در واقع »زنداِن« زادن، زیستن و مردن در خانه، 
نوعی طغیان و عصیان بر ضِد فرهنگ و باورهاِی قدسی، و 
شکستِن آداب و سنت ها به شمار می رود و عالوه بر مجازات 
و تنبیهِ اجتماعی، مجازاِت قانونی نیز در پی  دارد. در یك طرف 
و  از خانه  زن  بیرون شدِن  که  دارد  قرار  اجتماعی  سنت هایی 
آزاد او در اجتماع را »امربد« تعریف کرده است، در  حضورِ 
سوی دیگر قوانیِن رسمی که بیرون شدِن او از خانه را با شالق 
و حد شرعی و حتا مجازاِت مرگ، آن هم نه مرِگ معمولی، 
بلکه با »اعدام«، «سنگ سار« و دیگر انواع مرِگ خشونت بار 
پاسخ داده می-دهد. هم فرهنگ و چشِم خیره ِی اجتماع زن 
او به  را »حیواِن خانگی و زبان بسته« می خواهد و با حضورِ 
اعم  ـ  ایدئولوژی  دارد،  هم چشِم  انسان مشکل  عنوان یك 
از ایدئولوژی مذهبی و سیاسی ـ از زن می ترسد. زن موجود 

ترس ناك است: شیطان و خطِر قطعِی دین و ایمان. 
به صخره ِی  حاضر  حاِل  در  اجتماعی  و  فرهنگی  موانِع  این 

برخورد  نیز  دیگری  گذرناپذیِر 
و  جنسیت  صنعِت  است:  کرده 
بدل شدِن رنِج زنان به کاالی قابِل 
مسئله ِی  برجسته سازِی  فروش. 
بعد  آن که  از  بیش  جنسیت، 
باشد، بعد تجاری  اخالقی داشته 
جنسیت  صنعِت  دارد.  کاالیی  و 
پول  و  می فروشد  زن  محرومیِت 
مدافِع  نهادهاِی  می آورد.  به دست 
حیواناِت  عظیِم  نیروِی  که  زن، 
انجویی را به عنواِن کارمندان در 
تاجرانی هستند که  دارند،  اختیار 
برابِر  در  زن  فروِش  تکنیك های 
شکِل  بلد اند.  به درستی  را  پول 
امروزی شده ِی همان ساحران و 
قدیم  دوراِن  در  که  جادوگرانی 
جادو  و  ورد  با  را  زن  مشکِل 
زنان  مشکالِت  می کردند.  حل 
حرِف  مشت  یك  افغانستان،  در 
کنفرانِس  است؛  میزی  روی 
مجلِل  هتل هاِی  در  مطبوعاتی 
و  مطبوعات  داخلی.  و  خارجی 
صنعِت  در  همان قدر  رسانه ها 
و  دولت  که  غرق اند  جسیت  
نهادهای مدنی. کارگزارِن صنعِت 
جنسیت بلدند که در پروپوزال ها 
کدام  روی  شان  گزارش های  و 
مسئله تاکید کنند تا پول به دست 
را  گفتمانی  صنعت  این  آورند. 
فقط  آن  در  که  است  کرده  خلق 
را  معنایی  واژه های جارگونی که 
نمی رساند، کاربرد دارد. جادوگراِن 
صنعِت جنسیت با زبانِ  فتشیسمی 
نیروی  با  و  می گویند  سخن 
فتیش شده،  مفاهیِم  سحر انگیز 
خود  مسحورِ  و  مغلوب  را  همه 
بلداند که در  می سازند. هم چنین 
و  شوند  ظاهر  چگونه  رسانه ها 
در کنفرانس هاِی مطبوعاتی کدام 
در  دقیقا  جنسیت  صنعِت  تاجِر 
تا مورد  بنشیند  یا  و  بایستد  کجا 
پسند دونرها و حامیاِن مالی قرار 
کجا  در  و  بخندد  کجا  در  گیرد. 
به  گریستن  و  خندیدن  بگرید. 
دست آوردِن  به  در  شیوه،  کدام 
ترحم  حس  برانگیختِن  و  پول 
دونرها تاثیر موثرتر است. بخشی 
کسانی  امروز  پول دار  تاجراِن  از 
هستند که محنت و دردِ زن تجار 
می کنند. این امر که  محتوای کار 
از مشکالِت زنان می گشاید، مهم  تا چه حد گره  چیست و 
نیست، بعد  تجاری رنج و درد و تبلیغاتی کردِن آن مهم است. 
به همین خاطر است که پس از سال ها کار در باره زنان، نه تنها 
به لحاظ  عملی مشکلی است، بلکه حتا یك گزارِش واقعی و 
مستند هم در باره مشکالِت وجود ندارد. گزارش ها ساختگی، 
جعلی و پشِت میزی اند. پس از کنفرانِس مطبوعاتی و قبول شدِن 
گزارشِ  نهایی از سوِی دونرها، نخستین کسانی که اقدامِ به محِو 
این گزارش ها اقدام می کنند، کسانی اند که با این گزارش ها پول 
در آورده اند. منابِع مالی صنعِت جنسیت نیز مخالِف سخن های 
و  رفتار  از هرگونه  را  کارمنداِن صنعِت جنسیت  و  است  نو 
گفتار و پندارِ منافی ارزش هاِی دینی و اجتماعی منع می کنند. 
بازار بازار است. همان گونه که شرکت های مخابراتی برای پول 
درآوردن، در تبلیغاِت ماهِ رمضاِن خود سفره افطار پهن می کنند 
و صداِی قرآن پخش می کنند، صنعِت جنسیت نیز از باورهاِی 
دینی و فرهنِگ افغانِی ستایش می کند، که زن را موجود زندانی 

و حیواِن بی زبان می خواهد.  
به رغِم تظاهر به نوگرایی، صنعِت جنسیت از نوگرایی می ترسد. 
امر نو بازارِ  این صنعت را کساد می کند. تاکید صنعِت جنسیت 
بر پاس داری از ارزش های دینی و افغانی می توان نشانه ِي بارز 

ترس از امر نو دانست. اگر واژه های ژارگون را که زباِن تجارِی 
تِه  تهِ  نمی ماند.  نوی  سخِن  هیچ  برداریم،  است  این صنعت 
ادبیاِت این صنعْت همان نصحیت های پدرانه بزرگ منشانه  و 
بی محتوایی است که مالها و مولوی ها در خطابه هاِی شان ایراد 
می کنند. امرنو و امتحان نشده خطرناك است. اعتراِض ستمگران 
بر زن را بر می انگیزد. مالها غائله خلق می کنند. ماشیِن این 
صنعت متوقف می شود و از رفتار باز می ماند. به اسالم نباید گیر 
داد، حتا اگر عامِل اصلِی بدبختِی زنان اسالم باشد.آداب و ادِب 
قبیله را نباید نقد کرد، زیرا توهین به فرهنِگ ملی درخشانی 
است که زن را »حیوانونه« خطاب می کند. نام ستمگران  به زن 
را نباید یاد کرد، زیرا زور دارند و خطرناك اند و بازارِ زنجیره ای 
این صنعت را تهدید می کنند. باید جارگون سخن گفت. به حد 
نرم و مالیم که همچون نسیم بهارِی گونه های ستمگران را بر 
زن نوازش دهد و خنکا ببخشد. در برابر اگر پاِی منافع پولی 
باشد باید اسالم را برجسته کرد و همانند جن گیرها در الی درزِ 
ارزش ها رازهای عجیب و غریبی را کشف کرد: لطافِت زن در 
متوِن دینی. حجم عظیمی از کمك های مالِی اختصاص یافته به 
زنان در راستای بسط و توسعه ِي عوامِل سرکوب گر مصرف 
شده اند. خبره گاِن تلویزیونی و مطبوعاتی به عنوان پیچ مهره ای 
طبِع  باره  در  ساعت ها  که  دارد  را  آن  توان  جنسیت  صنعِت 
و  مستقل  موجود  نه  مادر،  عنوان  به  او  فضایل  و  زن  لطیفِ  
شاغل  زن  فعاالِن  کنند.  وراجی  خودآیین،  ارزش های  داراِی 
در صنعِت جنسیت به مراتب خطرناك تر از مالها و خبرگاِن 
تلویزیونی است. آن ها نه تنها به نامِ نام و نان کمایی می کنند، 
بلکه ساعت های طوالنی در برابر آیینه می ایستند و ظاهر شان را 
موبه مو با خواسِت جنسِی مردان عیار می سازند. آن ها خود شان 
را در مقامِ مدافع حِق زنان و دادخواهِ قانوِن محوخشونت علیه 
زنان جا زده اند، اما به جای دفاع و دادخواهی از حِق انسانِی زن 
در هتل های مجلِل جهان و »رسانه های قِیج« و چشم چران ملی 
و بین المللی جلوه می فروشند. بی آن که یادی از زنان کنند و یا 
حتا به یاد بیاورند که در کدام جایگاهی قرار دارند، عکس های 
یادگاری ِ آن ها از نشست ها و آموزش های کوتاه مدت همه جا را 
پر کرده اند. تمامِی برنامه های معطوف به محِو تبعیِض جنسیتی 
در افغانستان، در نهایت به تصویرهای اروتیِك یادگاری خاتمه 

می یابند. 
 اساساً طراحاِن نشست بن از قدرِت جذِب مالی زن به خوبی 
آگاه بودند. تاکید بر حق زن برای آن ها معنای اخالقی نداشت، 
معنای سیاسی ـ نظامی داشت. بدوِن  حضورِ سبملیِك زنان در 
ساختار قدرت، دریافِت کمك های مالی از ملت ها و دولت ها 
ناممکن بود. تروریست را خطِر جهانی می دانست، این خطر 
اما بیش از همه متوجه زن بود.  گذشت زمان نشان داد که 
سخن گفتن از تبعیِض جنسیتی در افغانستان و پخش  و نشر 
درد و رنِج زنان در رسانه ها، شکل باژگونه ِی همان تبلغیاتی 
است که در کشورهای توسعه یافته کاالی شان را با میان جِی تن 
زن به فروش می رسانند. در هر دو صورت زن کاالِی تجاری 
است و به هدِف به دست آوردِن منابِع مالی بیش تر و کندکاوهاِی 
منابع جدید سرمایه از زن تبلیغ می شود.بدل شدن حق رهایی به 
»صنعِت جنسیت« و منبِع جذِب پول و سرمایه زِن افغانی را به 
کاالیی تجاری بدل کرده است که مهِر اخالقی و حقوِق بشری 
در پیشانی دارد. قانوِن منعِ  خشونت علیه زن، تساوِی حقوقی 
زن و مرد در قانونِ اساسی و دیگر فعالیت ها در صنعِت جنیست 
استحاله شدند و نتوانستند»داِغ فرودستِی بیولوژیك« از سیماِی 
زنان کشور پاك نماید. پی آیند این قانون، حضورِ نمایشی زنانی 
بود که به جای دفاع از حقوِق زن لباس های نو و زیورآالِت 
گران بهایی شان را به نمایش می گذاشتند. خانه نشینی به عنواِن 
یك فضیلِت اخالقی، زِن افغانی را در حد یك حیواِن خانگی 
پاسخ  نام اش  آدورنو»به  قوِل  به  که  حیوانی  است؛  فروکاسته 
این حال در معرِض د  با  می دهد، در خود محصور است و 
اجبار  به  را  خود  جای  غریزی  اجبار  یك  می گیرد،  قرار  ید 
بعدی می دهد، هیچ ایده ی در ورای آن گسترش نمی یابد. در 
حیوان از دست دادن تسلی با کهشی در ترس، فقداِن آگاهی از 
خوش بختی یا غیبِت سوگواری جبران نمی شود)آدورنو، 1383: 
۴۰2(«. صنعِت جنست نه تنها نتوانست بار »حیوانونه« را از 
قانونی  بلکه مکانسیم هایِ اخالقی و  افغانی بردارد،  دوِش زِن 
به مانِع  نیز  باشد،  را که می توانست رهایی زن در پی داشته 
رهایی و کاالیی تجاری بدل کرد.تا زمانی که زن حیوانونه باشد، 
نمی تواند خوش بخت باشد، زیرا »قوی ترین حیوان نیز شکننده 
است و نمی تواند چرخه ی مقدر را به یاری شناخت متوقف 

سازد)همان(«. 

این موانِع فرهنگی و اجتماعی در حاِل حاضر به 
صخره ِی گذرناپذیِر دیگری نیز برخورد کرده است: 
صنعِت جنسیت و بدل شدِن رنِج زنان به کاالی قابِل 
فروش. برجسته سازِی مسئله ِی جنسیت، بیش از 
آن که بعد اخالقی داشته باشد، بعد تجاری و کاالیی 
دارد. صنعِت جنسیت محرومیِت زن می فروشد و 
پول به دست می آورد. نهادهاِی مدافِع زن، که نیروِی 
عظیِم حیواناِت انجویی را به عنواِن کارمندان در 
اختیار دارند، تاجرانی هستند که تکنیک های فروِش 
زن در برابِر پول را به درستی بلد اند. شکِل امروزی 
شده ِی همان ساحران و جادوگرانی که در دوراِن 
قدیم مشکِل زن را با ورد و جادو حل می کردند. 
مشکالِت زنان در افغانستان، یک مشت حرِف روی 
میزی است؛ کنفرانِس مطبوعاتی در هتل هاِی مجلِل 
خارجی و داخلی. مطبوعات و رسانه ها همان قدر در 
صنعِت جسیت  غرق اند که دولت و نهادهای مدنی. 
کارگزارِن صنعِت جنسیت بلدند که در پروپوزال ها 
و گزارش های شان روی کدام مسئله تاکید کنند تا 
پول به دست آورند. این صنعت گفتمانی را خلق کرده 
است که در آن فقط واژه های جارگونی که معنایی را 
نمی رساند، کاربرد دارد. جادوگراِن صنعِت جنسیت با 
زباِن  فتشیسمی سخن می گویند و با نیروی سحر انگیز 
مفاهیِم فتیش شده، همه را مغلوب و مسحوِر خود 
می سازند. هم چنین بلداند که در رسانه ها چگونه 
ظاهر شوند و در کنفرانس هاِی مطبوعاتی کدام تاجِر 
صنعِت جنسیت دقیقا در کجا بایستد و یا بنشیند تا 
مورد پسند دونرها و حامیاِن مالی قرار گیرد. در کجا 
بخندد و در کجا بگرید. خندیدن و گریستن به کدام 
شیوه، در به دست آوردِن پول و برانگیختِن حس 
ترحم دونرها تاثیر موثرتر است. بخشی از تاجراِن 
پول دار امروز کسانی هستند که محنت و درِد زن 
تجارت می کنند. 

اسد بودا

تجاری سازی رنج
 و محرومیِت زناِن افغانستان
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»دخترم 1۴ ساله بود که پدرش او را به علت ترس از این که مبادا طالبان وی را 
اختطاف کنند مجبور ساخت تا با یك مرد 6۵ ساله ازدواج کند. پدرش او را مجبور 
نمود تا قطع نظر از رضایت خودش یا رضایت من که مادر اویم! با یك پیر مرد ازدواج 
کند. دخترم برای نشان دادن نارضایتی اش با این تصمیم پدرش گریه می کرد و چیغ 
می زد.اما پدرش او را وادار کرد تا با پیر مرد ازدواج کند. پدرش برای او استدالل 
می کرد که اگر شما ازدواج نکنید، طالبان شما را اختطاف خواهند نمود.. او مجبور 
شده بود که ازدواج کند.. بعداز ازدواج، او یك دختر و یك پسر به دنیا آورد و شوهر 
مسنش بعداز پنج سال ُمرد..اکنون دخترم همراه با دو طفلش و دو خواهر شوهرش 
که آنان نیز بیوه اند در یك خانه زندگی می کنند و معیشت شان را از طریق قالین بافی 
تامین می کنند..او به من می گوید پدرش آینده اش را خراب کرده است. هرگاه کسی 
به او توصیه می کند که دو باره ازدواج کند، او این قسم پیشنهادات را رد می کند و 
می گوید: از نام ازدواج نفرت دارم و از نام شوهر نفرت دارم، فایده ازدواج اولم چی 
بود؟ او در باره ی اطفالش نگران می شود. می گوید، والدینش او را نادیده گرفتند و ما 

فکر کردیم که او باالی ما یك بار دوش بود"]1[
در این داستان تصور کنید بجای دختر 1۴ ساله که قربانی خشونت شده اگر یك پسر 
1۴ ساله می بود و طالبان می خواستند او را به سر بازِی اجباری با خودشان ببرند. در 
این صورت فامیل پسر ناگزیر از روی دست گرفتن تدبیر نجاِت پسر شان بودند. اما 
تدبیری که فامیل پسر برای نجات او اتخاذ می کردند چه می توانست باشد؟... شاید 
پسر را مخفیانه به مهاجرت روان می کردند. ولی  این تدبیر را برای دختر 1۴ ساله 
شان نگرفتند. چرا؟ چون قاعده ی که بر اساس آن تدبیر نجاِت آن دو گرفته می شود 
در نظام فرهنگی و اجتماعِی ما نمی تواند تصامیم، رویه ها و اعمالی را بر بتابد که در 
تناقض با قاعده ی تدبیر قرار گیرد. این قاعده ی اتخاذ تدبیر برای آن ها یك چیز است: 

