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توانایتنها

حمیرا رسا

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 خود ُکشی زنان و تجاوز مردان ،به گونه یی
بی رویه رو به افزایش است .خوشبینی هایی  13سال گذشته برای حمایت
های ساختاری و حقوقی از زنان نه گره ِ 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 یک حرف آرمانی بوده و با
واقعیت زندگی زنان بیگانه می باشد .زنان در این سرزمین محکوم به
تبعیض ،انزوا سازی  ،مرگ و کشتن می باشد در مناسبات اجتماعی حتا در
خانواده که کوچک 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 یک بخش بزرگ پیکر جامعه را که زنان تشکیل می
دهند را به انزوا کشانده و ساختار جامعه را تک 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 یک 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 یک
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  13سال 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 یک نظم و نگاه نوین انسانی خواهند شد.
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کهمالکیکشانزدهپولینیست
حبیبه سوسن

چند روز قبل به گزارشي از بيبيسي گوش دادم .گزارشی بود در مورد زندگی بیوههای
افغانی و بریتانیایی که در جنگ افغانستان کشته شده بودند .گوش دادن به این گزارش،
واقعا برايم دردآور بود .مصاحبهی زنان بيوهی افغاني در این گزارش ،خون را در بدنم
خشك كرد و دردش را كامال حس كردم و محروميتش را درك.
این گزارش تصویر کاملی بود از وابستگی زنان افغان به مر د و نشان میداد که زنان افغان
تا چه حد به مرد وابست ه اند؛ از لحاظ اقتصادی ،روانی و حتا عاطفی .این وابستگی در
طول سالهای متمادی آنقدر پنهان و آشکار تکرار شده است که دیگر همهی زنان به آن
خو گرفتهاند و شاید به جرئت بتوان گفت ،بخش اعظمی از زنان ،بهویژه زنان روستایی
و بیسواد و حتا شماری از باسوادانشان ،این وضعیت را پذیرفتهاند .برای اینکه این
وضعیت را بهصورت ملموس درک کنیم ،اول اینجا بهصورت فرضی چند تصویر از
زندگی زنانی که در اطرافمان میبینیم را کنار هم بگذاریم.
فيروزه ،زن بيست و هفت سالهای است که در روستا زندگي ميكند ،هفت اوالد دارد و
با خانوادهی شوهرش زير يك سقف زندگي ميكند .صبح زودتر از همه بايد بلند شود،
آب را آماده به دست مادرشوهر و پدرشوهرش بگذارد تا آنها براي وضو از آن استفاده
كنند .خودش باید خمير كند ،ديگدان را براي چاي روشن كند ،گاو را بدوشد ،شيرش
را گرم كند ،از آن ماست درست كند ،تا روغن و قروت داشته باشد.
بعد باید خانههايش را جارو كند و تنورش را آماده كند .در جريان آماده شدن تنور ،بايد
غذا بپزد و ترموزها را پر از آب جوش كند ،بعد نانش را پخته كند .وقتي اين كارها تمام
شد ،برود گاوش را ببرد بيرون براي چريدن و خودش بايد زمينش را خشاوه كند تا وقتي
برميگردد ،مقاديری علف را بايد با خودش حمل كند .دوباره بايد به مادر و پدرشوهر
غذا بدهد ،لباس بشورد و بچهاش را از گهواره بردارد و از فاصلهی دور آب بياورد و
از شير 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 بچهی
شيرخوارش و مراقب گاوش باشد تا گوسالهاش شيرش را نخورد .در جريان شب مراقب
گوسفندی كه براي الندي در نظر گرفته شده بايد باشد كه علف زياد نخورد و گاو
ديگرش هم بايد گوسالهاش را سالم بزايد .فيروزه بهصورت مستقيم در توليد محصوالت
کشاورزی ،دامي و صنايع دستي سهم دارد و یک پایهی محکم اقتصاد خانواده است.
معیشت خانواده از محصوالت لبنی او تأمین میشود .گوسفند و گوسالهای که در آخر
سال فروش میرود ،با رنج و محنت او بزرگ میشود .گندمی که به گدام خانواده واریز
شده نیز در نتیجهی تالش مشترک او و شوهرش بوده است .اما فیروزه مالک یک
شانزدهپولی نیست ،شانزدهپولیای 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 میکنند ،حق
مالکیت مخصوص مردان است ،حتا مالکیت بر تن و روان او و بچههایش.
توكوب نيز قرار ميگيرد و فكر ميكند
بگذریم از اینکه در مواردی از طرف شوهر مورد ل 
او مرد است .مهم نيست كه اذيت وآزارش داده است .داستا ِن بینیبریدن و گوشبریدن و
کشتن و کندن و زدن زنان به اندازهای تکراری شده که حاال حیرتی را در جامعهی شهری
افغانستان که هیچ ،حتا در جوامع دیگر بیرون از افغانستان نیز برنمیانگیزد.
تصویر دوم ،تصویر زنی شهرنشین است و باسواد .فرض کنیم نامش ساجده است.
توپنج ساله است .چهار بچه دارد و مأمور دولت است ،یا شاید معلم است .هر روز
بيس 
قبل از اينكه خانهاش را ترك كند ،بايد لباسهاي شوهرش را اتو بزند و آماده کند ،حتا
اگر این شوهر بیکار باشد .صبحانه درست كند ،کودکانش را براي رفتن به مکتب آماده
كند ،خانهاش را مرتب كند ،بچهی كوچكش را با خودش به كودكستان محل كارش ببرد،
ت غذاي ظهرش
سر وقت به وظيفهاش برسد و غر زدن ریيسش را هم گوش دهد ،وق 
بايد به بچهاش سر بزند ،وقتی كار بيرونش تمام شد ،از راه خري ِد شب را بكند و به هزار
نگاه و سخن آرازدهنده گوش بدهد.
وقتی خانه رسید ،شروع کند به آشپزي برای شب و کمک در انجام كارخانگي بچههايش.
در بيرون و درون خانه كار كند؛ اما در تصميمگيريهای زندگیاش ،تازه اگر خوشبخت
باشد ،سهمی به اندازهی یک مشاور داشته باشد .این تصویرها ،هنوز تصویر غالب زنان
افغان است .البته نمیتوان حضور فعال زنان محدود شهری را در سالهای اخیر منکر شد،
زنانی که در رتبههای بلند دولتی جای گرفتند ،بر کرسیهای پارلمان تکیه زدند ،تظاهرات

توزنهستی،

مادلیلداریم!
سخیداد هاتف

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 ،یک تصویر خاکستری تیره بهدست
میآید که چندان امیدوارکننده نیست .چرا؟ به این دلیل که اگر واقعبین باشیم و به خود
زحمت دهیم و سری به آرشیف روزگار بزنیم ،به لطف انترنت و امکانات امروز ،بهخوبی
ِ
قسمت راه را آمدهاند .مثال عکسهایی
درمییابیم که زنان افغان پیش از این نیز تا این
از زمان ظاهرشاه در دانشگاه کابل ،یا ویدیوهایی که از زمان حاکمیت داکتر نجیباهلل
موجودند ،نشان میدهند که زنان در آن دورهها نیز در شهرها حداقل از آزادیهای نسبی
برخوردار بودهاند؛ اما با اندک تکانی ،همهی دستآوردهایشان ضرب صفر شدهاند.
من در مدت کوتاهی که در بریتانیا زندگی کردهام ،دریافتها م که رسیدن زنان افغان به
سرمنز ل مقصودشان که همان برابری حقوقی و قانونی است ،چه راه ِ دراز و سختی است.
در این مدت کوتاه ،من با صدها زن در موقعیتهای مختلف برخوردهام .پزشک ،راننده،
پولیس ،مدیر و زنان بیکار ،جدا از تفاوتهایشان ،یکچیز در همهی آنها مشترک بوده
است و این را در نگاهشان ،رفتارشان ،سخنشان و در تمام وجودشان میتوان دید؛ آن
چیز مشترک ،اعتماد بهنفس و ایمان درونی و عمیق این زنان به خودشان است.
این زنان چه بیکار باشند ،چه باکار ،چه زیبا باشند یا زشت و حتا معلول ،تن دادن به
تصمیم دیگری برای سرنوشت خودشان را تصور هم نمیتوانند بکنند.
در گزارشی که از بیبیسی شنیدم ،این مسئله بهخوبی آشکار بود .بیوههای بریتانیایی نیز
شوهرانی را از دست داده بودند که عاشقشان بودند .دوستشان داشتند .اما آنها فقط
شوهرشان را از دست داده بودند .وقتی از شوهرانشان میگفتند ،اشک در چشمان آدم
جاری میشد .اما آنها امیدشان از دست نداده بودند« .تکیهگاه» خود را از دست نداده
بودند .چرا؟ چون این زنان تکیهگاهی غیر از خودشان ندارند .هرگز به چیزی غیر از
خودشان تکیه نمیکنند.
اما به نظر من ،که البته شاید منصفانه نباشد ،زنان افغان درصد زیادشان ممکن است باسواد
باشند ،ممکن است سمت رسمی و دولتی داشته باشند؛ اما کس دیگری بر درون و روان
آنها حکمرانی میکند .کسی که گاه نامرئی 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 میکنم ،میبینم که چه راهی درازی در پیش داریم .راهی که تنها
طوالنی نیست ،بلکه بسیار سخت و پر از سنگالخ و صخره نیز هست.
این نوشته به آیهی یأس بدل شد .اما من از زندگی یاد گرفتهام که باید واقعبین باشم.
وضعیت کنونی زنان افغان ،ناامیدکننده است .با این همه ،من به تالشهای زنان فعال برای
برابری ایمان دارم .اما اگر نوعیت این تالشها تغییر نکند و مثل سالهای گذشته ،فقط به
برگزاری کنفرانس و سمینار و گزارش و فیلم در کالنشهرهای افغانستان محدود بماند،
راه به جایی نخواهد برد؛ ولی اگر بر دولت فشار آورده شود که به تعلیم و تربیهی زنان
توجه جدی و بیشتر کن د و نیز حرکتی بهراه انداخته شود که زن افغان را برای رسیدن به
خودباوری کمک کند ،شاید قبل از مرگ چشممان به ساحل نجاتی بیافتد.