.)Genus(جنس
جنس مفهوم زیست شناختی است که اشاره به تفاوت های بیولوژیکِی مربوط به بدن 
مرد و زن دارد: زنان می توانند فرزند به دنیا آورند، مردان نمی توانند.. زنان می توانند 
فرزندان شان را شیر دهند، مردان نمی توانند.. در صورت زنان ریش نمی روید، در 
صورت مردان می روید... این تفاوت ها را تفاوت های جنسی می گویند.. تفاوت های 
جنسی تفاوت های طبیعی و غیرقابل تغییر می باشد که در گذار از حالت طبیعی 
ارزشی و  نظام منِد  تفاوت های  از  فرهنگی، شالوده مجموعه ای  به حالت  انسان ها 
ساختاری دیگر در فرد و جامعه قرار می گیرد که از آن به عنوان جنسیت یاد می کنند.. 
مفهوم جنسیت)Gender( اشاره به نقش ها، مسئولیت ها و رویه های دارد که به 
جنس مرد و یا زن در جامعه ی مشخص نسبت داده می شود. در افغانستان یك مرد 
همزمان می تواند چهار زن داشته باشد، اما در عین زمان یك زن تنها می تواند یك 
شوهر داشته باشد.. اما در برخی مناطق هند یك زن همزمان می تواند بیش از یك 
شوهر داشته باشد.. در ایران زنان مکلف به رعایت حجاب در انظار »غیر مردمی« 
می باشند، مردان اما این مکلفیت را ندارند.. اما در فرانسه زنان نه تنها این مکلفیت را 

ندارند بلکه در برخی موارد با ادای این تکلیف باید جریمه هم بپردازند، ...تفاوت های 
از این نوع را تفاوت های جنسیتی می گویند که در یك جامعه ی مشخص و در یك 
میعاد تاریخی پدید آمده و از یك منظر بر شالوده ی طبیعِی به نام جنس استوار است 
و از یك منظر خود آن شالوده می باشد.. به تعبیر دیگر تفاوت های جنسیتی از یك 
دوره ی تاریخی تا دوره  تاریخی دیگر و از یك جامعه تا جامعه دیگر کاماًل متفاوت 
می باشد.. بر این اساس تفاوت های جنسیتی متغییر های می باشد که نمی توان حکم بر 
ثابت بودن آن صادر کرد.. اما جنس نه یك متغییر بلکه یك امر ثابت است.. زن به 
لحاظ جنسی همواره زن بوده است.. نقش جنسی او همیشه نقش ثابت است. اما زن 
به لحاظ جنسیتی همواره مکلف به رعایت حجاب در انظار »غیر« نبوده است.. هیچ 
الزام فرازمانی و فرامکانی نمی تواند زن را فی االجبار به رعایت حجاب وادارد و یا او 

را در نقش خانه دار میخ کوب کند.. 
تا این جا می توانم این گونه نتیجه گیری کنم: جنس مقوله ی ثابِت طبیعی است که در 
نقش شالوده ی جنسیت و تفاوت های جنسیتی چونان فرآورده های تاریخی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قرار می گیرد، بدون هیچ الزام منطقِی که جنسیت و 
تفاوت های جنسیتی به مثابه ی معلول آن تلقی گردد.. بر اساس این نتیجه گیری، 
در تحلیل زمینه های اجتماعی و فرهنگی خشونت علیه زنان، می توان دو نظریه را 
مبنا قرار داد: جنس و جنسیت..بر اساس نظریه ی جنس، نقش ها، مسئولیت ها و 
رویه های افراد به تفکیك جنس آن ها در یك روند تکامل طبیعی شکل می گیرد و 
نظام های اجتماعی و فرهنگِی که پدید آمده اند نظام جنسی می باشند. قائلین این نظریه 
موقف ها، نقش ها و مسئولیت های زنان یا مردان را به ویژگی های طبیعی و بیولوژیك 
آنان نسبت می دهند و در نتیجه نابرابری مرد و زن را امر طبیعی به حساب می آورند.. 
مثاًل؛ نقش خانه داریی زنان را به ضعف بیولوژیکی بدن آن ها نسبت می دهند حال 
آن که نقش شکار و جنگ توسط مردان را به توانایی فیزیکی آن ها.. از این دیدگاه نقش 
بچه داری و خانه داری زنان هم طراز با توانایی آن ها در به دنیا آوردن فرزند بعنوان یك 
نقش جنسی، همان اندازه طبیعی محسوب می شود که ناتوانی مردان در بدنیا آوردن 

فرزندان و نقش نان آوری آنان از بیرون از خانه.
براساس نظریه جنسیت اما نقش ها، مسئولیت ها، موقف های اجتماعی و شغلی، و 
رویه های مردان و زنان به مثابه ی نظام های اجتماعی و فرهنگی، در یك روند رشد 
تاریخی، اجتماعی و فرهنگِی پدید می آیند و نظام های پدید آمده می توانند جنسی و 
یا جنسیتی تعبیر شوند؛ از این منظر هر نوع تبعیض و نابرابری علیه زنان، فرآورده ها 

و متغییرهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی می باشند که باید از میان برداشته شود.
مبنی بر این نظریه اساساً تفاوت های جنسیتی، هم به لحاظ فورم و هم به لحاظ ماهیت 
نمی تواند تفاوت های جنسیتی را بر بتاباند..مثاًل؛ خانه داری یك نقش جنسیتی است. 
اما فرزند به دنیا آوردن یك نقش جنسی است. نقش خانه داری زنان تنها با تصور و 
تحمیل مفهوم ضعف بیولوژیك بر زنان است که می تواند بر بنیاد نقش جنسی »فرزند 
به دنیا آوردن« توجیه گردد و بدون این تصور نقش فرزند به دنیا آوردن نمی تواند 

بخودی خود نقش خانه داری را بعنوان یك نقش ضعیِف زنانه توجیه کند. در عین زمان 
تجارب نشان داده است که زنان می توانند نقش های را ایفا نمایند که بر خالف تصور 
ضعف بیولوژیك آنان می باشند: جنگ، شکار، زراعت، هیزوم شکنی و....از همین جهت 
نقش ها و رویه های مردان و زنان با توجه به نوع شرایط طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی متفاوت می باشد. مثاًل؛ وقتی زنان فرزند بدنیا می آورند مسلم است 
که تحت شرایط خاِص طبیعی قرار می گیرند که در آن نقش ویژه ی فرهنگی و اجتماعی 
مانند مراقبت ویژه از کودك، وقت بیش تر برای مراقبت ماندن و غیره را ایفا می نماید 
اما هر نوع برداشت ما مبنی بر جنسی یا جنسیتی بودن آن نقش ها، به هر دلیلی که باشد 
متغییر و وابسته به شرایط می باشد. ممکن در یك نظام اجتماعی و فرهنگی یا سیاسی 
و اقتصادی تمام نقش ها، مسئولیت ها و رویه ها با توجیهات جنسی برای افراد پذیرفته 
شده باشد، اما واقعیت این است که هر نوع توجیه جنسی برای امور جنسیتی خود امر 

جنسیتی می باشد.
با توجه به این طرح نظری، موضوع اصلی این نوشتار بررسی اجمالِی ساختارها و 
نظام های اجتماعی و فرهنگی افغانستان بر اساس یکی از نظریه های فوق الذکر، به منظور 
یافتن پاسخ به این پرسش که خشونت علیه زنان در افغانستان تا چه میزان متاثر از نوع 

ساختارها و نظام های اجتماعی و فرهنگی ما می باشد.

نهادها و ساختارهای بومی و خشونت علیه زنان
مراد از خشونت علیه زنان هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا 
احتمال بروز صدمات و آسیب های جسمی، جنسی و روانی شود و یا رنج و آزار زنان 
از طریق تهدید به انحام آن اعمال یا این که در اثر آن محرومیت اجباری یا اختیاری، زن 
آزادی خود در اجتماع و یا خانواده را از دست بدهد) سیداو(. و مراد از ساختارهای 
اجتماعی مجموعه ی از فورم های متفاوت اجتماعی می باشد که اجزای آن دارای صورت 
بندی های متفاوت/هم سان بوده و یك نظام معین اجتماعی را می سازند. ساختارهای 
بومی در افغانستان که دارای ثبات/ پایداری اجتماعی می باشند، شامل خانواده، خانوار- 
مجموع خانواده های که در فاصله زمانی یك الی دو قرن خود را منشعب از یك پدر 
واحد می دانند -  خویشاوندان، خیل، قبیله و قوم می باشند که از صورت بندی های نسبتًا 

هم سان برخوردار می باشند و بارزترین شاخص های ساختاری آن ها این هایند:
• تمرکز اقتدار. صورت بندی عناصر تشکیل دهندة نهادهای بومی در افغانستان بر 
اساس قدرت فردی و اجتماعی طوری سامان یافته است که میزان اقتدار از پایین به باال 
به احد اعظمی آن متوقف می شود، و نقش ها، اختیارات، منزلت ها و موقف های افرادِ 
شامل در ساختار نیز رابطه مستقیم با میزان اقتدار آن ها در ساختار دارد..نهاد خانواده را 
در نظر بگیرید. اقتدار خانوادگی که زور فیزیکی، اختیارات و صالحیت های تصمیمم 
گیری، مالکیت ُملك و سرمایه، حمایت خانوار، خویشاوند، محل و قبیله و غیره را 
شامل می شود در وجود تنها یك یا دو شخص که در راس ساختار هرمی خانواده قرار 
دارد متمرکز می باشد. در اکثریت قاطع خانواده ها پدرکالن یا پدر و یا برادر بزرگ در 
راس ساختار خانواده قرار دارد و قدرت خانوادگی به لحاظ سنتی در وجود او متمرکز 
می باشد. زنان اما در ساختار بومی خانواده های ما در نادرترین شکل آن از اقتدار ثانوی 
برخوردار می باشند.. مثاًل؛ وقتی مردان در مسافرت قرار دارند زنان سرپرست خانواده می 
باشند. همین طور است ساختار سایر نهادهای بومی در افغانستان، در نهاد خویشاوندی 
در درجة اول قدرت در دست ریش سفیدان و کهن ساالن و در درجه دوم در دست 
مردان جوان متمرکز است. در ساختار قبایل روئسای قبایل قدرت قبایل را بصورت 
متمرکز در دست دارند.. در ساختار مناطق و محالت قدرت در دست قوماندانان محلی، 
موسفیدان و مالها متمرکز است. در ساختار قومی قدرت در وجود سران کاریزمای 

قومی متمرکز می باشد. 
• رابطه ارگانیکی میان اجزای تشکیل دهنده. اشخاص، ارزش ها، هنجارها، نقش ها، 
موقف/منزلت ها و... در ساختارهای بومی ما طوری صورت بندی، تنظیم و تعیین جایگاه 
شده اند که هر کدام در برقرار بودنش به گونة که تثبیت و مقرر شده، تداوم ساختار 
متمرکز را ذیل اجبار اجتماعِی ساختارها و نهادهای بیرونی حفظ، مراقبت و بازتولید 
می کند. در یك خانوادة روستایی افغانستان، اگر دختری، فراتر از محدودة مقرر شدة 
اخالقی و اجتماعی و فرهنگِی که برایش قباًل مقرر شده، برود، و این فراتر رفتن نزد 
ذهنیت خانواده و خانوار و قبیلة او تخطی تلقی شود، به این معنی است که این دختر 
صورت بندی و نظم ساختاری خانواده را به چالش کشیده و باید، بر اساس نظام تنبیهی 
موجود در خانواده تنبیه شود... در صورت که خانواده قادر به تنبیه او نباشد ساختارهای 
دیگر به میزان نزدیکی و قرابت آن با خانواده، خانواده را در تنبیه کردن فرد خاطی یاری 
می رساند. به این ترتیب ساختارهای متمرکز از باال به پایین  – از قوم به سوی خانواده 
و فرد – همدیگر را تحت حمایت ساختاری دارند. و به همین دلیل است که مالها با 
همکاری موسفیدان محل و نمایندگان یك خانوار، دختری نابالغی را که تعلق خانواری 
به نمایندگان خانوار، تعلق محلی به مالها، قوماندان و موسفیدان محل دارد و از نظر 
آن ها تخطی اخالقی انجام داده است، ولی اولیای دختر از تنبیه او یا عاجز است و یا هم 

سرباز می زند، در مالء عام کشانده و ُدره می زنند.
• میزان نسبتاً باالِی خودمختاری عمِل بخصوص صاحبان اقتدار در امورات داخلی 
نهادها. در ولسوالی گیالن غزنی دختری که هنوز یك ساله نگردیده است، به صالحیت 
و تصمیم پدر خانواده برای پسری که از لحاظ سنی کاماًل بالغ گردیده نامزد می شود. 
شوهری زارع بدون این که به هیچ کسی پاسخ گو باشد، همسرش را به دلیِل به موقع 
نرساندن چای در مزرعه، مورد تعرض زبانی، خشونت فزیکی، تحریم برقراری روابط 
با خویشاوندان و همسایه ها، محروم ساختن از خوراك و پوشاك مناسب و غیره قرار 
می دهد. پدری بدلیل حل نزاع / دشمنی خانوادگِی ناشی از تخطی یکی از مرداِن 
خانواده اش دختر نوجوانش را به خانوادة متضرر شده، به بد می دهد. قوماندان محل به 
همکاری ریش سفیدان و مالهای محل دعوا بر سر زمین میان دو فرد در یك محله را 
بر حسب صالح دید و میزان تنفر و تعصب خودشان فیصله می کنند و فیصله را جبراً بر 

بر اساس این قانون، مردان حق دارند هر وقت، در 
هر مکان و تحت هر شرایطی زنان تحت ملکیت  شان 
را بر اساس میل شخصی شان طالق نمایند یا از خانه 
بیرون برانند، یا مورد استفاده/ سوء استفاده ی جنسی 
قرار دهند. اما زنان از این حق برخوردار نیستند. یا 
مثالً مردان می توانند دختران شان را تحت هر شرایطی 
برخالف خواست آن ها، به اجبار وادار به ازدواج نمایند، 
یا در برخی موارد حتا بفروشند، در حالی که دختران 
این حق را ندارند. مردان- چه به صورت انفرادی و 
چه به صورت جمعی- می توانند در مورد مرگ زنان شان 
در صورت تخطی آن ها از محدوده ی مقرر شرعی و 
اخالقی تصمیم بگیرند، در حالی که زنان نمی توانند در 
مورد تنبیه و مجازات مردان خاطی و گناه کار تصمیم 
فردی یا جمعی اتخاذ نمایند... چون اگر به زنان فرصت 
تصمیم گیری در مورد مردان داده شود، در آن صورت 
ماهیت ساختاری و ارزشی جامعه دگرگون می شود  و 
برای این که نهادها و ساختارهای بومی  که ضامن سلطه ی 
مردان بر زنان می باشند، حفظ شوند، یکی از راه بردهای 
عملی آن، خشونت علیه زنان می باشد. با راه برد 
خشونت علیه زنان، مردان سلطه ی مردانه ی شان بر 
زنان را همواره بازتولید نموده و تحکیم می بخشند.

 نظام ها و ساختارهای بومی،
جمعه احمدی،  اجتماعی و فرهنگی افغانستان

فعال مدنی
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مسئله ی اصلی این نوشته، ساختارهای موجود اجتماعی است؛ ساختارهایی که اعمال و 
رفتار اجتماعی ما را شکل می بخشند، از خانواده گرفته تا دستگاه های آموزشی، دولت و 
حتا نظام های ارزشی و حقوقی جامعه، همه الگوهای رفتاری ای را برای ما تعیین می کنند 
که به تعبیر بوردیو، خود »نمونه ی مالیم، خزنده و نامرئی خشونت« علیه زنان می باشند. 
ما در درون این ساختارها می آموزیم که چگونه رفتار کنیم و در همین »میدان« هاست 
که مردان یاد می گیرند مرد باشند و زنان زن. در واقع همین ساختارها اند که هبیتاس 
زنانه و مردانه را به وجود می آورند و در نهایت سلطه ی مردانه را تحکیم می بخشند.

زندگی در قلمرو سلطه ی مردانه

طرف باخته ی دعوا تحمیل می کند. رهبر کاریزمای قومی و مذهبی با تکیه بر قدرت و نفوذ قومی و مذهبی اش، بر مراجع 
دولتی فشار وارد می کند تا در تعیین فالن وزیر یا والی یا معین یا رئیس و یا آمر در ساحات تحت نفوذش فرمایشات او 

را عملی سازد.
این ها داللت های معنی دار و منطبق به ساختارهای بومی افغانستان می باشد که از یك سو نشان دهندة میزان خود مختاری 
عمل در درون این ساختارها می باشد و از سوی دیگر نشاندهندة عدم حضور و هیبت قانونی و مشروِع دولِت ملی 
-بعنوان ابر نهاد اجتماعی- بر فراز نهادها و ساختارهای بومی.. دولتی که از متن یك جامعة سیاسِی ملی برخاسته باشد، 
و بر نهادها و ساختارهای بومی، به گونةی چیرگی مشروع داشته باشد که بتواند آن ها را تحت اداره، نظارت و کنترول 

قانونی خویش در بیاورد.
• مردمداری. امورات خانواده به میل و بواسطه پدر کالن، پدر و برادر بزرگ اداره و مدیریت می شود. ریش سفیدان، 
مالها، قوماندان های محل، قریه داران، اربابان، میران، خان ها، روئسای قبایل و رهبران کاریزما مردان اند. آن ها برای تصمیم 
گیری مشترك در امورات زندگی اجتماعی شان مشاورت، گفتگو و همکالم شدن با زنان شان را مگر در مواقع استثنایی 
ننگ و بی غیرتی مردان به حساب می آروند و همواره صالحیت تصمیم گیری در امورات جمعی و فردی را ویژة مردان 

می دانند.
از آن جایی که قدرت متمرکز مردانه جوهر سامان مندی و پایداری/ثبات اجتماعی ساختارهای بومی افغانستان را تشکیل 
می دهد و این امر بصورت ایجابی به تنزل نقش و جایگاه زنان در این گونه ساختارها می انجامد، می توان نتیجه گرفت که:

- نهادها و ساختارهای بومی در افغانستان ساختارهای جنسی می باشند.
- این ساختارها بصورت رادیکال تبعیض آمیز و نابرابر می باشد. 