ما ،در براب ِر تو ،برای بسیاری از نامردمیها و بیرسمیهای
خود دالیل محکمی داریم .دالیل ما اکثرا خیلی موجه اند.
منطق ما چندان قوی است که تو جز آن که در برابرش
سکوت کنی چارهی دیگری نداری .ما کار جالبی کردهایم:
وضعیتی برساختهایم که در آن هر چه تو بگویی به صورت
طبیعی غلط باشد و هر چه ما بگوییم آشکارا درست .آن وقت
نتیجه این میشود که کسی که همه یا اکثر حرفهایاش
غلط باشند احتماال عقل درستی ندارد .از آن سو ،هر کس
که همه یا اکثر حرفهایاش صحیح باشند قطعا عقل زیادی
دارد .چند مثال بدهم:
ما تصمیم گرفتهایم که هر جا ترا تنها یافتیم آزارت بدهیم،
تهدیدت کنیم و اگر هوسمان مهار نمیشد با تن و روانات
بازی کنیم .وضع را طوری ساختهایم که در آن این کارها را
بتوانیم .حال ،تو میگویی این که میگویند زن نباید تنها به
سفر برود حرف غلطی است .ما میگوییم این سخن نه فقط
غلط نیست ،بل از ِ
عمق خردمندی میآید .تو میگویی و ما
میگوییم و به نتیجهیی نمیرسیم .آخر تو لج بازی میکنی و
تنها به سفر میروی .مدتی بعد از سفر بر میگردی .دلات
شکسته و روانات خسته است .سرمای ترس هنوز در
نگاهات هست .خبری شده؟ میگویی که آزارت داده اند.
اذیتات کردهاند .تعقیبات کرده اند .مسخرهات کردهاند.
در حقات اهانت روا داشته اند .و ما تعجب نمیکنیم .نگفته
بودیم؟ چه قدر تکرار کردیم که ما وضعیت را میشناسیم
و تو باور نکردی .همیشه در برابر ما میایستی ،اما آخر کار
معلوم میشود که آنچه ما میگفتیم درست بود.
ما نمیگذاریم زنی مدیر شود .اجازه نمیدهیم هیچ زنی بر
مردها نظارت کند .مجال نمیدهیم زنان در مقام گردانندهی
امور بنشینند و در روند آزمون و خطا پخته شوند .نمیگذاریم
زنان مدیریت را در تجربه بیاموزند .آنگاه میگوییم :ببین،
تو نمیتوانی مدیریت کنی .تو زنی و اساسا زنان چون هم
هوش کمتری دارند و هم خیلی بندهی احساسات خود اند،
نمیتوانند مدیر شوند .مدیریت قابلیت میخواهد و کنترول
داشتن بر احساسات و هیجانات خود یکی از تواناییهایی

است که مدیران باید از آن برخوردار باشند .تو میگویی که
نه این طور نیست .اصرار داری که زنان هم میتوانند مدیریت
کنند و در صورت لزوم بر احساسات و هیجانات خود مهار
بزنند .ما میگوییم و تو میگویی و به نتیجهیی نمیرسیم.
چند تن از زنان مدیر میشوند .آنگاه یکی پس از دیگری
شکست میخورد .آنگاه فریاد شان بر آسمان میرود که
کسی از ما حساب نمیبرد .ما که گفته بودیم زنان نمیتوانند
مدیر شوند.
ما به کارهای خانه دست نمیزنیم .غذا نمیپزیم ،لباس
نمیشوییم ،طفل را تر و خشک نمیکنیم و در پاک کردن
خانه سهمی نمیگیریم .تو میگویی که مردها هم باید بخشی
از مسئولیتها را بر عهده بگیرند .ما میگوییم که خانم،
نمیشود .تو میگویی میشود .ما میگوییم و تو میگویی
و به نتیجهیی نمیرسیم .آخر ما ناگزیر میشویم غذا بپزیم.
چه شده؟ نمکاش زیاد شده؟ سوخته؟ خام مانده؟ خوب تو
اصرار داشتی که آشپزی کن .ما که از اول استدالل میکردیم
که برای این کارها ساخته نشدهایم.
ما با تو قهر میکنیم .با تو حرف نمیزنیم .در بسترت
نمیخوابیم .غذایی را که پختهای نمیخوریم .از خانه فرار
میکنیم و میرویم پیش رفقای مان .تو دلتنگ میشوی .تو
نمیتوانی فرار کنی و پیش رفقایات بروی .تو که حرف نزنی
چه کار میکنی؟ با ما حرف نزنی که از غصه بمیری؟ میآیی
و معذرت میخواهی .اعتراف میکنی که زنی و نمیدانی
چهگونه حرف بزنی .قبول داری که همیشه با حماقتهایت
ما را ناراحت میکنی .خوب ،ما که از اول میگفتیم که زنها
کم عقل اند و س ِر هیچ و پوچ آدم را عصبانی میکنند و بعد به
حماقت و جهالت خود پی برده و پشیمان میشوند.
میبینی که همواره آنچه اثبات میشود این است که هر چه تو
بگویی غلط است .هر چه ما میگوییم همیشه صحیح است.
ما هوشیاریم .کاری کردهایم و ساختاری ساختهایم 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
بیشتر میدهند  ،گناه ما چیست؟
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زنان،
فرصتهایاقتصادی
و کاهش خشونت

زنان ،در کشورهای مثل افغانستان محرومترین قشر از فرصتهای اقتصادی میباشد.
بر عالوه انواع گوناگون محرومیت ،زنان معموال از فرصتها و امکانات اقتصادی نیز
محروم اند .اکثرا ،زنان حق مالکیت بر عوامل تولید را ندارند ،از آزادی کار کردن در
بیرون از خانواده محرو م اند ،دسترسی شان به خدمات آموزشی محدود است و در
نتیجه ،زنان از استقاللیت اقتصادی محروم میباشند .محرومیت زنان از فرصتهای
اقتصادی و عدم استقاللیت اقتصادی شان ،از یک طرف ،میزان نقشآفرینی و تأثیرگذاری
آنان را در فرآیندهای تصمیمگیری در دورن خانواده و در اجتماع به شدت محدود
ساخته و از طرف دیگر ،زمینه را برای انواع مختلف خشونتورزی بر علیه آنان فراهم
ساخته است.
بنابراین در بحث نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ،پرداختن به مسئلهی جنسیت
و زنان ،یکی از جدیترین بحثها است .چون در طول تاریخ و همچنان امروز،
مهمترین مصداق نابرابری؛ نابرابری بر مبنای جنسیت است .زنان ،به دلیل جنسیت شان،
از فرصتهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی محروم میشوند .رسیدن به برابری نسبی،
مستلزم توجه ویژه به توانمندسازی زنان ،به خصوص در عرصهی اقتصادی میباشد.
توانمند سازی زنان به خصوص در عرصه فعالیتهای اقتصادی از چند جهت دارای
اهمیت میباشد :اول ،نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان ،بسترساز نابرابریهای
اجتماعی و سیاسی است .زنان معموال به لحاظ اقتصادی در موقعیت فرودستتری
قرار دارند و این مسئله باعث میشود که آنها به لحاظ موقعیت اجتماعی و میزان
تأثیرگذاری سیاسی نظر به مردان در موقعیت پایینتری قرار بگیرند .به عبارت دیگر،
میزان نقشآفرینی زنان و مشارکت آنان در فرآیندهای تصمیمگیری در درون اجتماع،
تا حد زیادی به میزان استقاللیت اقتصادی زنان وابسته است .هرگاه دسترسی زنان به
فرصتهای اقتصادی افزایش یابد ،آزادیهای زنان مانند :حق کار کردن در بیرون،
آزادی تحصیل و داشتن حق مالکیت افزایش مییابد که در نتیجه ،قدرت زنان افزایش
یافته و آنها به میزان استقاللیت اقتصادی بیشتری دست مییابند .این مسئله ،به
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رضا فرزام،
استاددانشگاهکابل

صورت خودکار میزان تأثیرگذاری و نقشآفرینی زنان را در تصمیمگیریهای اجتماعی
نیز افزایش میدهد.
دوم؛ موقعیت ،جایگاه و اهمیت زنان در دورن خانوادهها هم تا حدی زیاد متأثر از
سهم آنان در رفاه خانواده میباشد .البته باید در نظر داشته باشیم که سهم زنان در
رفاه خانوادهها به شدت باالست ،اما به دلیل اینکه سهمگیری در رفاه خانواده ،با یک
معیار نارسا یعنی میزان خلق درآمد سنجش میشود ،بنابراین اکثریت زنان ،هیچ سهمی
در خلق درآمد ندارند .یکی از فکتورهای که باعث تفاوت در نقش و جایگاه مردان
و زنان خانواده میشود ،میزان سهمگیری آنان در خلق درآمد است .مردان معموال
عنوان «نانآور» خانواده را با خود یدک میکشند که این مسئله به سادگی بر میزان
اهمیت ،احترام و تأثیرگذاری آنان در فرآیندهای تصمیمگیری درون خانوادگی میافزاید.
برعکس ،چون از یک طرف ،کار زنان در خانواده بدون مزد انجام میشود و از طرف
دیگر ،آنان در مقایسه با مردان از آموزشهای کمتری برخوردار اند و از آزادیهای
اساسی مانند کار کردن در بیرون از خانه محروم اند به همین دلیل ،آنها از احترام،
اهمیت و تأثیرگذاری کمتری نیز برخوردار است .این تفاوت در نقشآفرینی بین زنان و
مردان به شدت متأثر از میزان دسترسی آنان به فرصتهای اقتصادی است.
سهم ناچیز و یا هم صفر زنان در خلق درآمد برای خانواده به دلیل محرومیت آنان از
آزادی کار کردن ،از یک طرف آنان را در موقعیت فرودستتری نظر به مردان خانواده
قرار میدهد و از طرف دیگر ،به لحاظ مالی ،زنان را به شدت به مردان خانواده وابسته
میسازد .این وابستگی زمانی مشکلساز میشود که زنان در اکثر موارد حتا برای زنده
ماندن و برآورده ساختن ضروریترین نیازمندیهای خود ،به مردان وابسته میشوند.
وابستگی مالی زنان به مردان ،برعالوه افزایش محرومیت زنان ،زمینه را برای اعمال
خشونت بر علیه آنان نیز فراهم میسازد .بر اساس ارزیابیهای مختلف انجام شده در
این زمینه ،وابستگی مالی منجر به خشونت مالی بر علیه زنان میشود و خشونت مالی
به عنوان یک نو ِع فراگیر از خشونت ،زمینه را برای اعمال انواع دیگر خشونت فراهم

توانمند سازی زنان به خصوص در عرصه فعالیتهای اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت میباشد :اول ،نابرابری اقتصادی
بین زنان و مردان ،بسترساز نابرابریهای اجتماعی و سیاسی است .زنان معموال به لحاظ اقتصادی در موقعیت فرودستتری
قرار دارند و این مسئله باعث میشود که آنها به لحاظ موقعیت اجتماعی و میزان تأثیرگذاری سیاسی نظر به مردان در
موقعیت پایینتری قرار بگیرند .به عبارت دیگر ،میزان نقشآفرینی زنان و مشارکت آنان در فرآیندهای تصمیمگیری
در درون اجتماع ،تا حد زیادی به میزان استقاللیت اقتصادی زنان وابسته است .هرگاه دسترسی زنان به فرصتهای
اقتصادی افزایش یابد ،آزادیهای زنان مانند :حق کار کردن در بیرون ،آزادی تحصیل و داشتن حق مالکیت افزایش
مییابد که در نتیجه ،قدرت زنان افزایش یافته و آنها به میزان استقاللیت اقتصادی بیشتری دست مییابند .این
مسئله ،به صورت خودکار میزان تأثیرگذاری و نقشآفرینی زنان را در تصمیمگیریهای اجتماعی نیز افزایش میدهد.
دوم؛ موقعیت ،جایگاه و اهمیت زنان در دورن خانوادهها هم تا حدی زیاد متأثر از سهم آنان در رفاه خانواده میباشد .البته
باید در نظر داشته باشیم که سهم زنان در رفاه خانوادهها به شدت باالست ،اما به دلیل اینکه سهمگیری در رفاه خانواده،
با یک معیار نارسا یعنی میزان خلق درآمد سنجش میشود ،بنابراین اکثریت زنان ،هیچ سهمی در خلق درآمد ندارند.
یکی از فکتورهای که باعث تفاوت در نقش و جایگاه مردان و زنان خانواده میشود ،میزان سهمگیری آنان در خلق درآمد
است .مردان معموال عنوان «نانآور» خانواده را با خود یدک میکشند که این مسئله به سادگی بر میزان اهمیت ،احترام
و تأثیرگذاری آنان در فرآیندهای تصمیمگیری درون خانوادگی میافزاید .برعکس ،چون از یک طرف ،کار زنان در خانواده
بدون مزد انجام میشود و از طرف دیگر ،آنان در مقایسه با مردان از آموزشهای کمتری برخوردار اند و از آزادیهای
اساسی مانند کار کردن در بیرون از خانه محروم اند به همین دلیل ،آنها از احترام ،اهمیت و تأثیرگذاری کمتری نیز
برخوردار است .این تفاوت در نقشآفرینی بین زنان و مردان به شدت متأثر از میزان دسترسی آنان به فرصتهای
اقتصادی است.
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میکند .ارزیابیهای سازمان محو خشونت بر علیه زنان ،نشان میدهد 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 یک نو ع ِفراگیر خشونت محسوب میشود ،اما
به دلیل توجه کمتر به این پدیده معموال ،پنهان مانده است.
سوم؛ نابرابری اقتصادی و محرومیت زنان از فرصتهای اقتصادی ،به صورت مجموعی
روند توسعه را به کندی مواجه میسازد .محوریترین عنصر توسعه در یک کشور،
نیروی انسانی آن است .زنان به عنوان یک کتلهی بزرگ از نیروی انسانی یک کشور،
وقتی از فرصتها و امکانات آموزشی و اقتصادی محروم میشوند ،به صورت خودکار
روند توسعه را به مشکل مواجه میسازد .روند توسعه زمانی ممکن است که از توانایی
تمامی نیروی انسانی یک کشور استفاده شود اما محرومیت زنان از فعالیتهای اقتصادی،
روند توسعه را از توانایی ،تخصص و انرژی آنان محروم میسازد.
میزان نقش آفرینی زنان در روند توسعه به شدت متأثر از آموزش زنان و آزادی آنان
در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است .بنابراین ،به هر میزانی که مشارکت زنان در
فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد ،زنان قدرتمندتر میشوند .قدرتمندتر شدن زنان،
برعالوه افزایش سهم آنان در بهبود وضعیت کلی جامعه ،زمینه را برای خشونتورزی
مردان بر علیه آنان ،به شدت محدود میسازد.
اما به نظر میرسد 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 سهمگیری در
فعالیتهای اقتصادی .زنان معموال در مقایسه با مردان ،به صورت عمومی از فرصتهای
محدودتری در بازار کار برخوردار اند ،زنان در اکثریت از کشورها مزد کمتری نظر به
مردان دریافت میکنند ،زنان ،در اکثر موارد به دلیل سنتهای 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 کمتری برخوردار است ،زنان