- خشونت علیه زنان در افغانستان تا آن جایی که در بافت)Context( ساختارهای بومی افغانستان مورد تحلیل و بررسی 
قرار گیرد، نوعی کارکرد نظام منِد ساختاری و نهادی می باشد.

نظام های فرهنگی و خشونت علیه زنان
طوری که گفته آمد، ساختارهای بومی در افغانستان ساختارهای هستند با قدرت متمرکز. دامنه این نوع قدرت از خانواده 
تا قوم و سپس تا دولت را دربر می گیرد، صرف با تفاوت در منابِع تشکیل دهندة قدرت، کارکردها و اثرگذاری ها. دامنة 
قدرت یك مرد در خانواده که جایگاه مافوق/ برتر را در صورت بندی ساختار خانوادة افغانی اشغال می کند، اکثراً فراتر 
از زور فیزیکی، مالکیت تام بر سرمایه و ملکیت های خانواده و حمایت قبیله نمی رود، اما کارکرد آن از لحاظ شدِت 
اثرگذاری به مراتب بیش تر از کارکرد دولت با قدرِت بیش تر است. این امر تا حدودی وابسته است به این اصل که به هر 
میزان ساختارها فشرده تر و کوچك تر شود، قدرت نیز متمرکز تر می شود و به هر میزان ساختارها گسترده تر و بزرگ تر 
شود، امکان عدم تمرکز قدرت نیز بیش تر می شود. از باب مثال کنترول و اِعمال محدودیت در پوشیدن، خوردن، نوشیدن 
و روابط زنان توسط فامیل، موثرتر و سهل تر از اعمال محدودیت از طریق جبر اجتماعی و جبر دولتی می باشد. به تعبیر 
دیگر کارکرد فرهنگی ساختارها به میزان فشردگی یا گشودگی آن ها از لحاظ اثرگذاری متفاوت است. بنا بر این بعد 
دیگر موضوع خشونت علیه زنان نظام ارزش ها، باورها )ذهنیت ها(، هنجارها، رسوم و عادات مشترکی می باشد که بر 
بنیاد اصالت جنس شکل گرفته و مبنای عمل و قضاوت افراد در گروه و یا جامعه قرار می گیرد. این نظام - به اصطالح 

روبنایی - را فرهنگ می نامیم.
رابطه میان خشونت علیه زنان و نظام فرهنگی مبحث پیچیده ای است اما من تالش می کنم تا این مبحث را صرف در دو 

بعد اخالق و قانون مورد بررسی قرار در این دهم.

اخالق
اخالق به معنی مجموعة از بایدها و نبایدها، یك وجه فرهنگی نهادهای اجتماعی می باشد که بصورت  کلی به دو دسته 
تفکیك پذیر اند: اخالق مرسوم و اخالق مطلوب. اخالق مرسوم نه عقاًل و نه ماهیتاً در طول زمانی و عرض مکانی 
تعمیم پذیر نیست مگر بواسطه عمل غیر اخالقِی خشونت و زور. اما در مقابل اخالق مطلوب هم عقاًل و هم ماهیتاً در زمان 
و مکان تعمیم پذیر است. مثاًل ما هیچ گاه نمی توانیم حکم به تبعیت را بعنوان یکی از ارکاِن اخالِق مرسومِ افغانی برای 
زنان، به لحاظ زمانی و مکانی در همه انسان ها تعمیم بدهیم. اما می توانیم حکم به نکشتن را بعنوان یکی از اصول اخالقی 

و حکم به آزادی اراده را بعنوان شرط بنیادی اخالق )کانت( در تمام زمان ها و مکان ها تعمیم بدهیم.
براین اساس من تالش می کنم تا با تحلیل مثال زیر اخالق مرسوم افغانی را روشن سازم.

در یکی از ولسوالی های غزنی موسفیدان، مالها و قوماندان محل همراه با نمایندگان خانوار الف، دختر نوجوان را که 
متعلق به محل و خانوار خویش می دانند به اتهام رابطه نامشروع با پسر نوجوانی که او هم متعلق به همان محل است، در 
محضر عام یکصد و یك ُدره می زنند تا، حیثیت لطمه خوردة محل و خانوار آن ها، بازخرید و دوباره احیا شود. اما پسِر 
متهم حتی مورد بازپرسی هم قرار نمی گیرد. این چیزی نیست که منحصر به نقطة خاِص از افغانستان مانند غزنی باشد. 
آنچه در "تاریخ شفاهی زنان افغانستان" 13۵7 – 1387  آمده نشان می دهد که این گونه باورها، رفتارها و هنجارها و رسوم 

اجتماعی در سراسر افغانستان شایع می باشد.
در این مثال حیثیت، ارزشی است که بواسطه عمل شخصی یك فرد مبنی بر برقراری رابطه او با فرد ثانی لطمه خورده و 
بواسطه تصمیم جمعی یك جمع مبنی بر شالق زدن فر خاطی، دوباره احیا گریده است. موارد بی شماری می توان یافت 
که حیثیت برباد رفته به این نحو، با کشتن فرد خاطی احیا گردیده است. در این میان اگر کسانی از تنبیه خاطیان اخالق 
مرسوم - که در عرف اخالقی ما آن ها را صفت های بی شرم، بی حیا و بی عفت وصف می کنند - ابا می ورزند یا حمایت 

نمی کنند و یا هم مخالفت می کنند، در عرف اخالقی ما بی غیرت محسوب می شود. 
بنا بر این حیثیت یك ارزش مهم اخالق مرسوم ما می باشد که به طبع جنس مرد و زن به دوگونه قابل دسته بندی می باشد: 
اخالق مرسوم مردانه و اخالق مرسوم زنانه. اخالق مرسوم زنانة ما چهار رکن اساسی دارد: 1. تبعیت. 2. تعهد 3. عفت/

پاکدامنی. و ۴. تحمل/بردباری و اخالق مرسوم مردانة ما سه ُرکن بنیادی دارد: 1. غیرت. 2. تعصب. 3. ننگ
بر این اساس تبعیت نکردن زنان از مردان، عدم وفاداری زنان در هرحالت به مردان، عدم رعایت رفتارها و هنجارهای 
که مطابق عرف و عادات و رسوم عفت زن شمرده می شود، و در نهایت نابردباری زنان در برابر ناروایی ها و سختی های 
وارده از جانب مردان، عدول از محدودة مقرر شدةی اخالقی زنان تلقی می شود و در نتیجه به انحای گوناگون مورد تنبیه 

اخالقی می گیرد - از تحقیر و توهین در محیط خانه گرفته تا سنگسار در مأل عام-.
در نتیجه همان طوری که مردان در صورت بندی ساختارهای اجتماعِی بومی افغانستان در فرادست و زنان در فرودست قرار 

دارند، در نظام اخالق مرسوم نیز مردان در فرادست قرا می گیرند و زنان در فرو دست که در نتیجه آن:
- خشونت علیه زنان راهبرد موجه برای احیا و بازخرید آبرو، عزت و شرافت از دست رفته یا لطمه دیدة فرد، خانواده، 

خویشاوندان، خانوار، قبیله و حتی قوم می باشد. 

قانون
قانون انواع گوناگون دارد. اما قوانین مورد بحث این گفتار، قوانیِن نانوشتة محلی که بصورت قواعد/اصول بازتولید سلطة 

نهادی و ساختاری مردان بر زنان در جامعه افغانستان می باشد.
مثاًل قانون نانوشته مالکیت مردان بر زنان در عرف اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان را در نظر بگیرید. این قانون با 
موضوعیت زنان و فاعلیت مردان حداقل به چهار دسته تقسیم می شوند: 1. قانون مالکیت مرد بر زن. 2. قانون مالکیت 

خانواده بر زنان. 3 قانون مالکیت خویشاوند - خانوار بر زنان ۴. قانون مالکیت قبیله - قوم بر زنان.
در تمام این چهار نوع سه ویژگی مشترك وجود دارد:

- سوبژکتیو است. بدین معنی که مالك ُملك می تواند قانون مالکیت را دگرگون سازد. 
- انتقال پذیر است. یعنی مالکیت می تواند از یك فرد به فرد یا از یك نهاد به نهاد دیگر انتقال کند.

- انحصاری است. یعنی امکان دسترسی »غیر« به آن مسدود است.
این ویژگی ها باعث می شود تا قانون مالکیت مردان بر زنان با توجه به بستر ساختاری و ارزشی جامعه، از حد یك قانون 
نانوشتة سیال در حافظه اجتماعی افراد به »حق« مالکیت مردان بر زنان در عرف اجتماعی و فرهنگی ارتقا کند. این حق 

برای مردان تمام ابعاد هستِی اجتماعی و فردی زنان را در بر می گیرد:
- حق مالکیت بر بدن زن. 

- حق مالکیت بر نیروی کار زن.
- حق مالکیت بر روابط زن.

- حق مالکیت بر شخصیت زنان.
- حق مالکیت بر حیات و مرگ زنان.

بر اساس این قانون مردان حق دارند هر وقت، در هر مکان و تحت هر شرایطی زنان تحت ُملك شان را بر اساس میل 
شخصی شان طالق نمایند یا از خانه بیرون برانند و یا مورد استفاده/سوء استفادة جنسی قرار دهند. اما زنان از این حق 
برخوردار نیستند. یا مثاًل مردان می توانند دختران شان را تحت هر شرایط برخالف خواست آن ها به اجبار وادار به ازدواج 
نمایند و یا در برخی موارد حتی بفروشند، در حالی که دختران این حق را ندارند. مردان - چه بصورت انفرادی و چه 
بصورت جمعی – می توانند در مورد مرگ زنان شان در صورت تخطی آن ها از محدودة مقرر شرعی و اخالقی تصمیم 
بگیرند در حالیکه زنان نمی توانند در مورد تنبیه و مجازات مردان خاطی و گناه کار تصمیم فردی یا جمعی اتخاذ نمایند... 
چون اگر به زنان فرصت تصمیم گیری در مورد مردان داده شود، در آن صورت ماهیت ساختاری و ارزشی جامعه دگرگون 
می شود. و برای این که نهادها و ساختارهای بومی که ضامن سلطه مردان بر زنان می باشد، حفظ شود، یکی از راهبردهای 
عملی آن خشونت علیه زنان می باشد. با راهبرد خشونت علیه زنان، مردان سلطة مردانة شان بر زنان را همواره بازتولید 

نموده و تحکیم می بخشند.

نتیجه گیری
نهادها و ساختارهای بومی در افغانستان بدلیل مرد محور بودن، تمرکز اقتدار ساختاری و فقدان نظارت، کنترول و هیبت 
قانونی نهاد دولت به مثابة حافظ حقوق انسانی افراد بر آن ها، شالودة اصلی تبعیض، نابرابری و خشونت علیه زنان را فراهم 
می آورد. این شالودة ساختاری مساعدترین بستر برای شکل گیری و رشد فرهنگ خشونت زا و خشونت پرور در ابعاد 

گوناگون در جامعه می شود که ضامن بازتولید سلطة مردان بر زنان می باشند.

پانوشت : 1. اداره ملل متحد برای زنان،همانند پرنده های بال شکسته ،تاریخ شفاهی زنان افغانستان 1357ـ 1384 
کابل صص او5

داستان زندگی زنان در افغانستان، رقت بار و غم انگیز است. آنان 
ناروایی های  با مردان، متحمل مرارت ها و  نابرابر  در یك نسبت 
بسیار بوده اند. مصادق این نابرابری و ناروایی در جامعه فراوان و 
متعددند. مردان کام روا، به شیوه های مختلف سعی می کنند زنان را 
به مثابه ابزاری در جهت برآوردن نیازها و منافع خود قرار دهند. 
نخستین هدف، تسلط بر بدن زن برای رسیدن به بیش ترین لذت 
و کام جویی می باشد. در مرحله ی بعد، بهره مندی از توان فیزیکی 
و جسمی آنان در جهت پیش برد کارهای خانه، مراقبت از اطفال، 
مراقبت از بزرگ ساالن و کارهای مشابه دیگر می باشند که عمدتا 
به مثابه کارهای زنانه تلقی می شوند. در نهایت، کنترول رفتار و 
کردار زنان از سوی مردان و اعمال مالکیت بر آنان جلوه های دیگر 
تسلط مردان بر زنان اند که به شیوه های مختلف بر زندگی زنان 
اعمال می شوند. این نوع سلطه ی مردانه به باور بسیاری ها در سراسر 
جهان وجود دارد؛ اما میزان شدت و حدت آن متفاوت است. در 
افغانستان، تسلط مردان بر زنان به شدیدترین شکل آن بازنمایی 

نموده و استبداد مردانه به عریان ترین شکل آن اعمال می شود.
به طور عموم، فقر ، بی سوادی و آنومی سیاسی و اجتماعی دلیل 
اصلی این وضع دشوار و محنت بار زنان پنداشته می شوند. هرچند 
موارد فوق در به وجود آمدن شرایط موجود بی اثر نیستند، اما قطعًا 
نمی توانند دلیل کافی و وافی و منشای اصلی رابطه ی نابرابر موجود 
میان زن و مرد افغانی باشند. به نظر می رسد ساختارهای فرهنگی و 
ارزشی جامعه، اساساً ساختارهای مردانه اند و نسبت نابرابر موجود 
میان زنان و مردان در جامعه ی ما از آن جا ریشه می گیرد و همواره 
خود را حفظ و بازتولید می نماید. در این نوشته سعی شده است، 
به ساختارهای موجود  فمینیستی  متون  نظریات و  از چشم انداز 
در جامعه نگاه شود و نشان داده شود که چگونه این ساختارها 
موجبات تسلط مردان بر زنان را در جامعه فراهم می آورند و آن را 
حفظ می کنند. نگاه دقیق و همه جانبه به این مسئله، امری دشوار و 
ناممکن است و اساساً خارج از تحمل این نوشته ی کوتاه می باشد، 
با وجود آن، یك نگاه کلی هرچند ناقص شاید بتواند دریچه ی 
جدیدی برای بحث و مشاجره در مورد شرایط دشوار زندگی زنان 

در افغانستان بگشاید.
اجتماعی است؛  نوشته، ساختارهای موجود  این  اصلی  مسئله ی 
ساختارهایی که اعمال و رفتار اجتماعی ما را شکل می بخشند، 
از خانواده گرفته تا دستگاه های آموزشی، دولت و حتا نظام های 
ارزشی و حقوقی جامعه، همه الگوهای رفتاری ای را برای ما تعیین 
می کنند که به تعبیر بوردیو، خود »نمونه ی مالیم، خزنده و نامرئی 
خشونت« علیه زنان می باشند. ما در درون این ساختارها می آموزیم 
یاد  مردان  که  »میدان« هاست  همین  در  و  کنیم  رفتار  که چگونه 
می گیرند مرد باشند و زنان زن. در واقع همین ساختارها اند که 
هبیتاس زنانه و مردانه را به وجود می آورند و در نهایت سلطه ی 

مردانه را تحکیم می بخشند.
به شکل عینی تر، این وضعیت در سطوح مختلف قابل بررسی 
است. در درون خانواده ی افغانی، نسبت زن و مرد نسبت برابر 
نیست. سلطه ی مردانه در قلمرو خانواده کاماًل آشکار و نهادینه 
شده است. مردان مدیر و مدبر خانواده اند و زنان باید مطیع مردان 
خود باشند. تصامیم مهم به واسطه ی مردان گرفته می شوند و زنان 
در بسیاری از خانواده ها هیچ نقشی در آن ندارند. کارهای خانه 
وظایف زنانه تلقی می شوند و زنان بایست اسباب راحتی مردان 
را در خانه فراهم آورند. زنان مورد امر و نهی مردان خود قرار 
می گیرند و مالك درستی و نادرستی امری، نه منطق مستدل، بل که 
در مجموع،  می باشد.  کام روای خانواده  و  قدرت مند  مردان  رأی 
هر آن چه بااهمیت، پرمنزلت و آمرانه است، از حیطه ی وظایف و 
صالحیت های مردانه پنداشته می شوند و هر آن چه پست، کم منزلت 
و خدماتی است، قلمرو وظایف زنانه محسوب می گردد. حوزه های 
عمومی حیطه ی عمل و فعالیت مردانه تلقی می شوند و زنان بایست 
در حوزه های محدودتر و کوچك تری ایفای نقش کنند. در حقیقت 
نفس چنین تقسیم بندی وظایف و مکلفیت ها در درون خانواده ی 
افغانی و تعریف جای گاه زن و مرد در آن، نوعی روابطی را ایجاد 
می کند که در آن زنان در جای گاه فروتری باشند و مردان در مقام 

سلطه بر آنان قرار بگیرند.
فرایند اجتماعی شدن نیز به شکل طبیعی سلطه و تحکم مردانه را 
بازتولید و درونی می سازد. این فرایند از آغاز به نفع اعضای مذکر 
خانواده می باشد. خانواده ها عمدتاً ترجیح می دهند نوزاد تازه به 
دنیا آمده، مذکر باشد. هرگاه دختری متولد می شود با اقبال چندانی 
به فال بد می گیرند. در  مواجه نمی شود و حتا بسیاری ها آن را 
جریان تربیت کودك، خانواده ها سعی می کنند که دختران را به انجام 
کارهای زنانه تشویق و ترغیب نمایند و پسران خانواده را به انجام 
کارهای مردانه. دختران از امتیازهای هم سان با پسران بهره مند نیستند 
و به دلیل رفتارهای متفاوت در درون خانواده، دختران نمی توانند 
با پسران هم ذات پنداری کنند. در مجموع، آن چه در محیط خانواده 
اتفاق می افتد، عماًل زنان را در انزوا و مرتبت پایین تر قرار داده و 
این وضعیت مرتب به آنان القا می شود. نظام های آموزشی، به ویژه 
مکتب ها، به شکل رسمی تر این وضعیت را بازتولید می کنند. در 
مکتب های افغانستان دختران مکلف اند، پوشش ویژه ای به تن کنند 
و با این کار هویت زنانه ی خود را تبارز دهند. در نصاب آموزشی 
ارزش های مردانه و زنانه تفکیك شده اند. کتاب های آموزشی پر 
از موضوعاتی اند که ارزش های شجاعت، غیرت، جسارت و... را 
برای مردان و ارزش هایی چون اطاعت، حیا، بردباری، پیروی و... 
را برای زنان تشویق و تبلیغ می کنند. به نظر می رسد، مدارس و در 
مجموع نظام های آموزشی در افغانستان با ترغیب و تشویق چنین 
صفات و ارزش های خاص برای مردان و زنان، ناخواسته به تشدید 

تفاوت های جنسیتی در جامعه کمك می کنند.
به همین منوال، نظام های ارزشی و حقوقی جامعه سهم بیش تری 
در تشدید نابرابری میان مردان و زنان دارند. زنان در افکار عمومی 
جنس دوم تلقی می شوند و بنابراین، انتظار عمومی این است که 
آنان در چارچوب الگوهای عمل زنانه در حوزه های عمومی رفتار 
بر  اجتماعی  کنترول  و  دارد  اندکی  انعطاف پذیری  جامعه   کنند. 
زندگی و عمل زنان شدید می باشد. عدم تبعیت از الگوهای رفتاری 
و هنجارهای اجتماعی طرد، توهین، تحقیر و حتا خشونت های 
قانونی و حقوقی  متون  در  دارد.  دنبال  به  زنان  برای  را  فیزیکی 
علی رغم برخی تغییرات مثبت، زنان هم چنان نصف مردان پنداشته 
می شوند. با آن که در برخی از ماده های قانون اساسی افغانستان زنان 
و مردان از حقوق و جای گاه برابر برخوردارند؛ اما موارد دیگری 
در آن و سایر متون قانونی و حقوقی وجود دارند که زنان را در 
مرتبه ی پایین تر از مردان قرار می دهند. نمونه های بارز این نابرابری 
را در قوانین میراث و هم چنین امور قضایی می توان مشاهده کرد. 
اندازه ی نصف  به  این قوانین به تصریح آمده است که زنان  در 
مردان از حق میراث برخوردارند و هم چنین زنان نمی توانند در 
مقام قضاوت و داوری قرار بگیرند. شهادت آن نیز محل تردید 
است و شهادت دو زن به اندازه ی تنها یك مرد مورد اعتماد و اعتبار 
می باشد. اختصاص کرسی های دولتی برای زنان و تسجیل آن در 
قوانین خود به نحوی خصلت مردانه داشته و آن چه از آن در اذهان 

متبادر می شود، ناچاری و درماندگی زنان است.
به طور کلی، این مناسبات نابرابر در همه ی حوزه های زندگی جمعی 
وجود دارند. مسئله ی اصلی این است که سلطه ی مردانه آن چنان 
در اعمال و رفتار اجتماعی ما نهادینه شده که به سختی می توانیم 
ما  با تفکرات  نوع نگرش و رفتار آن قدر  این  آن را درك کنیم. 
پیوند یافته که آن را بدیهی می پنداریم و هیچ گاهی آن را مورد 
پرسش قرار نمی دهیم. این مناسبات که در ذات خود خشونت زا 
اند، همواره وجود دارند، بی آن که غیر عادی و مسئله ساز پنداشته 
شوند. زنان و مردان به مثابه عامالن اجتماعی، این وضعیت را تداوم 
می بخشند. زنان از همه بیش تر نقش برجسته ای در بازتولید این 
رابطه ی نابرابر ایفا می کنند. مادران سعی دارند دختران شان همانند 
خود شان باشند. مادران از هر گونه رفتار غیر معمول زنانگی توسط 
دختران شان هراس دارند. آن ها فکر نمی کنند هنجارهای اجتماعی 
سلطه آفرین اند و باعث تداوم سلطه ی مردان بر زنان می گردند. در 
واقع ساختارها، هنجارهای سلطه بر زنان را تعریف و تولید می کنند 
و منش انسان افغانی به مثابه عامالن اجتماعی در چنین بستری 

شکل می گیرد.
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اجمل بلوچ زاده

»زنان اگر خود را فراموش نکنند، هیچ گاه فراموش نخواهند شد«.
»هم چنان که زنان حق دارند که باالی چوبه ی دار بروند،
)المپ دوگوژ( به همان  سان نیز حق دارند که باالی سکوی خطابه بروند«.

دموکراسی و آزادی در هر کشوری با سنجیدن شرایط زمان آن کشور تعیین می شود.
ما مردان امروز در روزگاری زندگی می کنیم که نمی توانیم حضور گسترده ی زنان را 
در عرصه ی سیاسی و سیاست گذاری های کشور نادیده بگیریم. امر مسلم این است که 
با گسترش نفوذ زنان در تمام عرصه های زندگی، به خصوص اقتصادی و سیاسی، در 
جهان و میزان تأثیرگذاری آنان، نمی توان فعالیت های نیم جامعه را به علم و پژوهش و 
حتا تعلیم و تعلم محدود کرد. تقسیم عادالنه ی قدرت در تمامی عرصه های اجتماعی 
و سیاسی بین زنان و مردان نه تنها ضامن پیش برد دموکراسی است، بل که حق طبیعی 
شهروندی برای هردو جنس است که سهم برابر برای تأثیرگذاری در عرصه ی سیاسی 
را دارا باشند. گفته می شود حضور زنان به شکل فردی در عرصه ی سیاست، معضل 
و سوال امروز ما نیست. مسأله ی امروز ما، حضور زنان در عرصه ی سیاست گذاری به 
عنوان یکی از دو تشکیل دهنده ی اجتماع انسان ها ست و برای رسیدن به این منظور، 
به تدوین قوانین مبتنی بر حقوق بشر،  یعنی حقوق دو جنس نیاز است. اما باید توجه 

داشت، فراموش نکنیم که تدوین قوانین الزم و ضروری است، ولی کافی نیست.
مسئولیت حفظ خانواده و کودك، نگه داری فرزندان و اعضای خانواده در طول تاریخ 
به زنان محول شده است. در دوران حاضر به این مسئولیت، کار در بیرون نیز اضافه 
شده است. عدم تقسیم عادالنه ی کار در خانه و جامعه، یکی از اصلی ترین عوامل عدم 
مساوات بین زنان و مردان است؛ به طوری که مسئولیت زنان در مدیریت خانه و خانواده، 
مانعی جدی برای پرداختن آنان به خود و سایر مسایل اجتماعی است. سوال این است 
که چگونه می شود این مناسبت را تغییر داد و تقسیم کار را عادالنه در خانه و جامعه 
بنا کرد؟ اگر هدف را بر این بگذاریم که میان زنان و مردان عدالت برقرار شود، در آن 
صورت، چاره ای جز برهم زدن نظم کاذب موجود نداریم؛ نظمی که به حکم زور و 
تاریخ زن را در خانه محدود کرده است و مرد را از قبول بسیاری از مسئولیت هایی که 

مربوط به زن تلقی می شوند، مبرا دانسته است.
زن و مرد هردو باید از فرصت های برابر و مساوی بهره مند شوند تا معلوم شود که زنان 
نیز همانند مردان توانایی رشد و کسب شایستگی های فراوانی دارند. بدون حضور زنان 
در عرصه ی اجتماعی و سیاسی، نمی توان از تعادل اجتماعی و سیاسی جامعه سخن به 
میان آورد. تاریخ نشان می دهد که حرف آخر را قانون گذاران و سیاست گذاران می زنند. 
پس باید در انتخاب قانون گذاران کشور دقت جدی و انتخاب درست نماییم. زنان 
می بایست به لزوم حضور گسترده ی خود در عرصه ی سیاست پی ببرند و برای کسب 
حقوق حقه ی خود، خود را به تفکر سیاسی و آگاهی جنسیتی مسلح کنند. زنان باید در 
آن جایی که درباره ی آن ها تصمیم گرفته می شود، حضور داشته باشند و مردان در چنین 

مسایلی یاران بی همتای زنان باشند، نه رقیبان آن ها.
انجمن ها  تنها  نه  دارد؛  دامنه ی گسترده تری  اکنون در جهان رخ می دهد،  آن چه هم 
و تشکل های مربوط به امور زنان، بل که زنان خارج از گروه یا حزب برای کسب 

کرسی های قدرت هم پای دولت مردان در تالش و مبارزه ی تنگاتنگ قرار می گیرند.
زنان چرا و چگونه به قدرت می رسند؟

1. نقش احزاب سیاسی
ساختار سیاسی کشورها گرچه متفاوت از یك دیگر ند؛ اما بیش تر برای تحقق دموکراسی 
تالش می نمایند و پشتیبان  چنین حکومت ها، احزاب سیاسی اند. احزاب هریك اصول 
سیاسی متفاوتی را تعقیب می کنند. در واقع آن چه که احزاب را از سایر گروه های نظام 
سیاسی متمایز می کند، کوشش برای دست یافتن به قدرت سیاسی است. در یك نظام 
دموکراتیك، دست یافتن به منابع قدرت بیش از همه بر سازمان دهی درست احزاب 
متکی است و از این روست که حضور زنان در احزاب سیاسی یکی از راه های دست یابی 

آنان به منابع قدرت به شمار می رود.
مهم ترین چالش فراروی رسیدن زنان به منابع قدرت را باید عدم موجودیت فضای 
دموکراتیك در افغانستان خواند، حتا با وصف این نکته که قانون، افغانستان را کشوری 
دموکراتیك می خواند؛ اما این دموکراسی هنوز وارد نهاد فرد، خانواده، جامعه و در یك 
کلیت، مجموعه ی مردم و نظام حاکم نشده است. این مسأله تأثیری مستقیم بر احزاب 
سیاسی نیز گذاشته است. تعدد احزاب سیاسی و نداشتن برنامه های روشن، مبنای 
احزاب سیاسی بر اساس تقسیمات قومی و زبانی، دسته بندی های مذهبی احزاب و عدم 
پا بندی تعداد قریب به اتفاق احزاب سیاسی به مبانی دموکراتیك، نشانه های بارز چنین 
فضایی به شمار می روند و از این روست که در چنین فضایی، جای گاهی برای زنان 
در احزاب سیاسی باقی نمی ماند. احزابی که در اکثر موارد، خود به حقوق و مشارکت 
سیاسی زنان باور ندارند، نمی توانند نخبگان سیاسی زن را وارد جامعه کنند. این امر 
باعث شده که مطالبات زنان از آدرس های شخصی آنان عنوان شوند. چنین شرایطی 
نمی تواند برای حل مشکالت و بی عدالتی هایی که زنان در طول تاریخ با آن دست و 
پنجه نرم کرده اند، راه حل سیاسی پیش نهاد کند. در جوامع دموکراتیك، احزاب سیاسی 
در قدرت مندسازی و توان مند کردن زنان نقش عمده ای ایفا می کنند  و از همین جاست که 
زنان می توانند اعتماد به نفس حاصل کنند و خود را دخیل در امور سیاسی کشور بدانند. 
از طرف دیگر، در مبارزات انتخاباتی نیز زنان با حمایت بیش تری که ناشی از فعالیت 
حزبی است، مواجه می شوند و دست رسی به قدرت برای شان آسان تر می گردد. در مقابل 

هر نوع تصمیم حکومت ها که در مغایرت با خواسته های زنان باشد، می توانند ایستادگی 
کنند و برای اصالح مواردی چون ازدیاد خشونت، حذف زنان از قدرت و سهم ندادن 

آن ها در ساختارهای سیاسی، طرح و مطالبات شان را ارائه کنند.

2. تکیه بر توان مندی های فردی و ویژگی های خاص زنان
در طول تاریخ افغانستان زنانی که اعتماد به نفس بیش تر داشتند و به توان مندی های 
شخصی خود باور داشتند، توانستند در سطوح مختلف قدرت ایفای وظیفه نمایند. ما در 
تاریخ معاصر خود زنانی را با عناوین معاون رییس جمهور، والی، شهردار، وکیل مجلس، 
وزیر، معین، نظامی، پیلوت، داکتر، معلم، دانشجو و... می شناسیم. همه به اثبات رسانده اند 
که توانایی کسب علم و توانایی کارکردن را دوشادوش مردان دارند. در بسیاری از جاها 
دیده شده است که زنان نسبت به مردان از دقت بیش تری برخوردارند و توانایی اداره ی 
امور را به راحتی دارند. اما آن چه مهم است، این است که زنان بدانند که از توانایی فکری 
زیادی برخوردارند و برای اثبات این امر، نیاز به مبارزه و تالش شبانه روزی، مانند زنانی 
دارند که از چهارچوب خانواده قدم به اجتماع و از آن جا با مبارزه و تالش وارد منابع 

قدرت شده اند.
آن چه بدیهی است، این است که ما امروز در الیه های نه چندان پنهان جامعه ی خود با 
مشکالت دیگری نیز دست و پنجه نرم می کنیم؛ مشکالتی که ناشی از نگاهِ زن ستیز و 
مردساالرانه است و به مرور زمان، سنگ واره وارد ذهن قمست زیای از زنان این سرزمین 
نیز شده است. این مسأله ی تأسف بار باعت شده با وصف امکانات محدودی که در طول 
این ده سال در دست رس زنان قرار داشته، تعداد زیادی از آن ها نتوانستند حتا بهره ی 
کافی را از همین امکانات محدود ببرند و به شکل شایسته تری وارد ساختار قدرت 
در جامعه شوند. به این نکته با وصف این مسأله اشاره می شود که در مورادی زنان از 
جای گاه خوب سیاسی برخوردارند؛ ولی تجربه نشان داده است که در تصمیم گیری ها 
نقش آن ها چشم گیر نبوده است و قدرت تأثیرگذاری روی تصامیم دولت را نداشته اند.

برای برون رفت از این معضل، باید زنان احزاب سیاسی خود شان را داشته باشند که 
نمی تواند خالی از حضور مردان خوش فکر این سرزمین باشد و برای طرح مطالبات 
خود با توجه به تجربه ی کشورهای مترقی، دست به ایجاد جنبش هایی بزنند و از این 
دو طریق، جای گاه و نقش شان را در جامعه تعریف کنند. بدیهی است، چنین اقداماتی 
نیاز به پشتوانه ی فکری، برنامه ریزی، تجربه ی کافی و زمان مناسب دارند. همه خوب 
می دانید که در هیچ جامعه ای امکان ایجاد یك تغییر اجتماعی آنی ممکن نیست و 
تصمیم گیری های یك شبه و نسنجیده نه تنها که خیانتی به امکانات و ظرفیت های ایجاد 

شده به شمار می رود، که حتا در مورادی می تواند نتیجه ی معکوس به بار آورد.

3. محیط خانواده
محیط خانواده از عوامل دیگری است که باعث می شود دختران و زنان در امور سیاسی 
و اجتماعی نقش بازی کنند. چنین زمینه ای را مادران و پدران آگاه برای دختران و 
زنان شان مساعد می کنند و در تمام شرایط از دختران شان حمایت می کنند. نقش پدران 
و مادران در جامعه و احساس وطن دوستی و مردم دوستی آن ها به فرزندان شان انتقال 
می یابد و فرزندان، پدران و مادران خود را الگو قرار می دهند و گام به گام با آن ها وارد 
جامعه می شوند. هستند زنان و دخترانی که پدران و مادران شان از دانش کافی سیاسی 
برخوردار نبوده اند، ولی حامی خوبی برای فرزندان شان بودند. مانع خواسته ها و عالیق 
آن ها نشده اند و برعکس، برای تشویق آن ها نقش خوبی ایفا کرده اند. چنین زنانی در 
جامعه خوب درخشیده اند و توانسته اند در جامعه مسئولیت انسانی خود را در مقابل 
سایر شهروندان ادا کنند. اما در شرایط فعلی نبود امینت و بی اعتمادی اجتماعی والدین 
در بسیاری از موارد مانع ورود دختران و زنان به عرصه های سیاسی و اجتماعی می گردد. 
اعتماد اجتماعی روز به روز کاهش می یابد و این فضا نه تنها شرایط سیاسی و اجتماعی 
را تنگ تر می سازد، که به فعالیت زنان در عرصه های اقتصادی و فرهنگی نیز ضربه 
می زند. زنان از اجتماع بیگانه می شوند و خود را نسبت به اجتماع بی عالقه می دانند و 

جامعه پذیری آن ها را با مشکل مواجه می کند.
گرچه نظر به ماده ی ۵۴ قانون اساسی کشور، دولت مکلف است خانواده که رکن 
اساسی جامعه است را مورد حمایت قرار دهد، ولی دیده می شود که این بند از قانون 
کاماًل به فراموشی سپرده شده است و به خانواده ها هیچ توجهی از طرف دولت صورت 
نمی گیرد. این امر باعث می شود تا سنت های نادرست و عقب مانده تسلط بیش تری روی 

دختران و زنان پیدا کنند و فعالیت آن ها را در جامعه محدود سازند.