محدودی که شاغل اند ،به انواع گوناگون خشونتها به خصوص آزار جنسی مواجه
اند ،و بالخره زنان به فرصتها و امکانات کمتر آموزشی دسترسی دارند .تمامی این
فکتورها ،باعث شده است که زنان به لحاظ اقتصادی در موقعیت فرودستتری نظر
به مردان قرار بگیرند .محدودیت دسترسی زنان به امکانات و فرصتهای اقتصادی بر
عالوه فرودستی نقش و اهمیت زنان در درون خانوادهها ،به خشونت و عدم توانمندی
آنان نیز دامن زده است.
طبیعی است که تالش در راستای استقاللیت اقتصادی زنان ،باعث قدرتمندتر شدن
زنان میشود و نقش زنان را در تعامالت اجتماعی و سیاسی به صورت چشمگیر
افزایش میدهد .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 میبخشد و خشونت برعلیه زنان را کاهش میدهد.
برای درک این مسئله به یک مثال موفق در مورد بنگالدیش توجه کنید .محمد
یونس ،اقتصادان برجسته بنگالدیشی ،طرحی جالبی را برای توانمندی زنان ارایه کرد.
محوریترین طرح یونس ،توانمند سازی زنان به لحاظ اقتصادی با استفاده از عرضه
قرضههای کوچک بود .بانک گرامین بر اساس طرح محمد یونس تأسیس شد و امکانات
مالی کوچک را در اختیار زنان قرار داد .بانک گرامین ،قرضههای کوچک را در اختیار
زنان قرار داد و بعد از مدت کوتاه ،زنان به موفقیتهای چشمگیر اقتصادی نایل شدند.
این اقتصاددان برجسته ،این نکته را به خوبی درک کرده بود که عدم مالکیت زنان بر
عوامل تولید و تبعیض در بازار مالی بر علیه زنان که دسترسی زنان را قرضههای 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 چشمگیری به موفقیتهای اقتصادی رسیدند .آنان ثابت کردند که در صورت
دسترسی شان به عوامل تولید و برداشتن محدودیتهای اقتصادی از برابر شان ،میتوانند
مثل مردان وضعیت اقتصادی خود و خانواده شا ن را کامال بهبود بخشند .از طرف دیگر،
بر اساس مطالعات انجام شده ،نرخ بازپرداخت وام از طرف مشتریان بانک به  98درصد
میرسید .این رقم به شدت باال است و نشان دهندهی این نکته اساسی؛ که زنان در
صورت دسترسی به عوامل تولید میتوانند به موفقیتهای بینظیر اقتصادی دست یابند.
ارزیابیهای انجام شده در مورد موفقیت برنامه قرضههای کوچک در راستای
توانمندسازی زنان ،نشان میدهد 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 میباشد .محرومیت زنان از مالکیت بر عوامل تولید باعث شده
است که آنان حتا از راهاندازی کوچکترین فعالیتهای اقتصادی نیز ناتوان باشند.
اما تجربهی تاریخی نشان میدهد که در صورت دسترسی زنان به عوامل تولید ،آنان
میتوانند به موفقیتهای بینظیر اقتصادی دست یابند.
جای تردید نیست که موفقیت اقتصادی و اجتماعی زنان وابسته به سطح آموزش زنان
میباشد .آموزش ،بر عالوه بلند بردن قدرت زنان ،در کاهش خشونت بر علیه آنها
نیز تأثیرگذار بوده و نظام ارزشی آنها را دگرگون میسازد .ارزیابیهای مختلف نشان
میدهد که آموزش زنان ،استقاللیت اقتصادی آنان را افزایش میدهد ،میزان باروری را
کاهش میدهد ،توجه زنان را به مسایل صحی افزایش میدهد و در نتیجه میزان مرگ و
میر را نیز کاهش داده و وضعیت عمومی زندگی خانوادگی را بهبود میبخشد.
زنان افغانستان ،مانند زنان اکثریت کشورهای جهان ،به کمترین فرصتهای اقتصادی
دسترسی دارند .دسترسی محدود زنان به فرصتهای 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 بینالمللی کار ،زنان افغان با موانع جدی برای
مشارکت و حضور مؤثر در فعالیتها مواجه هستند .پایین بودن سطح آموزش و
تخصص ،چالشهای متعدد فرهنگی و اجتماعی ،مصروفیت بیش از حد در بزرگ
کردن کودکان ،زمینههای شغلی ناچیز ،تجربه کاری کم ،نبود امنیت ،دسترسی ناچیز به
اطالعات در مورد بازار کار ،فقدان چارچوبهای قانونی برای حمایت از کار زنان و
مهمتر از همه تبعیض بر علیه زنان در مارکیت کار؛ از مهمترین چالشهای است که
زمینهی مشارکت زنان را در مارکیت کار محدود ساخته است.
از طرف دیگر ،افغانستان کشوری است با بیشترین آمار خشونت علیه زنان .هرچند
خشونت بر علیه زنان ریشهها و عوامل مختلف دارد ،اما یک عامل اساسی آن ،عدم
استقاللیت اقتصادی زنان و وابستگی بیش از حد آنها به مردان است .اکثریت زنان
افغان ،حتا برای زنده ماندن و برآورده ساختن ضروریترین نیازمندیهای زندگی ،به
مردان وابسته اند .این وابستگی چشمگیر ،زمینهی انواع مختلف خشونتورزی را بر
علیه زنان فراهم ساخته است.
هرچند در طی سیزده سال گذشته ،حضور و مشارکت زنان در فعالیتها و فرآیندهای
تصمیمگیری 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 .یک
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 میسازد و این وابستگی ،زمینه
اعمال خشونت را بر علیه زنان فراهم میسازد.
بنابراین ،برای کاهش خشونت بر علیه زنان ،آموزش و حمایت از مشارکت زنان در
فعالیتهای اقتصادی مسئله محوری میباشد .آموزش علوم و استقاللیت اقتصادی
به زنان قدرت بیشتر میبخشد و این قدرت ،بر نقش آفرینی و موفقیت زنان در
فرآیندهای تصمیمگیری در درون خانواده و اجتماع نیز تأثیر میگذارد .استقاللیت
اقتصادی زنان ،در کنار اینکه بر افزایش توانایی نسل بعدی زنان میافزاید ،خشونت بر
علیه آنان را کاهش میدهد و زنان را توانمند بار میاورند .در رهایی از محرومیت نسبی،
بلکه مناسبات حاکم بر ساختار اجتماعی و سیاسی و تقسیمبندیهای قدرت در خانواده
و اجتماع را نیز دگرگون میسازد.
بنابراین ،تمرکز باالی توانمند سازی زنان از طریق آموزش و استقاللیت اقتصادی ،باید به
عنوان محوریترین 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،
میتواند راهکارهای بنیادی برای کاهش خشونت و افزایش قدرت زنان باشد.
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همکاران هرکدام به نوبت و بهصورت مستفیم یا غیرمستقیم به این دختران پیشنهاد رابطهای فراتر از همکاری
خواهند داد .شماری به بهانهی عشق و شماری به بهانهی پیوند ازدواج و تعدادی دیگر به بهانهی دوستی صادقانه
سراغ این دخترها میروند .حتا ممکن است بعضی از همکاران مرد که از روشهای دیگر نتیجهای نگرفتهاند ،اقدام
به تهدید این دختران کنند که طبیعی است ،باز هم این دختران باید از وقت و انرژی خود مایه بگذارند و یک به