4. عامل جمعیت
زنان ۵۰ درصد هر جامعه را تشکیل می دهند. از این رو، اصرار و تالش برای به دست 
گرفتن مناصب مهم دولتی از سوی آنان، چندان عجیب به نظر نمی آید. روژه گارودی 
در باره ی چگونگی به قدرت رسیدن زنان می گوید: »دنیای مالکیت مرد برای او قدرت 
می آفریند و سلسله مراتب را موجب می شود. اقتدار و سلسله مراتب باعث تمرکز 
و تجمع قدرت می شود و تمرکز قدرت، زیربنا های اجتماعی پیچیده ای را به وجود 
می آورد. این زیربناها نه تنها موجب نفوذ و تشریفات اداری می شوند، بل که باعث 

می شوند این نفوذ در مجموع نظام اجتماعی و به ویژه نظام کاری، عقالنی جلوه کند«.
ما نمی توانیم در چنین شرایطی فعالیت زنان را نا دیده بگیریم و زنان از دست آوردهای 
جهانی بی بهره بمانند. از سوی دیگر، در امر توسعه ی سیاسی، بهره برداری از همه ی منابع 
انسانی ضروری است و با توجه به درصد باالی جمعیت زنان در کشور، آنان به عنوان 
نیرویی مؤثر در پیش برد اهداف سیاسی و اقتصادی کشور اند. در حقیقت حیات سیاسی 

سالم، مرهون مشارکت همه ی اعضای آن جامعه می باشد.
به اعتقاد بسیاری از فعاالن سیاسی زن در جهان، در صفحات خونین تاریخ، جنگ، 
آشوب، قتل و کشتار، نامی از زنان دیده نمی شود  و این به علت همان میل به مصالحه 
زنان در  باورند که  براین  نیز  برخی  رابطه  این  در  از خشونت است.  ذاتی  پرهیز  و 
پشت پرده ی سیاست، اهرمی قوی تر و کار آمدتر برای مردان محسوب می شوند. بسیاری 
معتقدند، زنان سیاست مدار به ریزبینی و دقت در اجرای قوانین و مقررات و سخت کوشی 
در جهت اثبات توانایی های فردی به درایت سیاسی خاصی نایل می شوند که نگاه 
آنان را به سیاست، آن گونه که مردان می نگرند، تغییر می دهد. خالده ضیا، نخست وزیر 
بنگله دیش چنین می گوید: »وقتی زنان در رأس کار قرار می گیرند، تمام تالش خود را 
مصرف می کنند تا مردم کشور تصور نکنند اگر کس دیگری به جای او بود، کشور 
وضع بهتری پیدا می کرد«. زنان کشورهای جهان اغلب در صدد ارتقای سطح آموزشی 
و تربیتی اجتماع به صورت ریشه ای بوده اند. در افغانستان با وجودی که زنان تالش 
می کنند خود را در متن تحوالت و توسعه ی کشور قرار دهند، ولی حرکت های قوی 
دیگری هم وجود دارند که مانع آن ها می شوند تا در روند های صلح پروری و توسعه ی 
کشور حضور داشته باشند و این حرکت ها باعث خنثاکردن حرکت های حق طلبانه ی 
آن ها می شوند. آن چه مسلم است، عده ای فکر می کنند زنان را می توان از جامعه حذف 
کرد و نیاز مبرم برای حضور آن ها در جامعه وجود ندارد. چنین تفکری باید واکنشی را 
به نفع زنان ایجاد کند که برای دست رسی به حقوق شان بیش تر از هر زمانی منجسم تر 
و ساختاری تر برخورد کنند تا بتوانیم تأثیر حضور پر رنگ  شان را در جامعه تجربه کنیم.

تجربه ای از شکل گیری جنبش زنان در فرانسه:
در فرانسه واژه ی سقط جنین تابو بود. این واژه حتا در بین خانواده های تحصیل کرده هم 
بر سر زبان ها نمی آمد. در رسانه ها هم کسی در مورد این مسأله صحبت نمی کرد و کسی 
توجهی به آن نداشت. در دهه ی 197۰ فرانسه کشوری کاتولیك بود و به همین خاطر، 
کسی جرأت نداشت در این مورد صحبت کند. در سال 19۴3 دولت ویشی زنی را که 
سقط جنین غیرقانونی انجام داده بود، به مرگ محکوم کرد. با این وجود، در دهه ی 196۰ 
و 197۰ تعداد زیادی سقط جنین غیرقانونی در فرانسه انجام می شد که باعث مرگ زنان 
می شد. زنان از سیمین دوبوار خواسته بودند که در جنبش سقط جنین فعالیت کند. گروه 
کوچکی از زنان، حدود 6 تا 8 نفر، هر یك شنبه ساعت ۵ بعدازظهر در آپارتمان سیمین 

دوبوار جمع می شدند و جلسات منظم شان را دایر می کردند.
در اولین یك شنبه ای که جلسه آغاز شد، تصمیم گرفتند اعالمیه ای بنویسند که زنان 
سقط جنین انجام داده اند. این اعالمیه از بیانیه ی 1۴1 الهام گرفته بود که در طول جنگ 
الجزایر انتشار یافته بود. این ها می دانستند، این بیانیه را باید افراد سرشناس و معروف 
امضا کنند. 3۴3 زن، از جمله هنرپیشه های معروفی هم چون کاترین دونوو و دلفین 
سریگ، آن را امضا کردند. حتا دخترانی که سقط جنین انجام نداده بودند، متعهد شدند 
بیانیه را امضا کنند. با وجودی که مشکالت زیادی سر راه این موضوع وجود  این 
داشت، هیچ رسانه ای آماده نبود این بیانیه را پخش کند. لوموند این کار را انجام نمی داد؛ 
چون روزنامه نگاران آن کاتولیك های سرسخت بودند و اصال طرف دار حق انتخاب 
نبودند. تنها مجالت اکسپرس و نوول ابسرواتور عالقه مند به همکاری بودند. این زنان 
توانستند موافقت این روزنامه ها را کسب کنند و در تیتر اول آن این بیانیه را چاپ کنند. 
تمام هدف این بود که این مسأله را رسانه ای بسازند و این امر را تبدیل به یك مفهوم 
ملی نمایند. نتیجه چنین شد که در ۴ اپریل 1971 جنجال برپا شد. برای اولین بار در 
تاریخ فرانسه، رادیو، تلویزیون و روزنامه ها بارها از اصطالح سقط جنین استفاده کردند. 
پیش از آن که این زنان فرصتی برای سنجیدن عواقب این عمل در زندگی  شخصی شان 
به دست بیاورند، ابتکار عمل شان تبدیل به یك موفقیت بزرگ شد. با این وجود، بعضی 
از امضاکنندگان در حرفه ی  شان با مشکل مواجه شدند؛ کلیسا و دولت خشم گین شده 

بودند.
سیمین دوبوار در زمینه ی سقط جنین و دلیل پخش این اعالمیه مصاحبه هایی را با 
انجام داد. تالش برای قانونی کردن سقط جنین برای آن ها  روزنامه ها و تلویزیون ها 
فرصت داد تا به بررسی وضعیت زنان جوانی که قادر به سقط جنین نبودند، بپردازند. 
اغلب این زنان نوجوانانی آزاردیده بودند. بعضی از آنان مورد تجاوز پدران یا اقارب 
نزدیك شان قرار گرفته بودند. چون فقیر بودند و نمی توانستند در یك کلنیك درجه 
یك در سویس سقط جنین انجام بدهند، آن ها را به شکل سیستماتیك از مکتب بیرون 
می کردند و حق نداشتند بعد از تولد فزندان شان نیز به مکتب بازگردند. به این ترتیب، 
از هرگونه حق ادامه ی تحصیل در آینده محروم می شدند. اغلب خانواده ها دختران خود 
را مجبور به ترك خانه می کردند. اما کجا می توانستند بروند؟ به چند خانه ای که دولت 
فرانسه برای مادران مجرد درست کرده بود؛ محیط بسیار سخت و سرد که در آن جا با 
دختران مثل جنایت کاران رفتار می شد. بعد از آن این جنبش مشکالت زنان را شناسایی 
می کردند و برای رفع این مشکالت از طریق تظاهرات مسالمت آمیز خواهان رسیدگی به 
این مشکالت از سوی دولت می شدند. آن ها با این روش مشکالت را تبدیل به موضوع 

ملی می کردند و عده ای از اتباع کشور را مجبور می کردند که از آن ها حمایت کنند.
در نهایت مجلس قانون ضد سقط جنین را ملغا کرد. زمان پرداختن به مشکالت دیگری 
هم چون تجاوز، زنا با محارم، دست مزد نابرابر و زنانی که مورد خشونت قرار می گرفتند، 
فرارسید. همین شد که زنان دست به نوشتن مقاالت و تحقیق زدند، وضعیت زنان را 

مورد بررسی قرار دادند و مجمع حقوق زنان تأسیس شد.
در افغانستان هم می توانیم علیه خشونت های جاری، خودسوزی ها، علت های فرار از 
منزل، تجاوز های جنسی، گرفتن حق تحصیل و کار، قاچاق زنان، شکنجه و آزار و اذیت 
روحی و جسمی زنان در اجتماع، کمپاین هایی را راه اندازی نماییم و جلو این همه 
بی عدالتی های اجتماعی را بگیریم و از این فضای مساعد که دیری نشده در دست رس 

همه ی ما قرار دارد، استفاده نماییم.
همراهی مردان با گروه عظیم زنان، برای پیمودن راه دشوار رسیدن به دموکراسی است. 
جنبش زنان بدون حضور گسترده ی مردان پیش نخواهد رفت. چنان چه در این مسیر 
مردان حاضر به تقسیم قدرت و تسلیم جای گاه غصب کرده ی زنان نباشند، امر پیش برد 
مساوات با دشواری پیش خواهد رفت. برای توسعه ی سیاسی و رشد زیربنا های کشور، 
راهی جز پذیرش حقوق زنان در عرصه  ی سیاسی-اجتماعی نداریم. امروز هرگونه 
مقاومت در مقابل جنبش هایی که از سوی زنان به وجود می آید، سرنوشتی جز تباهی و 

ویرانی در کشور را در قبال نخواهد داشت.

زنان 50 درصد هر جامعه را تشکیل می دهند. از این رو، 
اصرار و تالش برای به دست گرفتن مناصب مهم دولتی 

از سوی آنان، چندان عجیب به نظر نمی آید. روژه گارودی 
در باره ی چگونگی به قدرت رسیدن زنان می گوید: »دنیای 
مالکیت مرد برای او قدرت می آفریند و سلسله مراتب را 

موجب می شود. اقتدار و سلسله مراتب باعث تمرکز و تجمع 
قدرت می شود و تمرکز قدرت، زیربنا های اجتماعی پیچیده ای 

را به وجود می آورد. این زیربناها نه تنها موجب نفوذ و 
تشریفات اداری می شوند، بل که باعث می شوند این نفوذ در 
مجموع نظام اجتماعی و به ویژه نظام کاری، عقالنی جلوه کند«.

ما نمی توانیم در چنین شرایطی فعالیت زنان را نا دیده بگیریم 
و زنان از دست آوردهای جهانی بی بهره بمانند. از سوی دیگر، 
در امر توسعه ی سیاسی، بهره برداری از همه ی منابع انسانی 

ضروری است و با توجه به درصد باالی جمعیت زنان در کشور، 
آنان به عنوان نیرویی مؤثر در پیش برد اهداف سیاسی و 

اقتصادی کشور اند. در حقیقت حیات سیاسی سالم، مرهون 
مشارکت همه ی اعضای آن جامعه می باشد.

نقش زنان
 در توسعه ی سیاسی



9 Sunday, 31 August 2014یک شنبه، 9 سنبله 1393، ضمیمه 2 

عباس فراسو
استاد علوم سیاسی در دانشگاه گوهرشاد

مسئله ی احقاق حقوق زنان در افغانستان از چه قرار است؛ چه موانع و مشکالتی فراروی 
آن قرار دارد؛ چگونه می توان آن را آسیب شناسی کرد و چالش های فراروی مدافعان 
حقوق زنان را برشمرد؟ البته در میان کشورهای اسالمی تجربه های موفقانه ی زیادی از 
احقاق حقوق زنان نداریم. در عربستان سعودی، طرح حقوق زن هنوز یك تابو است. 
تجربه ی کشورهای دیگری چون ایران و ترکیه متفاوت است؛ در ترکیه اصالحات 
کمال اتاترك سبب شد که زنان ترکیه در 193۴، پیش از زنان اروپا، صاحب حق رای 
و انتخاب شدن در عرصه ی سیاسی شوند. در ایران قبل از انقالب تالش هایی برای 
احقاق حقوق زنان صورت گرفت، ولی بعد از انقالب 1979 یك عقب گرد فاحش در 
این زمینه به وجود آمد. در سایر کشورهای اسالمی، مانند مراکش نیز تالش هایی برای 
احقاق حقوق زنان صورت گرفت و در سال 1993 سلطان حسن دوم مجبور شد که 
بر اثر فعالیت اتحادیه ی حرکت زنان، برای اولین بار تغییرات مثبتی در قوانین به وجود 
آورد. در افغانستان برای اولین بار در زمان شاه امان اهلل تالش هایی از سوی حکومت 
صورت گرفت و سپس در زمان چپی ها این تالش ها ادامه یافت. این تالش ها هم در 
زمان امان اهلل شکست خورد و هم بعد از سقوط داکتر نجیب توسط مجاهدان، مسئله ی 
حقوق زن نه تنها که نادیده گرفت شد، بل که جداً با آن مخالفت صورت گرفت. در زمان 

طالبان، زن بودن به جرم تبدیل شد.
در افغانستان پس از طالبان تالش شد برای زنان حمایت های حقوقی ایجاد شوند. اما 
مسئله ی اصلی هم چنان اصالح فرهنگ مردساالر، اصالح قوانین و اجرایی شدن این 
قوانین است. این در حالی است که  گروه هایی مثل طالبان، حزب التحریر، القاعده و 
داعش از شاخ آفریقا گرفته تا جنوب آسیا و قفقاز، زن ستیز ند و نگرانی های زیادی 
نسبت به آینده ی دموکراسی و حقوق زنان در کل منطقه خلق کرده اند. در بُعد داخلی 
نیز مشکالت فراوانی فراروی حقوق زنان وجود دارند. بنابراین، سه عنصر مهِم سنت/ 

فرهنگ مردساالر، دولت و اجرای قانون مورد توجه این یادداشت اند.

فرهنگ مردساالر
فرهنگ و سنت مردساالر عبارت از آن فرهنگی است که مرد را در مناسبات اجتماعی، 
خانواده و قوانین دارای حق بیش تر نسبت به زن می داند و ساختارهای اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی مردساالر را بر زنان تحمیل می کند. بنیاد فرهنگ مردساالر، سلطه گری مردانه 
است و حتا در شدیدترین وجه آن، مرد حق مالکیت بر زن را دارد. فرهنگ ها معموال 
سابقه ی بلند تاریخی دارند که ارزش ها و هنجارهای مشخصی را در یك فرایند تاریخی 
با  و  تاریخی  و ضخیم  پدیدارهای سخت  نیز  مردساالر  فرهنگ های  و  برساخته اند 
ریشه های عمیق در باورهای دینی، اسطوره ای و قبیله ای می باشند. به این دلیل، فرهنگ 

مردساالر هنجارها و ارزش های مردساالرانه را بر جامعه تحمیل می کند.
مدافعان حقوق زن از یك طرف در جامعه با مانع فرهنگی مواجه  اند و از طرف دیگر، با 
دولت و ساختارهای حقوقی زن ستیز درگیر می باشند. فرهنگ مردساالر و ضدزن چنان 
قدرت مند بوده است که در بعضی موارد گروه های بزرگی از زنان، در برابر جنبش های 
مدافع حقوق زنان و جنبش های فمینیستی  به میدان آمده و از فرهنگ مردساالر حمایت 
کرده اند. عدم آگاهی و میزان از خودبیگانگی در میان گروه های زنان حکایت از تسلط 
سنت و فرهنگ مردساالر دارد. به عنوان مثال، در مراکش در برابر تظاهرات اتحادیه ی 
حرکت زنان در روز جهانی زن در سال 2۰۰۰، اسالم گراها، به خصوص حزب عدالت و 
توسعه ، زنان محجبه را به خیابان ها آوردند که از فرهنگ مردساالر حمایت می کردند. اما 
باالخره اعتراض های زنان مراکشی سبب شدند که سلطان محمد پنجم در 2۰۰۴ قانون را 
به نفع زنان اصالح کند و این بزرگ ترین دست آورد زنان در تاریخ مراکش تلقی می شود: 
حق چندهمسری محدود شد، زنان حق طالق حاصل کردند و سن ازدواج از 1۵ به 18 
باال برده شد. در افغانستان، وقتی فعاالِن حقوق زن دست به تظاهرات علیه قانوان احوال 
شخصیه زدند، محافظه کاران مذهبی، گروهی از زنان را به خیابان کشاندند که بر ضد 

زنان مخالف این قانون  شعار دادند.
پس  مانع اساسی فراروی جنبش های فمینیستی و مدافع حقوق زنان، فرهنگ و سنت های 
مردساالر است که در کشورهای اسالمی پشتوانه ی عمیق دینی، مذهبی و قبیله ای دارند 

و تغییر این سنت و فرهنگ عمدتا با شکست مواجه است. به خصوص پشتوانه ی دینی 
و مذهبی آن تا آن جا سخت جان بوده است که روایت های معتدل مذهبی نیز در این 

پس زمینه های فرهنگی با شکست مواجه  اند.
دولت ها و جوامع مردساالر

در بستر فرهنگ مردساالر غالبا دولت های مردساالر حاکمیت دارند. دولت مردساالر 
)این اصطالح غیرمعمول است، ولی عجالتا می تواند مفهوم مورد نظر را افاده کند( به 
این معنا که دولت ها از یك طرف بازتاب دهنده ی مناسبات فرهنگی مردساالرند و منافع 
گروه های پدرساالر را حمایت می کنند و از طرف دیگر، در نفس خود، به لحاظ اعمال 
قدرت و سیستم بروکراتیك، نرینه محور می باشند. در بسیاری از موارد چارچوب های 
حقوقی این دولت ها نیز متکی بر بنیادهای مردساالرانه می باشد، به خصوص دولت های 
تیوکراتیك اسالمی )نمونه، ایران( یا دولت های مبتنی بر سنت های قبیله ای )عربستان 
سعودی( از فرهنگ و سنت های مذهبی برای اعمال قدرت و مشروعیت سیاسی خود 
استفاده می کنند، به حقوق زنان احترام ندارند و زنان به صورت آشکارا تحقیر می شوند. 
مثال در کویت، بحرین و قطر در سال 2۰۰۵، زنان دارای حق رای شدند. در عربستان 
هنوز حق رای ندارند. در حوزه ی خلیج فارس، شاید ایران تاریخ بلندتری در اعطای 
حق رای به زنان دارد. اما در همه ی این کشورها، نگاه مسلط سیاسی بر جامعه و فرهنگ، 

مردساالرانه است و دولت ها نیز بازتاب دهنده ی اصلی نگاه مرادانه می باشند.
اصلی  مسئله های  از  یکی  همیشه  مردساالر  دولت های  بر  فشار  نسبت،  همین  به 
جنبش های مدافع حقوق زن بوده است. بدون استثنا در کشورهای اسالمی خاور میانه، 
به شمول افغانستان، اعتراض های جنبش های مدافع حقوق زن، تنها بر متولیان فرهنگ 
مردساالر نبوده اند، بل که در برابر دولت ها نیز بوده اند. این اعتراض ها عموما یا به دلیل 
اصالح قوانین بوده اند )نمونه، مراکش و ایران( یا این اعتراض ها برای جلوگیری از 
تصویب قوانین ضدزن بوده اند، یا برای حمایت از زنان )نمونه، افغانستان و اعتراض در 
برابر قانون احوال شخصیه و دفاع از زنان قربانی( انجام شده اند. خصوصا در جوامعی 
که ارزش های سنتی و فرهنگی سیاسی شده اند، فضا برای مدافعان حقوق زنان تنگ تر 
شده و دولت ها کمتر آماده ی اصالحات یا جلوگیری از قواین زن ستیز  یا هم حمایت 

از زنان  می باشند.

اجرای قوانین و حمایت از زنان
در جوامِع با فرهنِگ مردساالر و دولت های مردساالر، یکی دیگر از معضالت، اجرایی 
نشدن قوانین و نبود حمایت های حقوقی از زنان است. در این شرایط با دو نوع دولت 
مواجهیم؛ یکی دولت هایی که از بنیاد معتقد به حقوق زن و برابری زن و مرد نمی باشند 
به  اول،  مورد  در  ندارند.  را  قوانین  کردن  اجرایی  توانایی  که  دولت هایی  دیگری  و 
کشورهایی مثل عربستان اشاره شد. اما در کشورهای در حال گذار به سوی دموکراسی 
که نهادهای دموکراتیك ضعیف اند، مشکل جدی، حمایت از زنان و اجرایی شدن 
قوانین می باشد. در این کشورها عموما نهادهای مجری قانون ضعیف یا فاسد می باشند؛ 
مثال افغانستان. دولت افغانستان تا هنوز ظرفیت الزم برای اجرای قوانین را ندارد و نیز 
گروه های محافظه کارِ مخالف با حقوق بشر و حقوق زنان بر دولت نفوذ سهم گین دارند .
در این کشورها، نهادهای قضایی نیز ضعیف و غالبا فاسد می باشند و این نهادها قادر به 
تحقق عدالت بر اساس قوانین دموکراتیك نیستند. مهم ترین نهاد دیگر در این دولت ها، 
پولیس است که معموال ضعیف یا غرق در فساد گسترده می باشد. این سبب می شود که 
از جرم و جنایت علیه زنان جلوگیری نشود و قوانین بدون اجرا باقی بمانند. نکته ی مهم 
دیگر در اجرایی نشدن قوانین، فرهنگ مردساالر است و جامعه در برابر اجرایی شدن 
قوانین دموکراتیك و حمایت از زنان، مقاومت می کند و در نهایت زنان قربانی می شوند.
با توجه به آن چه ذکر شد، مدافعان و فعاالن حقوق زن در افغانستان با چالش های زیادی 
مواجه اند. فرهنگ و سنت مردساالر، دولت ضعیف با نفوذ نیروهای پدرساالر و عدم 
اجرایی شدن همه جانبه ی قوانین، از جمله ی مشکالت جدی در برابر زنان اند. این در 
حالی است که مناسبات اقتصادی نیز در افغانستان، مثل بسیاری از کشوری های اسالمی، 
مردساالر است و منابع درآمد به دست مردان قرار دارند و اکثرا زنان اجازه ی کار بیرون 

از خانه را ندارند یا مصروف کارهای خانه اند که مزد ندارد یا با درآمد مردان خانواده 
شریك نمی باشند. این نشان می دهد که زنان با چالش های ساختاری، سیاسی، حقوقی 
و اقتصادی بسیار فراگیر دسته و پنجه نرم می کنند. عالوه براین، نبود حمایت قانونی از 
زنان و عدم آگاهی از تنظیم خانواده سبب افزایش فشار بر زنان شده است. در بسیاری 
از نقاط افغانستان زنان حق ندارند در محدویت زاد و ولد نقش داشته باشند یا اصال 
آگاهی ندارند و این اولین مرحله ی زیر فشار قرار گرفتن زنان است که پیامدهای بسیار 
زیادی برای زنان و جامعه در پی دارد. در بستر فرهنگ مردساالر زنان حق ندارند این 

مناسبات را زیر پرسش قرار بدهند.

سخن آخر
اصالح فرهنگ مردساالر، فشار بر دولت و اصالح قوانین، تالش برای اجرایی شدن 
قوانین دموکراتیك، نیاز به شکل گیری جنبش زنان و حمایت های گسترده ی بین المللی 
دارد. به عنوان مثال، در مراکش ظهور جنبش زنان به استقالل این کشور از فرانسه 
بر می گردد که تا هنوز ادامه دارد و سبب اصالحات در قوانین خانواده شد. حمایت 
بین المللی از کمپاین یك میلیون امضای زنان در مراکش در سال 1993 سبب شد 
که دولت از خود انعطاف پذیری نشان بدهد. در ایران نطفه ی جنبش زنان با جنبش 
مشروطه خواهی شکل گرفت و تا هنوز یکی از جنبش های معتبر برای دفاع از حقوق 
زنان و حقوق مدنی مردم ایران به حساب می رود. با توجه به انقالب عقب گرای 1979 
ایران، این جنبش زنان در داخل و خارج بود که سبب شد گفتمان دفاع از حقوق زنان 

باقی بماند.
اما در افغانستان جنبش زنان شکل نگرفته است. برای اولین بار ملکه ثریا، همسر شاه 
امان اهلل بود که در محافل سیاسی ظاهر شد و با شاه به سفر رفت. ملکه ثریا و شاه امان اهلل 
برای باسواد کردن زنان و اعاده ی حرمت زنان تالش کردند. پس از آن در سیاست 
رسمی حکومت، حمایت از زنان به چشم نمی خورد. در دوران حکومت های چپی 
)کمونیست ها( حمایت از زنان در سیاست رسمی دولت بازتاب پیدا کرد؛ اما هیچ گاه در 
افغانستان جنبشی از میان زنان که بتواند دولت و مناسبات اجتماعی را به نفع زنان اصالح 
کند، نداشته ایم. بدون جنبش زنان، واقعا نمی توان از حقوق زنان دفاع کرد، قوانین را 
اصالح کرد، قوانین دموکراتیك را اجرا کرد، یا هم انتظار خوش بینانه داشت. برای پایان 
حقارت زنان در جامعه ی مردساالر و قبیله ای افغانستان که از جانب دیگر، کماکان در 
کام بنیادگرایی مذهبی به مثابه یك ایدیولوژی ضدزن فرومی رود، نیاز به ایجاد و تقویت 
جنبش زنان و حمایت های بین المللی وجود دارد. همین گونه، رهبری سیاسی اهمیت 
بسیار کلیدی در حمایت از زنان دارد؛ مثال شاه امان اهلل خان در تاریخ افغانستان  و حمایت 
سلطان محمد پنجم از زنان مراکشی در برابر اسالم گراها در 2۰۰۴، نمونه های برجسته ی 

حمایت رهبری سیاسی از زنان می باشند.

از خانه را ندارند یا مصروف کارهای خانه اند که مزد ندارد 
یا با درآمد مردان خانواده شریک نمی باشند. این نشان 
می دهد که زنان با چالش های ساختاری، سیاسی، حقوقی 
و اقتصادی بسیار فراگیر دسته و پنجه نرم می کنند. 
عالوه براین، نبود حمایت قانونی از زنان و عدم آگاهی از 
تنظیم خانواده سبب افزایش فشار بر زنان شده است. در 
بسیاری از نقاط افغانستان زنان حق ندارند در محدویت 
زاد و ولد نقش داشته باشند یا اصال آگاهی ندارند و 
این اولین مرحله ی زیر فشار قرار گرفتن زنان است که 
پیامدهای بسیار زیادی برای زنان و جامعه در پی دارد. در 
بستر فرهنگ مردساالر زنان حق ندارند این مناسبات را 
زیر پرسش قرار بدهند.
سخن آخر

اصالح فرهنگ مردساالر، فشار بر دولت و اصالح قوانین، 
تالش برای اجرایی شدن قوانین دموکراتیک، نیاز به 
شکل گیری جنبش زنان و حمایت های گسترده ی بین المللی 
دارد. به عنوان مثال، در مراکش ظهور جنبش زنان به 
استقالل این کشور از فرانسه بر می گردد که تا هنوز ادامه 
دارد و سبب اصالحات در قوانین خانواده شد. حمایت 
بین المللی از کمپاین یک میلیون امضای زنان در مراکش 
در سال 1993 سبب شد که دولت از خود انعطاف پذیری 
نشان بدهد. در ایران نطفه ی جنبش زنان با جنبش 
مشروطه خواهی شکل گرفت و تا هنوز یکی از جنبش های 
معتبر برای دفاع از حقوق زنان و حقوق مدنی مردم ایران 
به حساب می رود. با توجه به انقالب عقب گرای 1979 
ایران، این جنبش زنان در داخل و خارج بود که سبب شد 
گفتمان دفاع از حقوق زنان باقی بماند.

اما در افغانستان جنبش زنان شکل نگرفته است. برای 
اولین بار ملکه ثریا، همسر شاه امان اهلل بود که در محافل 
سیاسی ظاهر شد و با شاه به سفر رفت. ملکه ثریا و شاه 
امان اهلل برای باسواد کردن زنان و اعاده ی حرمت زنان 
تالش کردند. پس از آن در سیاست رسمی حکومت، 
حمایت از زنان به چشم نمی خورد. در دوران حکومت های 
چپی )کمونیست ها( حمایت از زنان

و سرنوشت حقوق زنان
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برنامه های ما داشته اند. نمونه های زیادی با گستردگی فعالیت ها در پیوند با زنان در 
کارنامه ای سازمان وجود دارد اما  دو مثال بیان گر دیدگاه کالن و ماموریت اصلی ما 
در قبال حمایت از حقوق زنان می باشد. طرح و تطبیق برنامه قانون گذاری در مورد 
زنان یك از مهم ترین و بزرگ ترین برنامه سازمان در طول پنج سال گذشته بوده است. 
این برنامه در پنج زون افغانستان با هماهنگی نهادهای مربوطه تطبیق شده و در نتیجه 
۵۰۰۰ زن از الیه های مختلف  جامعه با تمرکز به زنان حاشیه نشین و آسیب پذیر تحت 
پوشش قرار گرفت.  خواست های زنان حاشیه نشین و یافته های این برنامه در قالب یك 
گزارش برنامه ساز به نام »زنان افغان بعد از طالبان: آیا تاریخ تکرار می گردد؟« برای توجه 
بیش تر و بهبودی وضعیت زنان برای دولت افغانستان و دیگر دست اندرکاران از مجرای 
کمیسیون امور زنان، حقوق بشر و جامعه مدنی، شورای ملی افغانستان و همچنین جامعه 
جهانی از مجرای اتحادیه اروپا به طور رسمی با حضور رسانه ها تسلیم داده شد. هدف 
اصلی نشر و تسلیم دهی رسمی این گزارش جلب توجه دست اندرکاران در رابطه با 
یافته هایی اصلی گزارش بود.  در این گزارش بیش تر از 23 مورد پیشنهادهای مشخص 
در پیوند با تعدیالت قانونی، طرح ماده های جدید قانون و برنامه ارگان های حکومتی 
برای حمایت و توسعه حقوق زنان ارایه گردید. مورد دیگر از مهم ترین فعالیت های 
سازمان در مورد حقوق زنان،  تدویر اولین نشست منطقه ی حقوق زنان با مشارکت 
فعاالن مدنی از کشورهای آسیای میانه، جنوبی، شرق میانه و افغانستان در کابل بود. در 
این نشست فرصت ها و چالش های ساختاری و نهادی فراروی حقوق زنان و زمینه های 
مبارزه مشترك برای حمایت و توسعه حقوق زنان در منطقه و افغانستان مورد بحث عمیق 
و جدی قرار گرفت. اگرچه فعالیت های وسیع در زمینه نظارت از حقوق زنان، مشارکت 
سیاسی و حقوقی در افغانستان صورت گرفته اما متاسفانه کم تر محدودیت های ساختاری 

و نهادی فراروی انکشاف حقوق زنان مورد توجه نهادهای مربوطه قرار گرفته است.
  

با درنظرداشت این برنامه و تدویر موفقانه نشست منطقه ی، آیا در مورد محدودیت 
ساختاری و سازمانی فراروی حقوق زنان کدام اقدامات جدی تر و قابل توجه، توسط 

سازمان شما  تا هنوز صورت گرفته؟
- بلی. همین برنامه ی اول قانون گذاری برای زنان یك زمینه ی خوب  برای گفتمان 
همه جانبه مشکالت زنان حاشیه نشین با زبان و مشارکت خود آن ها پرده از الیه های 
مختلف خشونت و زندگی تلخ آن ها برداشت. یکی از پیشنهادهای زنان قربانی، طرح 
یك برنامه با مردان افغانستان در رابطه به حقوق زنان بود. اکثر زنان معتقد بودند که مردان 
افغانستان تعریف واحد و استندرد که مبتنی بر متون دینی و حقوق بشری باشد، ندارند. 
رفتار و برخورد مردان بیش تر تابع خواست ها و ذهنیت های شخصی شان است و در این 
رابطه  کدام تعریف عمومی قابل قبول در یك چارچوب منظم و نورم  اجتماعی وجود 
ندارد. این تناقض گوئی های نهادی و محدودیت های ساختاری بیش تر مولد خشونت 
علیه زنان بوده است. به همین خاطر، تیم اجرائی با همکاری اعضای رهبری و مشورتی 
سازمان روی طرح جدید قانون گذاری در مورد حقوق زنان از دیدگاه مردان برای پنج 
زون افغانستان  کار نمود؛ در نتیجه این طرح را در قالب یك برنامه مدون و تفصیلی  برای 
آژانس بین المللی سویدن ارایه نمود. خوش بختانه این طرح برای پنج زون افغانستان با 
پوشش حدود ۴هزار مرد از الیه های مختلف جامعه مورد قبول قرار گرفت. قرار است 
که یافته های اصلی  این برنامه که مبتنی بر محدودیت های ساختاری و نهادی فراروی 
زنان در چارچوب یك گزارش سیاسی برای نهادهای مربوطه با حضور رسانه ها به طور 

رسمی ارایه گردد.
 