ناهیدباقی

سخیداد هاتف

شباهت
خیابان آزاری
و آزارهای اداری

یک دست این همکاران را از سرشان بردارند.
اینجاست که ناباوری ایجاد میشود و دختران همواره با ترس و لرز به محیط کار میروند و بیشتر فکر و ذکر و
وقتشان صرف توجه به رفتار و گفتارشان میشود .تمام انرژی خود را برای حفظ حیثیت و آبرو مصرف میکنند تا
برای کاری که دستآورد یا برآیند فوقالعادهای داشته باشد .بخش دیگری از انرژی این زن هم صرف مبارزه برای
بهدست آوردن آزادیهای کوچک از خانواده میشود 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.
چنانچه این زن فرد چندان مصلحتاندیشی نباشد و بخواهد در برابر پیشنهادهایی که به او میشوند ،سختتر و
خشنتر برخورد کند ،بدون شک با رفتار موذیانهتر ،کارشکنی ،زورگویی و فشار کاری مواجه میشود .مثال مواردی
وجود داشته که هنگام نصب نرمافزارهای نو آیتیها ،اسکرین سویرهای پورنیک در کمپیوترشان با پسورد وصل

زنانیکهآبرومیبرند

در افغانستان ،یکی از دالیلی که برای توجیه برخوردهای سرکوبگرانه در برابر
زنان و دختران عرضه میشوند این است که زنان و دختران گاهی «آبرو»ی خانواده
را میبرند.
من به این میاندیشیدم که در جامعهی ما شناخت ما از «آبرو» چهگونه شکل
میگیرد .به بیانی دیگر ،وقتی میخواهیم چیزی چون «آبرو» را برای خود مفهوم
کنیم ،چه کار میکنیم؟ آبرو یک مفهوم انتزاعی است ،یعنی نمیتوان به هیچچیز
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 نمیدهند -به کمک یک استعاره برای خود مفهوم میکنیم .منتها به
نظر میرسد که ما آبرو را در دو وجه عاطفی /اخالقی و مادیاش میفهمیم و برای
هر کدام از این وجوه استعارهی متناسباش را تولید کردهایم.
در وجه عاطفی /اخالقی استعارهی رایج برای آبرو این است :آبرو لباس /پرده
است.
در وجه مادی/معیشتی استعارهی رایج برای آبرو این است :آبرو دارایی است.
به کمک پدیدههای ملموس و عینی لباس و دارایی استعارهی «آبرو لباس /پرده
است» و «آبرو دارایی است» را تولید میکنیم و از این طریق آبرو را برای خود
مفهوم میکنیم .شاید بپرسید که چرا لباس؟ چرا دارایی؟ ممکن است بگوییم :آبرو
چراغ است .چرا نتوانیم از استعارهی چراغ برای مفهوم کردن آبرو استفاده کنیم؟
البته استفاده از استعارهی چراغ ممکن است ،اما این استعاره با تجربههای جاری
در جامعهی ما سازگاری ندارد .اگر بگوییم « آبرو چراغ است» ،باید توجه کنیم که
استعارهی «دانش چراغ است» را هم داریم .اگر هم آبرو چراغ است و هم دانش
چراغ است ،آنگاه میتوان گفت که دانش آبرو است .عکساش هم صحیح است.
یعنی بیدانشی بیآبرویی است .اما میدانیم که این گزارهی آخری در جامعهی ما
مخصوصا در مورد زنان صدق نمیکند .بسیار نیستند کسانی که فکر میکنند مثال
بیسوادی دختران شان مساوی به بیآبرویی خانواده است .اگر اینطور میبود که
دیگر کسی حاضر نمیشد بیسوادی دختران خود را تحمل کند .یا شاید خیلی
کم اتفاق بیفتد که دختری مثال در امتحان مکتب یا دانشگاه ناکام بماند و اعضای
خانوادهی او از این بابت احساس «بی آبرویی» کنند .بنا بر این میتوان گفت که در
جامعهی ما برای مفهوم کردن «آبرو» از استعارهی چراغ استفاده نمیشود .اگر کسی
استعارهی «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 میفهمند چه میگوییم .چرا که با استعارهی «آبرو
دارایی است» آشناییم .میدانیم که دارایی کسی برباد رفتن یعنی چه .همینطور اگر
کسی بگوید «فالنی لچک است» ما میفهمیم که منظورش این است که فالنی
بیآبرو است ،چون استعارهی «آبرو لباس است» را داریم ( کسی که لچک 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 تاریک است» یا «فالنی خاموش است» ،کسی آن
را به این معنا نمیفهمد که آن کس بیآبرو است .به خاطری که استعارهیی چون
«آبرو چراغ است» در سیستم اندیشهی استعاری ما نا شناخته است.
حال ،ما از کجا میفهمیم که یک زن به آبروی ما آسیب میزند؟ پاسخ روشن است:
ما به سیستم تفکر استعاری خود مراجعه میکنیم و میبینیم که آیا فالن استعارهی
مشخص در مورد آبرو توسط گفتار و رفتار فالن زن نقض شده است یا نشده
است .مثال وقتی که زنی اصرار میکند که باید لباسهای بلند بپوشد و هیچکس
نباید بدن او را ببیند ،این کار او با استعارهی «آبرو لباس است» در نمیافتد .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 خانوادهی خود مواجه میشویم ،احساس نمیکنیم
که بیآبرو میشویم .ما مفهوم مجرد «آبرو» را با پدیدهی عینیای چون «لباس» برای
خود مفهوم کردهایم و بنا بر این هر قدر که لباس زیادتر میشود مفهوم آبرو برای
ما عینیتر میشود .از آنسو ،کم شدن لباس با کم شدن آبرو تناسب پیدا میکند.
استعارهی «آبرو دارایی است» با موقعیت و رفتار زنان درجامعهی ما چه نسبتی
مییابد؟ اگر چه زنان در جامعهی ما بیشتر از وجه عاطفی /اخالقیِ آبرو (آبرو
لباس است) مورد ستایش و مالمت قرار میگیرند ،اما میتوان نسبت استعارهی
«آبرو دارایی است» را هم با موقعیت اجتماعی زنان کاوید .به تجربه میدانیم که
دارایی چیز خوبی است .وقتی که میخواهیم مفهوم مجردِ آبرو را در وجه مادیاش
قابل فهم کنیم ،از استعارهی «آبرو دارایی است» استفاده میکنیم .در اینجا هر
کس که دارایی مادی خانواده را افزایش میدهد ،در واقع به فهم و تحقق عینی
چیزی چون «آبرو» در خانواده کمک میکند .از آنجا که بیشتر زنان جامعهی ما
در نقشهایی کار نمیکنند که بتوانند بر دارایی خانواده چیزی بیفزایند ،نتیجه این
میشود که در گسترش و افزایش آبروی خانواده هم سهم چندانی ندارند .بیشتر
زنان افغان با کاالهایی که ارزش مصرفی ( و نه مبادالتی) دارند سر و کار دارند
و کارهایشان هم بیشتر ارائهی خدمات درون خانه است که ارزش مبادالتی در
بازار ندارند .این است که زنان خانواده نه تنها افزایندهی دارایی و بنا بر این آبروی
خانواده نیستند ،بل پیوسته به عنوان تهدید بالقوهیی در برابر داراییهای که مرد گرد
میآورد ( مبنای مادی آبرومندیاش) نیز عمل میکنند .البته دختران جوان میتوانند
خود در نقش «دارایی» عمل کنند و به باال رفتن آبروی خانواده کمک کنند .این
دختران (در صورتی که بسیار زیبا باشند و در وجه عاطفی-اخالقیِ آبرو به خانواده
زیانی نرسانده باشند) میتوانند پیوند دهندهی خانوادهی خود با مردمان صاحب
اعتبار شوند و از این طریق بر اعتبار و آبروی خانوادهی 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 میشوند.
این دو وج ِه آبرو ( وجه عاطفی /اخالقی آبرو از یک 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 بهرهکشی و ناتوانی قرار میدهند .آنچه این دو جنبه را به هم متصل
میکند این نگاه تقلیل دهنده و مالکانهی رایج در فرهنگ مرد -محور ما است که
اوال زن چیزی نیست جز تنی که فقط میتواند خدمات جنسی عرضه کند و ثانیا
مالک این تن هم نه خود زن بلکه مردان خانواده اند.
نکتهی مهم در این میانه این است که بدانیم استعارههایی از این نوع که در این
یادداشت آورده شدند معموال در الیههای زیرین ذهن ما مینشینند و در حالت
عادی از چشم ما دور میمانند .اهمیت دانستن این نکته از این جهت است که
تا بسیاری از این استعارههای سخت جان و نهان نشین تغییر نکنند ،چارچوب
قضاوتهای ما در بارهی زنان و نقش و جایگاه اجتماعی شان هم چنان ثابت
خواهد ماند  ،حتا اگر شعارهای مان صد و هشتاد درجه تغییر کرده باشند.

کرده بودند ،تا از طریق زنان اروپایی و رییسان بخش پیگیری و قضیه حل و فصل شده است .برای دختران
افغانستان که مسایل جنسی و عالقهمندی جنسی در آن
جزو تابوهاست ،میتواند بدترین نوع آزار و اذیت باشد.

با آنکه بیشتر از پنج سال میشود که دیگر در افغانستان زندگی نمیکنم و دور از
محیط آنجا هستم ،ولی چون بستر اجتماعی آنجا را خوب میشناسم و کار را در
محیطهای مختلفی در آنجا تجربه کردهام ،در این نبشته نگاهی گذرا میاندازم به
چالشها و آسیبهایی که در آن سیستم فراراه کارمندان زن قرار دارد.
تجربهی کار من از نهادهای غیردولتی شروع شد و در محیط رسانهای ادامه یافت و
بعدا به محیط دیپلماتیک در کنسولگری هند رسید .پس از آن کار در ادارههای دولتی
را تجربه کردم و نهایتا در سفارتخانهی افغانستان در لندن که محیطی نیمهافغانی و
نیمهانگلیسی داشت ،پایان یافت.
آنچه از بیرون بهسادگی سیر سریع و تند شغلی به حساب میآید ،در درون چالشها
و آسیبهای فراوانی به همراه داشت؛ چالشهایی که بسیار مطمئنم هر زن و دختر
کارمند ،کم و بیش و دیر یا زود ،در محیط کار در افغانستان با آن مواجه میشود.
این آسیبها گاهی شباهت بسیار زیادی به آزار و اذیت خیابانی پیدا میکنند که
ایستادن و اعتراض در برابر آن ،همهمهی موقتی را به همراه میآورد ،ولی به تغییر
آن وضعیت کمک چندانی نمیکند .در مواردی هم ممکن است قضاوت بهشدت
وارونه باشد و سکوت در برابر این نامالیمات ،ابزار مناسبتری به نظر بیاید تا بازگو
کردن آن و باالطبع ،خریدن عالمی از نقد و نصیحت به جان ،درست همانگونه که
در خیابانهای افغانستان و در بیشتر موارد ،اعتراض یک زن به آزاری که میبیند ،بر
سر خودش آوار میشود.
نوشتن از این تجربهها اگرچه ممکن است در مواجهه با نابرابری و بیارزشی
سیستماتیکی که زنان افغان در محیط کار با آن مواجه هستند ،چندان نتواند مؤثر واقع
شود و دردی را دوا کند ،ولی حداقل میتواند 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 میآید،
تا رسیدن به محل کار و تا پایان روز در محل کار ،از چه هفتخوانی باید بگذرد؟
همین اول مشخص میکنم که مسایل مطرح شده ،از ادارهای تا ادارهی دیگر و از
محیطی تا محیط دیگر فرق میکند و ممکن است در بسیاری موارد ،محیط کاری
بسیار سالم و همکاران مرد انسانهایی نیکپندار و نیکرفتار باشند .آنچه اینجا
میخوانید ،وصف محیطهایی است که افرادی با سطوح مختلف کار میکنند و سیستم
کار دچار خالی اداری است.
از میان انواع آزارهای اداری ،پنج مرحله بهصورت سیستماتیک و پیهم اتفاق میافتد
که یادآوری آن بد نیست:
اول :بیاعتمادی
دوم :اتهام و خیالپردازی
سوم :درخواستها و توقعات
چهارم :کارشکنی ،فشار و زورگویی
پنجم :کنارآمدن و پذیرش