آیا می شود که در مورد چارچوب کلی، یافته ها و تاریخ نشر این گزارش معلومات دهید؟
- بلی. چارچوب و یافته های اصلی گزارش مبتنی به چهار موضوع اساسی و بنیادی 
استوار می باشد.  مشکالت زنان در حوزه عمومی، اعم از نهادهای عمومی وخصوصی، 
فضای بازار/ مارکیت و به طور عموم حوزه ی زندگی و فعالیت زنان افغانستان کامال 
جنسیتی اند. زنان یك بخش کوچك از حوزه عمومی افغان ها را شکل می دهد. موضوع 
زنان ریشه در ساختار  اکثریت مشکالت  نهاد خانواده است.  زنان در  دوم مشکالت 
محافظه کارانه و مردانه ی خانواده های افغان دارد. ساختار خانواده های افغان اکثرا هیرارشی 
اند که در آن مردان نقش رهبر و زنان نقش رعیت را دارند. یك پدرساالر و یا یك عضو 
بزرگ تر مرد خانواده،  نمادی از منبع قدرت تصمیم گیری در یك خانواده افغان است. 
موضوع سوم مشکالت زنان در حوزه ی دینی است. ساختار نهادهای دینی در یك سطح 
کالن تر نامتجانس اند. به این معنی که خصوصیت مردانه دارند و مردها تمام الیه های 
نهادهای دینی را از مدرسه گرفته تا مساجد تحت تسلط خویش دارند. بازی گران مذهبی 
همواره قواعد مذهبی، متون و تمام اخالقیات مذهبی را مطابق به میل خویش تفسیر 
می کنند. این مسله،  به شکل غیرمتناسب زندگی زنان را اعم از خانواده، تحصیل، طرز 
لباس پوشیدن، حق انتخاب در ازدواج، فعالیت های اقتصادی و آموزشی، آسیب رسانده 
است. موضوع چهارم مشکالت زنان در حوزه ی سنت و فرهنگ است. اساس سنت میان 
مردان افغانستان قسمی پایه گذاری شده که صحبت صادقانه در مورد زنان در بیرون از 
محیط خانواده شرم و ننگ پنداشته می شود. معیار قضاوت در مورد زنان  بیش تر مبتنی بر 
نحوه ی پوشش لباس، شکل ظاهر و روش های تعامل می باشد تا ارایه مثال های عینی در 
مورد تخطی از نورم های اجتماعی و اخالقی.  این ترس متداوم  از قضاوت منفی مردم و 
همسایه ها مانع بزرگ فرهنگی فراروی تقویت و توانمندی زنان می باشد. ما باور داریم که 
با نشر این گزارش باورهای بسیاری نسبت به زنان در افغانستان تغییر خواهد کرد. فعال 

بسیاری ها دید روشن و واضح از آنچه بر زنان این کشور می رود، ندارند.

مشکالت زنان در حوزه عمومی، اعم از نهادهای عمومی وخصوصی، 
فضای بازار/ مارکیت و به طور عموم حوزه ی زندگی و فعالیت زنان 
افغانستان کامالً جنسیتی اند. زنان یک بخش کوچک از حوزه عمومی 
افغان ها را شکل می دهد. موضوع دوم مشکالت زنان در نهاد خانواده 
است. اکثریت مشکالت زنان ریشه در ساختار محافظه کارانه و مردانه ی 
خانواده های افغان دارد. ساختار خانواده های افغان اکثرا هیرارشی 
اند که در آن مردان نقش رهبر و زنان نقش رعیت را دارند. یک 
پدرساالر و یا یک عضو بزرگ تر مرد خانواده،  نمادی از منبع قدرت 
تصمیم گیری در یک خانواده افغان است. موضوع سوم مشکالت زنان 
در حوزه ی دینی است. ساختار نهادهای دینی در یک سطح کالن تر 
نامتجانس اند. به این معنی که خصوصیت مردانه دارند و مردها 
تمام الیه های نهادهای دینی را از مدرسه گرفته تا مساجد تحت تسلط 
خویش دارند. بازی گران مذهبی همواره قواعد مذهبی، متون و تمام 
اخالقیات مذهبی را مطابق به میل خویش تفسیر می کنند. این مسله،  
به شکل غیرمتناسب زندگی زنان را اعم از خانواده، تحصیل، طرز لباس 
پوشیدن، حق انتخاب در ازدواج، فعالیت های اقتصادی و آموزشی، 
آسیب رسانده است. موضوع چهارم مشکالت زنان در حوزه ی سنت و 
فرهنگ است. اساس سنت میان مردان افغانستان قسمی پایه گذاری 
شده که صحبت صادقانه در مورد زنان در بیرون از محیط خانواده 
شرم و ننگ پنداشته می شود. معیار قضاوت در مورد زنان  بیش تر 
مبتنی بر نحوه ی پوشش لباس، شکل ظاهر و روش های تعامل می باشد 
تا ارایه مثال های عینی در مورد تخطی از نورم های اجتماعی و اخالقی.  
این ترس متداوم  از قضاوت منفی مردم و همسایه ها مانع بزرگ 
فرهنگی فراروی تقویت و توانمندی زنان می باشد. ما باور داریم که با 
نشر این گزارش باورهای بسیاری نسبت به زنان در افغانستان تغییر 
خواهد کرد. فعال بسیاری ها دید روشن و واضح از آنچه بر زنان این 

کشور می رود، ندارند. 

اشاره: با توجه به تعدد نهادهای فعال حقوق بشری، کمتر نهادی یافت می شود که متهم به 
کم کاری و یا سوی استفاده از امکانات نباشد. در بسیاری موارد، نگاه پروژه ی نهادهایی از 
این دست، مایه بی اعتمادی شهروندان افغانستان نسبت به مفید بودن این سازمان ها شده 
است. وقتی یك مساله کلی می شود، دیگر جزییات آن خیلی مدنظر نیست. صدور حکم 
کلی و استثنا قایل نشدن در هرکاری غلط است. کما این که سازمان های در کشور فعالیت 
دارند که تا حال خدمات شایانی در حوزه کاری شان انجام داده اند. در این میان سازمان 
حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از سازمان های فعال در عرصه ی حقوق بشر بوده 
که تا حال فعالیت های چشم گیری داشته است. این سازمان برنامه های وسیع دادخواهی 
برای قربانیان جنگ، دفاع از حقوق زنان، کمك برای پیشبرد پروسه ی عدالت انتقالی 
در افغانستان، ایجاد صندوق خاطرات قربانیان جنگ، تحقیق در مورد مشکالت زنان 
افغانستان در بخش های مختلف از کشور، تحقیق در مورد دیدگاه مردان افغانستان نسبت 
به زنان و در تازه ترین مورد تالش برای ایجاد موزیم ملی صلح، به اجرا گذاشته است. 
خداداد بشارت رئیس اجرایی این سازمان مهم ترین هدف سازمان اش را داشتن روی کرد 
غیر متعارف نسبت به درونی ساختن و همگانی ساختن موضوعات حقوق بشری عنوان 
می کند. روزنامه اطالعات روز برای دانستن بیش تر برنامه ها و پالن های این نهاد، گفتگویی 

را با آقای بشارت انجام داده و اکنون شما را به خوانش آن فرا می خواند. 
اطالعات روز، از خداداد بشارت به خاطری وقتی که در اختیار این گفتگو قرار داده 

است- سپاس گزاری می کند.

سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از چه زمانی فعالیت خود را آغاز کرد و 
مهم ترین هدف و ماموریت این سازمان چیست؟

مستقل،  )AHRDO( یك مؤسسه  افغانستان  دموکراسی  و  بشر  - سازمان حقوق 
بی طرف و غیر انتفاعی است که در اغاز سال 2۰۰9  تشکیل شد. این سازمان در چارچوب 
وزارت اقتصاد دولت جمهوری اسالمی افغانستان ثبت می باشد.  توسعه و انکشاف  حقوق 
بشر، دادخواهی برای عدالت و پاسخ گویی و همچنین تحکیم ارزش های دموکراتیك، 
اهداف بنیادی این سازمان را تشکیل می دهد. این سازمان، روی کرد کامال غیر متعارفی 
نسبت به درونی ساختن و همگانی نمودن مفاهیم پایه یی حقوق بشر و اصول دموکراتیك 
اتخاد نموده و بیش تر از ابزارهای نرم فرهنگی، هنری، مشارکتی وقاعده محور در راستای 
تحقق اهداف خویش استفاده می نماید.  گفتمان ودادخواهی سیستماتیك جهت رسیدگی 
به خواست ها ومشکالت اقشار حاشیه نشین جامعه با نهادهای دولتی و غیردولتی با استفاده 

از تدوین و نگارش گزارش های سیاست، نیز یکی از ماموریت  این سازمان است.
 

چه فعالیت های را تاکنون انجام داده اید؟
- تیم اجرائی با مساعدت فنی-راهبردی اعضایی رهبری و مشورتی سازمان حقوق بشر 
و دموکراسی افغانستان توانسته است، بیش تر از 33 پروژه ی کوچك، متوسط و کالن را با 
موفقیت به  انجام برساند. تمامی این پروژه ها در روشنائی برنامه ی تدوین شده واستراتژیك 
سازمان، در پنج زون )حوزه( افغانستان به اجرا گذاشته شد که بر الیه و اقشار حاشیه نشین 
جامعه متمرکز بود. البته نقش نهادهای هم کار داخلی و بین المللی نیز پررنگ بود و آن ها 
نیز در این موفقیت شریك استند. این برنامه ها، بیش تر روی توانمند سازی خانواده های 
قربانیان جنگ متمرکز بود. مهم ترین هدف ما جهت دهی این خانواده ها برای مشارکت 
مستقیم در پروسه ی عدالت انتقالی، حمایت و توسعه حقوق زنان آسیب پذیر از مجرای 
برنامه های قانون گذاری، آگاهی دهی و ظرفیت سازی جوانان، اجرای برنامه های وسیع 
دادخواهی و گفتمان در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی و ارایه همکاری های 

تخنیکی برای نهادهای حکومتی و غیر حکومتی و سازمان های بین المللی، متمرکز بود.
 

شما از برنامه های دادخواهی سخن گفتید، لطف نموده در مورد برنامه های دادخواهی 
و ارایه همکاری تخنیکی سازمان برای نهادهای دیگر، بیش تر توضیح دهید.  

- سازمان از فرصت های گوناگون، از قبیل مشارکت در نشست ها، حضور در برنامه های 
آموزشی، گردهمائی های فرهنگی و جلسات دادخواهی در قاره های آسیا، اروپا، آفریقا 
و آمریکا برای جلب حمایت از برنامه های حقوق بشر و عدالت خواهی در افغانستان 
استفاده نموده  است. در این رابطه، نماینده های سازمان، سفرهای رسمی در کشورهای 
رواندا، قیرغزستان، تاجکستان، هندوستان، نیپال، جاپان، سنگاپور، پاکستان، اسپانیا، هالند، 
جرمنی، سویدن، اوکراین، دانمارك، اتریش، انگلستان و ایاالت متحده امریکا داشته اند. 
سازمان باداشتن ابزارهای ویژه کاری و روی کرد متفاوت برای اجرای برنامه ها در افغانستان 
شهرت دارد. این ویژگی، زمینه ی همکاری تخنیکی با دیگر نهادها را مساعد ساخته 
است. در این مورد گفته می توانیم که سازمان افتخار ارایه همکاری تخنیکی با وزارت 
محترم اطالعات وفرهنگ، با معینیت جوانان، وزارت محترم کار و امور اجتماعی شهداء 

و معلولین، و صندوق پول سازمان ملل برای اطفال، سازمان بین المللی »اطفال در معرض 
خطر«، اسکتیستان، نهاد بنام »}نهاد{بین المللی همبستگی فرانسه« و »پنجه« از ایتالیا و ده ها 

نهاد دیگر داخلی را در افغانستان، داشته است.
  

با درنظرداشت گستردگی برنامه ها و فعالیت های سازمان، مهم ترین دست آوردهای 
سازمان در طی پنج سال گذشته چه بوده؟

- با اطمنان گفته می توانم که سازمان در این مدت کوتاه  دست آوردهای متعدد و 
چشم گیری  داشته  است اما من فقط نمونه های بارز آن ها را برای تان  یادآوری می کنم. 
یکی از مهم ترین آن ها، ایجاد، توانمند سازی و تقویت شورای های محلی خانواده های 
قربانیان دوره های مختلف جنگ در کابل و مزار شریف می باشد که بیش تر از 3۰۰ نفر 
عضویت دارد. نظر به برنامه راهبردی سازمان، قرار است که ایجاد و تقویت شورای محلی 
خانواده های قربانیان دوره های مختلف جنگ در والیت های ننگرهار و بامیان نیز در سال 
1393 توسعه داده شود. اعضای رهبری این شوراهای محلی با همکاری فنی سازمان 
حقوق بشر و دموکراسی افغانستان و بهره گیری از برنامه های مختلف ظرفیت سازی، 
آموزشی و دادخواهی منظم و مستقیم  با ادارات مربوطه دولتی و غیر دولتی  و همچنین  با 
جامعه جهانی توانست که زمینه نام گذاری یك جاده ی شهر کابل را از مجرای یك کمپاین 

وسیع مردمی به نام »قربانیان جنگ«  بسازد.

یعنی در حال حاضر در کابل یک جاده به نام »قربانیان جنگ« داریم، درست است؟ 
- بلی داریم. البته با وضعیت که افغانستان دارد و با توجه به نبود اراده ی سیاسی و 
حمایت حقوقی از برنامه و اجرای عدالت انتقالی در افغانستان، این نام گذاری به نام 
»قربانیان جنگ« در سال 2۰13 یك دست آورد مهم و تاریخی محسوب می گردد. این 
اولین جاده ای است که به طور رسمی از مجرای همکاری وزارت اطالعات و فرهنگ، 
رهبری شاروالی کابل و مردم محل  به  نام »قربانیان جنگ« در ناحیه 12 شهر کابل روبروی 

زندان پل چرخی مسمی گردید. 

شما برنامه ی با عنوان »صندوق خاطرات« داشتید، کارهایش به کجا رسید؟
- بدون شك، جمع آوری صندوق خاطرات یکی از دست آوردهای بسیار مهم سازمان 
است. سازمان در طی پنج سال گذشته بیشتر از صد »صندوق خاطرات« را جمع آوری 
کرده است که حاوی اشیاء باقی مانده از قربانیان جنگ می باشد. این اشیا از دوره های 
مختلف منازعه بجا مانده است. محتویات این صندوق ها را بیش از هزار قلم اجناس 
مختلف تشکیل می دهد. بنابر این، سازمان  به خاطر حفاظت از حافظه جمعی و نگهداری 
میراث های جنگ در افغانستان، همراه با نهادهای مربوطه دولتی و غیردولتی و به خصوص 
با همکاری مستقیم شوراهای محلی خانواده های قربانیان جنگ،  در نظر دارد که  موزیم 
ملی یادبود برای صلح  را در کابل ایجاد کند.  این  موزیم  به  عنوان اولین نهاد ملی 
زمینه ساز جمع آوری خاطرات قربانیان جنگ، برای جلوگیری از تکرار منازعه و تحکیم 
صلح و ثبات در کشور خواهد بود. بنابراین از رئیس جمهوری آینده و دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان، صمیمانه تقاضامندیم که  مکان مناسب را برای موزیم ملی یادبود برای 
صلح، در اختیار سازمان و شوراهای محلی قربانیان اختصاص دهد. بادر نظر داشت این 
نکته که انسان های زیادی در کشور ما  قربانی شده اند و افغانستان یکی از کشورهایی 
است که طوالنی ترین جنگ داخلی را تجربه کرده است و هم اکنون افغانستان بیش ترین 
جمعیت آواره و مهاجر را در جهان دارد، اما هنوز برای قربانیان، حتی مکانی به  نام موزیم 
جنگ و جود ندارد. این امر سبب گردیده است که مردم به جای عبرت و آموختن از 
تجربه تلخ دوره  های قبلی منازعه، نفس منازعه را هر از گاهی از نو به تجربه بگیرند. 
شکی نیست  که یاد بود، بخش مهمی از اذعان به درد و رنج  تاریخی خانواده های قربانی 
محسوب می شود و تأثیرات عمیق روانی برای عبرت گیری از گذشته و جلوگیری از 
تکرار فجایع قبلی، در جامعه بر جای می گذارد. مردمی ساختن پروسه ی قانون گذاری 
در افغاستان و ارایه پشنهادات مشخص حقوقی و سیاسی در چارچوب گزارش های 
برنامه ساز برای دولت افغانستان، تشکیل شبکه رهبران جوان زن، طرح و ترویج ادبیات 
حقوق بشری از طریق خلق و نگارش قصه و داستان با مفاهیم حقوق بشری و تدوین 
روایات جنگی به سبك ادبیات داستانی و نمایشات هنری نیز بخش مهم از دست آوردهای 

عمده ی سازمان در این مدت محسوب می گردد.
 