بیاعتمادی:
چون در افغانستان اصل شایستهساالری در استخدام کارمندان نقش چندانی ندارد و
این روند ممکن است بهشدت متأثر از صالحیتها و صالحدیدهای مدیران رده باال
باشد ،زنان و دخترانی که بهتازگی وارد یک اداره میشوند ،با بیاعتمادی کارمندان
قدیمی مواجه شوند .اگر این مدیر رده باال مرد باشد ،اولین پیشفرض ،معشوقه
پنداشتن این دختر است .معرفی این کارمند زن با چند جملهی معمولی که روز اول
و دوم گفته میشود ،به پایان نمیرسد .برای کارمندان مرد تازهوارد شاید جلب اعتماد
همکاران یک هفته وقت بگیرد؛ اما برای زنان چند ماه را در بر خواهد گرفت تا از
طریق شیوهی لباس پوشیدن ،چگونه خندیدن ،قدرت و نحوهی صحبتکردن ،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 بیقیدی و بیتوجهی نشان
بدهد ،تمام آن شکهای اولیه به یقین بدل میشون د و درست به همین دلیل است
که این کارمند زن ،برعکس کارمند مرد ،باید با صدای آرام حرف بزند ،شوخیهای
معنادار را ناشنیده بگیرد و خندهاش همواره حسابشده یا تبسم باشد تا قهقهه زدن.
اتهام و خیالپردازی
مرحلهی دوم ،مرحلهی حدس و گمان و خیالپردازی و داستانسراییهای همکاران
مرد در مورد این کارمند زن تازه استخدام شده و حتا تهمت و افترا بستن به اوست.
به عنوان مثال ،اگر همین زن در پوشیدن لباس ،زیاد سنتی عمل نمیکند یا آرایش
بیشتری دارد ،همکاران مرد حساب بیشتری روی برقراری رابطه به معنای خاص
آن با او باز میکنند و حتا ممکن است این حساب و احتمال دیگر نه به عنوان یک
حدس و گمان ،بلکه به چشم واقعیت محض دیده شود.
بدترین قسمت سناریو هم این است که رویکردهای اینچنینی باعث میشوند تمام

آن انرژی مثبتی که میتواند صرف کار شود ،برای پاک کردن فضای آلودهای که ایجاد
شده و اثبات واقعیت مصرف شود .در این میان بدا به حال آن زنان و دخترانی که
خانوادههای سنتی دارند .چون در همین مرحله اگر این حرفهای بیپایه و اساس
به گوش خانواده برسند ،اولین نتیجهی آن ،ممانعت از کارکردن دختران و زنان این
خانواده است.
معضل اجتماعی دیگری که با تأسف هنوز هم در افغانستان میتوان به فراوانی آن را
دید ،افتخارکردن مردان به داشتن رابطههای 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
رابطههای آنچنانی صحبت میکنند .اغراق در نوع و میزان این رابطه هم مسئلهی قابل
تأمل دیگری است .یعنی ممکن است مردی یک همکاری ساده و معمول محیط کار را
بعدا در جمع مردان همتراز خود ،شاخ و برگ داده و از آن داستانی بسازد برای کسب
همان چیزی که بهزعم خودش ،افتخار و اعتبار مردانه است .قسمت دردآور قضیه
آنجاست که در بیشتر مواردی از این دست ،قربانی زنی است که برای دیگر مردان
حاضر در آن جمع شناخته شده است و اینکه این داستان تا چه اندازه میتواند بر آن
زن و حضور اجتماعیاش آسیب برساند ،چیزی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد.
شاید این نوشته تا حدی بدبینانه به نظر برسد ،ولی اینها واقعیتهای زشتی اند که در
محیطهای کاری ،محیطهای فرهنگی ،ادبی و خالصه همهجا کم و بیش وجود دارد.
درخواستها و توقعات
پیشنهادهایی که در محیط کار ممکن است به یک کارمند زن بشود ،بستگی دارد به
موقعیت اجتماعی ،شغلی و حالت مدنی .به عنوان مثال ،زنان متأهل خیلی زودتر از
شر پیشنهادهایی چون دوستی ،رستورانت رفتن و ...راحت میشوند ،البته آنهم پس
از اینکه همکاران مرد چند بار تالش خود را کرده و جواب منفی بشنوند .اما کار برای
دختران مجرد به این سادگی نیست و همکاران مرد پیشنهاددهنده ،بهراحتی و بدون
دردسر دست از سر آنها برنمیدارند.

همکاران هرکدام به نوبت و بهصورت مستفیم یا غیرمستقیم به این دختران پیشنهاد
رابطهای فراتر از همکاری خواهند داد .شماری به بهانهی عشق و شماری به بهانهی
پیوند ازدواج و تعدادی دیگر به بهانهی دوستی صادقانه سراغ این دخترها میروند.
حتا ممکن است بعضی از همکاران مرد که از روشهای دیگر نتیجهای نگرفتهاند،
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.
اینجاست که ناباوری ایجاد میشود و دختران همواره با ترس و لرز به محیط کار
میروند و بیشتر فکر و ذکر و وقتشان صرف توجه به رفتار و گفتارشان میشود.
تمام انرژی خود را برای حفظ حیثیت و آبرو مصرف میکنند تا برای کاری که
دستآورد یا برآیند فوقالعادهای داشته باشد .بخش دیگری از انرژی این زن هم
صرف مبارزه برای بهدست آوردن آزادیهای کوچک از خانواده میشود 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.
چنانچه این زن فرد چندان مصلحتاندیشی نباشد و بخواهد در برابر پیشنهادهایی
که به او میشوند ،سختتر و خشنتر برخورد کند ،بدون شک با رفتار موذیانهتر،
کارشکنی ،زورگویی و فشار کاری مواجه میشود .مثال مواردی وجود داشته که هنگام
نصب نرمافزارهای نو آیتیها ،اسکرین سویرهای پورنیک در کمپیوترشان با پسورد
وصل کرده بودند ،تا از طریق زنان اروپایی و رییسان بخش پیگیری و قضیه حل و
فصل شده است .برای دختران افغانستان که مسایل جنسی و عالقهمندی جنسی در آن
جزو تابوهاست ،میتواند 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 سربلند 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
همهچیز روشن شد و از عمر کار او در اداره چند ماهی گذشت ،فضا به اندازهی کافی
باز میشود و همکاران مرد این خانم را میپذیرند و برچسپهای نهایی مانند فیشنی،
مغرور ،کلهشق ،بیباک ،دلپاک ،گوشهگیر ،مصروف و ...براین دختر وارد میآیند و
کنار گذاشته میشوند .اینجاست که این خانم میتواند امنیت کافی را تجربه کند.
قابل یادآوری است که در اداره ممکن است گاهی همکاران خانم هم باعث ایجاد
دردسر برای همدیگر شوند ،ولی در این نوشته فقط به مشکالت موجود از طریق
مردان پرداخته شده است.
البته در محیطهای فرهنگی ،مردان مکانیزمهای مشخصتری برای پیشبرد اهداف
مشخصتر پیدا کردهاند که فرصت پرداختن به آن در این مجال ممکن نیست.
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اسد بودا