یکی از مسایل اجتماعی افغانستان، مشکالت فراروی زنان است.  شما در بخش 
حمایت از حقوق زنان عمدتا چه فعالیت ها انجام دادید؟

- باید بگویم که حمایت و توسعه حقوق زنان،  بدنه ی اصلی برنامه های ما را در 
افغانستان تشکیل می دهد. بناء، در تمام بخش ها، زنان نقش مرکزی و بنیادی در تمام 

»حوزه ی زندگی و فعالیت زنان افغانستان 
کامالً جنسیتی اند«

گفتگوی اختصاصی روزنامه اطالعات روز با خداداد بشارت رئیس اجرایی سازمان حقوق بشر و 
دموکراسی افغانستان



11 Sunday, 31 August 2014یک شنبه، 9 سنبله 1393، ضمیمه 2 

زنان در نگاه های
 مردان مذهبی و ایدئولوژیک

گاهی دلت می خواهد بی هدف در خیابان های شهر قدم بزنی، سر 
به هوا، کوچه های خلوت و خاکی را گز کنی و در این میان هیچ 
نگران چشم های سرگردان دور و برت نباشی، به کافه ای بروی 
و تنهایی چایی سفارش بدهی و هیچ دلواپس نگاه پرسش گر 
نشستگان پشت میزهای دیگر نباشی، کمره ات را برداری و به 
کوه و کمر بزنی و عکاسی کنی، بی خیال همه چیز و همه کس، 
روزهای پاییز زیر باران بدوی بی واهمه از ره گذرانی که نیش 
می زنندت، به همین سادگی، آرزوهای من همین قدر کوچك اند 
و دست یافتنی، اما نه این جا، سال هاست در این شهر در حسرت 
قدم زدن زیر بارانم، در حسرت پیاده رفتن از خانه تا محل کارم، 
کابل شهر خوبی نیست، نه برای من که برای هیچ زنی، این جا 
شهر خوبی نیست، روزی که به کابل برگشتم این جا شهر نبود، 
دهی بود ویران، به هر طرف رو می کردی مخروبه بود، دیوارهایی 
با نشان توپ و تفنگ بر تن هاشان، اما امید داشتیم، امید به ساختن، 
آن روزها انگار آدم ها آدم تر بودند، انگار ترس کم تر بود و امید 
بیش تر، کسی نگران بازگشت طالبان نبود، کسی دلهره ی رفتن 
خارجی ها را نداشت، دخترها به مکتب می رفتند، زن ها شوق کار 
کردن بیرون از خانه داشتند، کم کم مخروبه ها جای شان را به 
ساختمان های شیك و مدرن دادند، کوچه ها و خیابان های خاکی 
اندك اندك آسفالت شد، مجتمع های تجاری در گوشه و کنار 
شهر ساخته شدند، صدها دانشگاه و مکتب خصوصی راه افتاد، 
تعداد رستوران ها و سالن های مجلل عروسی از تعداد آدم های 
شهر بیش تر شدند، اما با گذشت هر سال مکتب های بیش تری 
سوزانده شد، دختران زیادی مسموم شدند، زنان شاغل زیادی 
نشستن در کنج خانه ها را بر کار کردن در محیط های ناامن دفتر 
و ادارات دولتی و غیر دولتی ترجیح دادند، اگر در آن سال های 
شوق و امید، شبی هوای سفر به سرت می زد و صبح کوله ات را 
می بستی و راه می افتادی حاال حتا برای رفتن به شمالی هم باید 
استخاره کنی، قرار بود زندگی زیباتر شود، قرار بود زنان و مردان 
در کنار هم کار کنند، تفریح کنند، مکتب و دانشگاه بروند، قرار 
نبود آمار تجاوز بر زنان و دختران روز به روز باال بگیرد، قرار 
نبود خودکشی ها و خودسوزی ها، محکمه های صحرایی، گوش 
و بینی بریدن ها، زنان را بیش تر از پیش منزوی سازد، هر سالی 
که گذشت امیدها بیش تر مبدل به یاس شد، ترس برافراشته شدن 
دوباره ی پرچم امارت اسالمی خیلی ها را از این سرزمین فراری 
داد و از همه بیش تر زنان را، هر کسی راهی برای فرار پیدا کرد 
لحظه ای درنگ نکرد، این جا جای زندگی نیست، این جمله را 
اگر سال های اول آمدنم به کابل هر از گاهی به ندرت می شنیدم 
حاال روزی نیست که چند نفری با نگاهی خالی از امید و اشتیاق 
در گوشم نخوانندش، قصد ندارم هر چه در این سال ها اتفاق 
افتاده را به هیچ انگارم اما آن چه مایه ی مباهات و گردن فرازی 
مردان سیاست پیشه ی افغانستان در این سال ها شده به باور من، 
بیش تر نمایشی از زور کاکا بوده، دولت مردان افغانستان هر جا 
پای پول و اعتبار و به دست آوردن دل متحدان غربی بود پای 
زنان را وسط کشیدند، پست های سیاسی ایجاد کردند و زنان را 
در آن ها گماشتند، به زور تبعیض مثبت هم شده عده ای را وکیل 
و وزیر ساختند، اما آن چه زن این سرزمین واقعا نیازمندش بود 
هرگز اتفاق نیفتاد، صدها »ان. جی. او« و سازمان و موسسه برای 
حمایت از حقوق زنان ثبت شد و کار کرد اما دست آوردش  برای 
زنان به برگزاری چند کارگاه آموزش حقوق زنان برای خود زنان 
خالصه شد، هشت مارچ های بی شماری یکی از دیگری پر زرق 
و برق تر برگزار شد، اما هرگز کسی نپرسید این هشت مارچ با 
آن هشت مارچ چه توفیری دارد؟ با آن یکی ها که دوازده سال 
پیش برگزار شد با هزاران وعده ی سر خرمن و باغ سرخ و سبز؟ 
یا با آن یکی های دیگر که هشت سال پیش در هر کوچه و پس 
کوچه ای تاالرها و سالن ها را به بهانه اش پر و خالی کردند؟ چه 
رویداد مبارك و میمونی، چه تالشی، چه دست آوردی برای زنان 
این سرزمین داشته این همه هلهله و ولوله ی هشت مارچ؟! جز 
تبریك های توخالی و وعده های خیالی؟ چی نصیب مان کرده جز 
لب های بریده و بینی های شکافته و گوش هایی که دیگر نیستند 
که بشنوند؟ جز تیرهایی که قلب مان را نشانه رفتند، سنگ هایی 
که بر فرق مان کوفته شدند، بندهایی که بر دست و پامان کشیدند، 
چاقوهایی که روی تن مان تیزشان کردند، چیز دیگری هم بود؟ 
بوده؟خواهد بود؟ ما چه کردیم؟! ما فعاالن پروژه بگیِر حقوق 
زن؟! هیچ وقت صدایی از ما بلند نشد که هشت مارچ جایش 
در تاالرها و سالن های شیك و پشت میزهای خطابه و کنفرانس 
نیست، هشت مارچ را باید در خیابان ها فریاد کشید، با شعور و 
شعار و دادخواهی... گاهی با خود فکر کردیم که هشت مارچ 
را جلوی درب دادگاه عالی برگزار کنیم که گوشش کر است 
برای دادخواهی زنانی که روزی صد بار می میرند؟ هشت مارچ 
با  را ببریم روبه روی مجلس و کر کنیم گوش آن هایی را که 
شعار دادخواهی و احقاق حقوق زنان رفته اند آن تو و حاال دیگر 
نمی شود به هیچ قیمتی بیرون شان کشید؟ هشت مارچ را جلوی 
ارگ برگزار کنیم تا جناب فرمانروا به جای گریه، تن لرزه بگیرد؟ 
هر روزمان هشت مارچ باشد، تا وقتی که قوانین نوشته و نانوشته 
علیه زنان تغییر کند، می دانم که ساده ترین راه برای خیلی ها، چه 
زن و چه مرد رفتن است اما امیدوارم آن هایی که می مانند برای 
که  آنانی  و  می خواهد  قربانی  برابری  و  عدالت  بجنگند،  تغییر 

می مانند خواسته یا ناخواسته قربانی اند....

خالق ابراهیمی

آن ها
 که می مانند
 قربانی اند...

دیانا ثاقب

زنان از الالیی خواندن در کنار گهواره فرزندان شان، تا کار در بیرون از خانه و مسوولیت 
گرفتن در حوزه ی اجتماع و سیاست راه درازی را در پیش دارند. رفتن در این مسیر ممکن 
نیست مگر این که همواری و ناهمواری جاده ای موفقیت را به خوبی بشناسند. آگاهی 
کامل از مشکالت دست و پاگیر شاید مسیر رفتن را ساده تر کند. آنچه در افغانستان با 
انتقادهای شدید روبرو است، سنت ها و هنجارهای است که ریشه در آموزه های دینی دارد. 
از ناقص العقل خواندن زنان تا خواندن زنان به عنوان شاهکار خلقت، چیزی که در درون 
سنت دینی اتفاق می افتد. از همین روی کرد است که گاهی زنان را در سطح فرشته باال 
می برند و گاهی آنان را به نام موجود عاطفی پر از نقص و عیب و سراپا تقصیر می دانند. 
بهشت را زیرپای مادران فرش می کنند و جهنمی را که در عالم واقع برای آن ها پدید 
می آورند، انتقادگران همه را به آموزه های دینی ربط می دهند اما آیا واقعا سنت های دست 
و پاگیر افغانی متاثر از آموزه های دینی است؛ جواب عالمان دین در مقابل این انتقادها 
چیست؟ البته که در بسیاری از موارد، عالمان دین نیز مورد تهاجم قرار گرفته اند. آن ها در 
برابر خشونت ها و مشکالِت زنان در سکوت کامل به سر می برند. چشم دیدن زنان را در 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی ندارند. اگر سنت های کنونی ریشه در آموزه های دینی ندارد، 
چرا عالمان دین هنوز ساکت اند؟ چرا برای مردم اطالع رسانی نمی کنند. در این گزارش 
تالش شده است تا با طالب حوزه صحبت شود و دیدگاه های آنان را نسبت به زنان و 

آزادی آن ها، بازتاب داده شود.
 

عارف عرفانی، طلبه فقه و معارف اسالمی: الحمداهلل 
که وضعیت زنان نسبت به دوره های قبل خیلی بهتر 
شده است. با آن هم نگرانی های از افزایش خشونت 
علیه زنان و خیابان آزاری وجود دارد. البته زنان آن 
جایگاه شایسته و بایسته خود را نتوانستند پیدا کنند. 
به دالیل خاص و محدودیت های که وجود دارد. در 
بسیاری موارد، برداشت های اشتباه از متون دینی، خود 
به عنوان یك مشکل سر راه زنان وجود داشته. جهل 
و خرافات از سوی دیگر مانع حضور زنان در اجتماع 

شده است. 
راه حل همین است که جامعه ما یك جامعه ی اسالمی 
است. بهتر است با پرداختن به متون دینی و آیات و روایات، سطح آگاهی زنان و مردان 

جامعه ی خود را باال ببریم. 
مشکل دیگر این است که داعیه داران حقوق زنان به شکل افراطی حمله می کنند. آنان به 
دنبال راه حل دایمی نیستند و به همین خاطر فکر می کنند که با پشت پا زدن به ارزش های 
یك جامعه ی اسالمی می توان، مشکل زنان را حل کرد اما می بینیم که آنان به گره کار 

می افزایند. آزادی بی رویه چیزی نیست که از دید مردان و زنان افغانستان پذیرفتنی باشد. 
من به عنوان یك کسی که در حوزه دین مطالعه دارم، ادعا می کنم که در متون دینی دیدگاهی 
افراطی وجود ندارد که زنان را باید در خانه نگهداشت و نگذاریم بیرون از خانه بروند. به 
عنوان یك دانشجو تمام آن آزادی را که دین برای مرد وضع کرده؛ برای زنان نیز می پذیرم. 
همین اکنون زنان خانواده من هر آنچه را می خواهند انجام می دهند. حاال خواهرانم درس 
می خوانند و فردا ممکن است که در حوزه ی اجتماع، سیاست و هنر و ورزش مسوولیتی را 

داشته باشند و این چیزی است که خود آنان می خواهند و حق شان است. 

عمران عبادی، طلبه معارف اسالمی: باید بگویم که 
بیش تر مشکالت زنان ناشی از حاکم بودن فرهنگ 
غیر اسالمی در جامعه افغانستان است. باورهای سنتی 
که در جامعه وجود دارد؛ باعث می شود که دختران به 
بد داده شود، در مقابل پول فروخته شوند، به اجبار به 
شوهر داده  شوند، نگاه مردان افغانستان نسبت به زنان 
نگاه شی مآبانه است و این نگاه است که بنیان فرهنگ 
اسالمی را از هم می پاشد. اکنون وظیفه ما است که این 
نوع نگاه را نسبت به زنان به هر قیمتی تغییر بدهیم و 
فرهنگ اسالمی و باورهای اسالمی را جاگزین کنیم. 
البته در این مورد باید دیدگاه روشن از متون دینی داشته باشیم، نه این که مثل طالبان زنان را 
در خانه محصور کنیم و از هر سو اعمال فشار کنیم. متاسفانه این تفکر طالبانی در بسیاری از 
قبایل افغانستان تاثیر گذاشته است. اکنون در بسیاری از نقاط افغانستان، زنان به حق و حقوق 
ابتدایی شان دسترسی ندارند، تبعیض علیه زنان این نیست که در وزارت خانه ها زناِن کم تری 
به چشم می خورند، تبعیض این است که زنان را از مکتب و مدرسه محروم نگهداریم. حق 

تحصیل را از آن ها بگیریم. در این زمینه، فعاالن حقوق زن باید گریبان دولت را بگیرند. 
با توجه به صحبت ها، بنده به حقوق زنان در چارچوب متون دینی باورمندم. زنان خانواده ام 

تمام آزادی های را که یك زن مسلمان داراست، دارند. 
در متون دینی آمده است که اگر زن نخواهد به اوالد خود شیر دهد، مرد حق ندارد که اعمال 
فشار کند و یا اگر زن بابت شیردادن بچه ی شوهر، پول بخواهد، باید شوهر حقوق ماهیانه 

برای خانمش تعیین کند.

یوسف علی سلطانی، طلبه در حوزه علمیه رسالت: 
آنچه را من امروز به عنوان بخشی از باورهایم باخودم 
معارف  حوزه  طلبه  یك  عنوان  به  می کشم،  یدك 
برخورد  است.  دینی  متون  از  برگرفته شده  اسالمی 
متون دینی با مسایل اجتماعی کامال برخورد عقلی و 
منطقی است و همین برخورد در تفکر و عمل ما نیز 
رسوخ کرده است. با توجه به آموزه های اسالمی من به 
حقوق زنان کامال باورمندم. زن می تواند که هر فعالیت 
را دوست داشته باشد، انجام دهد. زنان خانواده ما با 
توجه به امکانات دست داشته، هر آنچه را می خواهند 
انجام می دهند. یعنی زنان ما در خانه محدود نیست. 
در بخش علم آموزی، هنر و یا ورزش فعالیت دارند. تا حال شکایت نکردند از این که مورد 
اذیت و آزار قرار گرفته باشند؛ چون خودشان مواظب رفتارشان استند. به یاد نمی آورم که در 
نوع پوشش آن ها دخالت کرده باشم. فقط در قسمت تحصیل تالش کردم تا توضیح دهم که 
چه رشته های را بخوانند تا در آینده به راحتی بتوانند کار کنند و زندگی شان را بچرخانند.

محمدامین علی زاده، کارشناس فقه و معارف اسالمی: 
پایان نامه تحقیقی من در مورد »باز شناسی شخصیت 
زنان از دیدگاه اسالمی با روی کرد افغانستان« است. 
با توجه به فضایی حاکم بر جامعه ی افغانی، نیاز بود 
که به این موضوع مهم پرداخته شود. من فکر می کنم 
که در جامعه ی افغانی جایی خالی آموزه های اسالمی 
نسبت به زنان و حقوق زنان احساس می شود. آنچه 
امروز زنان با آن مواجه اند، هیچ ربط، حتی اندك، با 
آموزه های دینی ندارد؛ بلکه بیش تر هنجارهای بدوی 
و قبیلوی است که جایی آموزه های اسالمی را پُر کرده 
اند. در آموزه های دینی ماهیت انسانی مرد نسبت به زن هیچ تفاوِت ندارد. آنچه را که به 
عنوان تقسیم وظایف مدنظر گرفته شده، واجب االطاعه نیست. یك زن و شوهر می توانند 
طوری دیگری برنامه بریزند و زندگی کنند. بعضی کارها است که مردان به راحتی انجام 
می دهند و بعضی کارها را زنان راحت تر انجام می دهند، به همین دلیل توصیه شده که زنان 
مشغول تربیت فرزندان باشند و مردان باید تمام آسایش الزم را برای زنان مهیا کنند. برای 
تحکیم نهاد خانواده باید آگاهی نهادینه شود و زنان باید آموزش ببینند. کار کنند تا به اقتصاد 

خانواده کمك کنند. به این لحاظ مخالف حضور زنان در هیچ بخشی از اجتماع نیستم. 

به  اسالمی:  فقه  دانشجوی  صابری،  محمدحسین 
عنوان یك دانشجویی که تقریبا همیشه وقت با متون 
اسالمی سر و کار دارم، باورمندم که مشکالت امروز 
از نبود آگاهی است. وقتی آگاهی می میرد دیگر تفاوت 
به  احترام  یعنی چه؟  دیگران  به  احترام  که  نمی کند 
مردان و زنان و در کل رفتار طبق هنجارهای اسالمی 
و آموزه های اسالمی از بین می رود. زوال اخالقی همه 
زنان  که  است  است و مسلم  را دچار مشکل کرده 
بیش ترین رنج را در این دوره متحمل می شوند. در 
آموزه های اسالمی هیچ نکته ای را پیدا نمی توانیم که 
اما هستند  باشند،  کرده  ناقص العقل خطاب  را  زنان 
کسانی که جهل و نادانی خویش را به نام اسالم بروز می دهند. همین طور زنان را به خانه 
نشینی مجبور نکرده است. زنان از صدر اسالم تا اکنون در متن جامعه حضور داشته است اما 
سنت های بدویی، مانع آنان بوده و هست. تکالیف الزامی زن نسبت به شوهر بیش تر از سه 
مورد نیست اما می بینیم که زنان را به عنوان برده ي جنسی در خانه نگه می دارند و هیچ گاه 
به حقوق شان احترام گذاشته نمی شود. آنچه را که مکتب اسالم در نظر دارد بیش تر به 
خاطر تحکیم خانواده و نظم در خانواده است. مثال در اسالم گفته که زن اگر کارهای خانه را 
انجام دهد، خوب تر است هیچ وقت نگفته که زنان باید در خانه باشند. به همین خاطر زنان 
خانواده ی من در محدوده آموزه های دینی آزادی خود را دارند. آن ها کار می کنند، تحصیل 

می کنند و طبق میل شان زندگی می کنند. 
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