تجاریسازی رنج
ِ
محرومیت ِ
زنان افغانستان
و
دورا ِن جدید را به یکمعنا میتوان دورا ِن وراجی و پرگویی
در باره زنان دانست .از زن زیاد سخن گفته شد .بخشی از این
زیادهگوییها بر میگردد به مناب ِع مالی که دولت ،جامعه ِ
ی مدنی
ِ
«حیوانات اِنجویی» نان خود را از آن تامین میکرد ،بخشی هم
و
بر میگردد به سرکوبهای خشونتباری که در دورا ِن جهاد
و طالبان بر زنان تحمیل شد .قدرتهای جهانی دلیلِ اخالقیِ
ِ
حقوق زنان نداشت تا حضورِ خود در
سکسیتر از دفاع از
افغانستان را ِ
برای مرد مِ خود توجیه کنند .نشانداد ِن تصویر ز ِن
افغانی در رسانهها پیامِ اخالقی بود که پیامِ ضد اخالقیِ جنگ
را خنثا میکرد .بههمان میزانی که ز ِن افغانی در دورا ِن جهاد
و طالبان سرکوب شده به صحنه بازگشت .حضور زنان در
ساختاهای رسمی از نظر کمی قابل توجه است 27 .درصد
ِ
ِ
«مجلس
«شورای ملی» و  22درصد نمایندگان
از نمایندگا ِن
سنا» را زنان تشکیل می دهند و در دورة پیشین  28درصد از
ِ
شوراهای والیتی زنان بودند .قانون اساسیِ نه تنها
نمایندگا ِن
ِ
تبعیض جنسیتی را ممنوع کرده است(قانون اساسی ،)۲۲ :بلکه
ِ
«تبعیض مثبت» سخن میگوید ۲۵ .درصد از نمایندگا ِن هر
از
والیت باید زن باشد و  ۵۰درصد انتصابها باید از میان زنان
صورت گیرند(قانون اساسی ۸۳ :و  .)۸۴قانو ِن انتخابات نیز بر
ِ
تبعیض مثبت تاکید میکند .برخی از سیاستگذاریها و قوانینِ
ِ
دولت افغانستان امضا کردهاند ،نیز میتوان
بینالمللی را که
افزود که از جمله میتوان از «قرارداد محو خشونت علیه زنان»
نام برد .امضاکنندگا ِن این قرارداد رابه محو تبعیض و خشونت
علیه زنان ملزم میسازد.
ِ
بزرگ ملی و
همچنین میتوان از بیشمار پروژهي خرد و
بینالمللی در باره زنان یاد کرد که در سالهای اخیر در موردِ
ِ
وضعیت زنان طراحی و اجرا شدهاند .هیچکدام از این
بهترشد ِن
پروژههای دولتی و غیر دولتی  ،ملی و بینالمللی اما نتوانستهاند
ِ
گره از کار فروبسته ِ
مشکالت زنان هم در
ی زنان بگشایند.
والیتهای دور دست ،هم در مرکز و پایتخت هر روز شدیدتر
میگردد و خشونت ِ
های سیاسی و اجتماعی علیهزن فراگیرتر.
ستمگری و قساوت در ِ
حق زن امرعادی و پیش پا افتاده است
ِ
ارتکاب خشونت نه تنها امر قبیح و مذموم نیست ،بلکه افتخار
و
ِ
و نشانه ِ
«غیرت افغانی» بهشمار میرود .بهرغم برنامههای
ی
عجیب و غریب و شاخ و دمداری چون «ارتقای ظرفیت»،
«آگاهیدهی به مردم»« ،برنامههای آموزشیِ کوتاهمدت» و
ِ
ِ
مضحک تلویزیونیـ رادیویی و پالکاردهای تبلیغات
تبلیغات
در آموزشگاهها ،ادارهها و فضاهای عمومی شهر که تمامیِ
اینها با پو ِل کمکهای اختصاصیافته برای زنان تمویل
ِ
فضای عمومی و بیرون
میشوند ،فضای خصوصی وخانواده و
از خانه یکسان بر زن خشونت روا میدارند .زن حتا ِ
حق ا ولیِ
انتخاب شوهر را ندارد .حدود 70درصد از زنان قربانیِ ازداج
ِ
های اجباری هستند57 ،درصد از دختران پیش از سنِ قانوانیِ
ِ
وضعیت صحی
ازدواج(16سالگی) به شوهر داده می شوند.
و روانی زنان بهمراتب رقتبار تر از آن است که تصور کنیم.
در هر  29دقیقه یک زن هنگام زایمان می میرد.خودسوزی،
خودکشی ،فروش ،قتل ،مبادلة دختران و انواع و اقسام خشونت
ِ
های فیزیکی ،اجتماعی و روانی از قبیلِ گوش و بینیبریدن،
از خانه بیرونافگندن وتوهین و تحقیر در فضاهای عمومی،
بیآنکه هیچ پرسشی را برانگیزد ،بر زنان روا داشته میشوند.
ِ
ذهنیت
بخشی از ناکامیهای این پروژهها به جایگاه ِ زن در
تاریخی و سنتیِ افغانستان آن است که زن در حصارِ دیوارِ خانه
به سر برد .زیستنِ زن در حصارِ خانه که پیوستارِ از خانه ِ
ی
پدر تا خانه ی شوهر را در بر می گیرد ،ز ِن افغانی را به هستیِ
همیشه دربندی بدل کرده است که حتا آرزوی پرگشودن و
بیرونشدن از بند در ذهن و روا ِن او مرده است .حضور در
فضای کار و اشغا ِل جایگاههای رسمی البته دشوارتر است و
در برخی از والیت ِ
های جنوبیِ کشور حتا ناممکن است .بهبیا ِن
روشنتر ،حضورِ زن در جایگاه ِ
های سیاسی و اجتماعی ،از آن
رو که این جایگاه ها همواره مردانه تعریف و تفسیر شده اند،
ِ
آداب جامعه و برباددا ِن
نوعی «شرم» ،زی ِر پاگذاشتنِ اخالق و
ِ
شرف خانواده به شمار می-رود .مرج ِع این برخورد با
حیثیت و
ِ
فرهنگ
زن تاحدودی بر میگردد به تصوی ِر آرمانیِ که از زن در
افغانی ترسیم شده است .تصویرآرمانیِ زن در فرهنگ و باورِ
افغانی ،هستیِ «خانه زاد» است که باید در خانه زاده شود،
در خانه رشد کند ،در خانه بزاید و در همانجا بمیرد .برای
ِ
فضیلت اخالقی
ز ِن افغانی ،خانهداری و خانهنشینی بنفسه یک
ِ
استعدادهای انسانی ز ِن افغانی به
است :خانه ،مسج ِد اوست.
ِ
معنای واقعی کلمه سرکوب می گردد .در سراس ِر زندگی بازی

گذرناپذی ِر دیگری نیز برخورد
ِ
صنعت جنسیت و
کرده است:
رنج زنان به کاالی قابلِ
بدلشد ِن ِ
حال حاضر به
این
موانع فرهنگی و اجتماعی در ِ
سازی مسئله ِ
ِ
ِ
ی
فروش .برجسته
جنسیت ،بیش از آنکه بعد
گذرناپذیر دیگری نیز برخورد کرده است:
ی
ِ
صخره ِ
اخالقی داشته باشد ،بعد تجاری
ِ
قابل
رنج زنان به کاالی
صنعت جنسیت و بدل
ِ
ِ
شدن ِ
ِ
صنعت جنسیت
و کاالیی دارد.
ِ
از
بیش
جنسیت،
ی
ه
مسئل
سازی
ه
برجست
فروش.
ِ
ِ
محرومیت زن میفروشد و پول
ِ
نهادهای مداف ِع
بهدست میآورد.
آنکه بعد اخالقی داشته باشد ،بعد تجاری و کاالیی
ِ
ِ
حیوانات
نیروی عظی ِم
زن ،که
ِ
ِ
محرومیت زن میفروشد و
صنعت جنسیت
دارد.
انجویی را به عنوا ِن کارمندان در
اختیار دارند ،تاجرانی هستند که
نیروی
مدافع زن ،که
نهادهای
پول بهدست میآورد.
ِ
ِ
ِ
ِ
فروش زن در براب ِر
تکنیکهای
ِ
در
کارمندان
عنوان
به
را
انجویی
حیوانات
عظیم
ِ
ِ
پول را بهدرستی بلداند .شکلِ
فروش
اختیار دارند ،تاجرانی هستند که تکنیکهای
ِ
امروزی شده ِ
ی همان ساحران و
جادوگرانی که در دورا ِن قدیم
شکل امروزی
برابر پول را بهدرستی بلداند.
زن در
ِ
ِ
مشکلِ زن را با ورد و جادو
دوران
ی همان ساحران و جادوگرانی که در
ِ
شده ِ
ِ
مشکالت زنان
حل میکردند.
ِ
حرف
در افغانستان ،یک مشت
مشکل زن را با ورد و جادو حل میکردند.
قدیم
ِ
ِ
کنفرانس
روی میزی است؛
ِ
ِ
حرف روی
مشکالت زنان در افغانستان ،یک مشت
مطبوعاتی در هتل ِ
های مجللِ
مجلل
های
ل
هت
در
مطبوعاتی
کنفرانس
است؛
میزی
ِ
ِ
ِ
خارجی و داخلی .مطبوعات و
ِ
صنعت
رسانهها همانقدر در
خارجی و داخلی .مطبوعات و رسانهها همانقدر در
ت غرقاند که دولت و
جسی 
ِ
صنعت جسیت غرقاند که دولت و نهادهای مدنی.
ِ
صنعت
نهادهای مدنی .کارگزار ِن
جنسیت بلدند که در پروپوزالها
ِ
صنعت جنسیت بلدند که در پروپوزالها
کارگزارن
ِ
و گزارشهای شان روی کدام
تا
کنند
تاکید
مسئله
کدام
روی
شان
های
ش
و گزار
مسئله تاکید کنند تا پول بهدست
پول بهدست آورند .این صنعت گفتمانی را خلق کرده
آورند .این صنعت گفتمانی را
خلق کرده است که در آن فقط
است که در آن فقط واژههای جارگونی که معنایی را
واژههای جارگونی که معنایی را
ِ
صنعت جنسیت با
جادوگران
نمیرساند ،کاربرد دارد.
ِ
نمیرساند ،کاربرد دارد .جادوگرا ِن
ِ
صنعت جنسیت با زبا ِن فتشیسمی
زبانِ فتشیسمی سخن میگویند و با نیروی سحرانگیز
سخن میگویند و با نیروی
مفاهیم فتیششده ،همه را مغلوب و مسحورِ خود
ِ
سحرانگیز مفاهی ِم فتیششده،
چگونه
ها
ه
رسان
در
که
بلداند
چنین
م
ه
سازند.
می
ِ
همه را مغلوب و مسحور خود
میسازند .همچنین بلداند که در
تاجر
های مطبوعاتی کدام
ِ
ظاهر شوند و در کنفرانس ِ
رسانهها چگونه ظاهر شوند و
ِ
تا
بنشیند
یا
و
بایستد
صنعت جنسیت دقیقا در کجا
در کنفرانس ِ
های مطبوعاتی کدام
ِ
تاج ِر صنعت جنسیت دقیقا در
حامیان مالی قرار گیرد .در کجا
مورد پسند دونرها و
ِ
کجا بایستد و یا بنشیند تا مورد
کدام
به
گریستن
و
خندیدن
بگرید.
بخندد و در کجا
پسند دونرها و حامیا ِن مالی قرار
برانگیختن حس
آوردن پول و
شیوه ،در به دست
ِ
ِ
گیرد .در کجا بخندد و در کجا
بگرید .خندیدن و گریستن به
تاجران
از
بخشی
است.
موثرتر
ترحم دونرها تاثیر
ِ
کدام شیوه ،در به دستآورد ِن
پولدار امروز کسانی هستند که محنت و ِ
درد زن
پول و برانگیختنِ حس ترحم
دونرها تاثیر موثرتر است .بخشی
تجارت میکنند.
از تاجرا ِن پولدار امروز کسانی
هستند که محنت و دردِ زن تجار
میکنند .این امر که محتوای کار
ِ
گ ِر بی شمار «نقش ِ
مشکالت زنان میگشاید ،مهم
چیست و تا چه حد گره از
های انتسابی» است که از جامعه به ارث
نیست ،بعدتجاری رنج و درد و تبلیغاتیکرد ِن آن مهم است.
برده است؛ در خانه به دنیا میآید ،به مقام زن بودگی دست می
ِ
به همینخاطر است که پس از سالها کار در باره زنان ،نه تنها
حجاب ظلمت بر کشد ،در میا ِن
یابد و بی آن که رخسار از
ِ
ِ
گزارش واقعی و
به لحاظعملی مشکلی است ،بلکه حتا یک
دیواری خانه چشم از جهان فرو می بندد .فراتررفتن زن،
چهار
ِ
مشکالت وجود ندارد .گزارشها ساختگی،
مستند هم در باره
از دایرة بسته و در واقع «زندا ِن» زادن ،زیستن و مردن در خانه،
جعلی و ِ
ِ
ِ
کنفرانس مطبوعاتی و قبولشد ِن
پشت میزیاند .پس از
باورهای قدسی ،و
نوعی طغیان و عصیان بر ض ِد فرهنگ و
ِ
سوی دونرها ،نخستین کسانی که اقدامِ به مح ِو
گزارش نهایی از
ِ
شکستنِ آداب و سنت ها به شمار می رود و عالوه بر مجازات
ِ
این گزارشها اقدام میکنند ،کسانیاند که با این گزارشها پول
مجازات قانونی نیز در پی دارد .در یکطرف
و تنبی ِه اجتماعی،
ِ
ِ
مخالف سخنهای
صنعت جنسیت نیز
در آوردهاند .مناب ِع مالی
سنتهایی اجتماعی قرار دارد که بیرونشد ِن زن از خانه و
ِ
صنعت جنسیت را از هرگونه رفتار و
نو است و کارمندا ِن
حضورِ آزاد او در اجتماع را «امربد» تعریف کرده است ،در
گفتار و پندارِ منافی ارزش ِ
های دینی و اجتماعی منع میکنند.
سوی دیگر قوانینِ رسمی که بیرونشد ِن او از خانه را با شالق
ِ
ِ
بازار بازار است .همانگونه که شرکتهای مخابراتی برای پول
مرگ معمولی،
مجازات مرگ ،آن هم نه
و حد شرعی و حتا
ِ
ِ
تبلیغات ماه ِ رمضا ِن خود سفرهافطار پهن میکنند
درآوردن ،در
مرگ خشونت بار
بلکه با «اعدام»» ،سنگ سار» و دیگر انواع
ِ
ِ
ِ
پاسخ داده می-دهد .هم فرهنگ و چش ِم خیره ِ
باورهای
صنعت جنسیت نیز از
صدای قرآن پخش میکنند،
و
ی اجتماع زن
ِ
فرهنگ افغانیِ ستایش میکند ،که زن را موجود زندانی
دینی و
را «حیوا ِن خانگی و زبانبسته» میخواهد و با حضورِ او به
و حیوا ِن بیزبان میخواهد.
عنوان یک انسان مشکل دارد ،هم چش ِم ایدئولوژی ـ اعم
ِ
صنعت جنسیت از نوگرایی میترسد.
بهرغ ِم تظاهر به نوگرایی،
از ایدئولوژی مذهبی و سیاسی ـ از زن میترسد .زن موجود
ِ
صنعت جنسیت
امر نو بازا رِ این صنعت را کساد میکند .تاکید
ترسناک است :شیطان و خط ِر قطعیِ دین و ایمان.
بر پاسداری از ارزشهای دینی و افغانی میتوان نشانه ِ
این موان ِع فرهنگی و اجتماعی در حا ِل حاضر به صخره ِ
ي بارز
ی

ِ
تجاری
ترس از امر نو دانست .اگر واژههای ژارگون را که زبا ِن
این صنعت است برداریم ،هیچ سخنِ نوی نمیماند .ت ِه ت ِه
ِ
صنعت همان نصحیتهای پدرانه بزرگمنشان ه و
ادبیات این
ْ
بیمحتوایی است که مالها و مولویها در خطابه ِ
های شان ایراد
ِ
اعتراض ستمگران
میکنند .امرنو و امتحاننشده خطرناک است.
بر زن را بر میانگیزد .مالها غائله خلق میکنند .ماشینِ این
صنعت متوقف میشود و از رفتار باز میماند .به اسالم نباید گیر
داد ،حتا اگر عاملِ اصلیِ بدبختیِ زنان اسالم باشد.آداب و ِ
ادب
ِ
فرهنگ ملی درخشانی
قبیله را نباید نقد کرد ،زیرا توهین به
است که زن را «حیوانونه» خطاب میکند .نام ستمگران به زن
را نباید یاد کرد ،زیرا زور دارند و خطرناکاند و بازارِ زنجیرهای
این صنعت را تهدید میکنند .باید جارگون سخن گفت .به حد
ِ
بهاری گونههای ستمگران را بر
نرم و مالیم که همچون نسیم
زن نوازش دهد و خنکا ببخشد .در برابر اگر ِ
پای منافع پولی
باشد باید اسالم را برجسته کرد و همانند جنگیرها در الی درزِ
ِ
لطافت زن در
ارزشها رازهای عجیب و غریبی را کشف کرد:
متو ِن دینی .حجم عظیمی از کمکهای مالیِ اختصاصیافته به
زنان در راستای بسط و توسعه ِ
ي عواملِ سرکوبگر مصرف
شدهاند .خبرهگا ِن تلویزیونی و مطبوعاتی به عنوان پیچمهرهای
ِ
صنعت جنسیت توان آن را دارد که ساعتها در باره طب ِع
لطیف زن و فضایل او به عنوان مادر ،نه موجود مستقل و
ِ
ِ
دارای ارزشهای خودآیین ،وراجی کنند .فعاال ِن زن شاغل
ِ
صنعت جنسیت به مراتب خطرناکتر از مالها و خبرگا ِن
در
تلویزیونی است .آنها نه تنها به نامِ نام و نان کمایی میکنند،
بلکه ساعتهای طوالنی در برابر آیینه میایستند و ظاهر شان را
ِ
خواست جنسیِ مردان عیار میسازند .آنها خود شان
موبهمو با
را در مقامِ مدافع ِ
حق زنان و دادخواه ِ قانو ِن محوخشونت علیه
زنان جا زدهاند ،اما به جای دفاع و دادخواهی از ِ
حق انسانیِ زن
در هتلهای مجللِ جهان و «رسانههای قِیج» و چشمچران ملی
و بینالمللی جلوه میفروشند .بیآنکه یادی از زنان کنند و یا
حتا به یاد بیاورند که در کدام جایگاهی قرار دارند ،عکسهای
ی ِآنها از نشستها و آموزشهای کوتاهمدت همه جا را
یادگار 
ِ
تبعیض جنسیتی
پر کردهاند .تمامیِ برنامههای معطوف به مح ِو
ِ
اروتیک یادگاری خاتمه
در افغانستان ،در نهایت به تصویرهای
مییابند.
ِ
ِ
جذب مالی زن به خوبی
قدرت
اساس ًا طراحا ِن نشست بن از
آگاه بودند .تاکید بر حق زن برای آنها معنای اخالقی نداشت،
ِ
معنای سیاسیـ نظامی داشت .بدو ِن حضورِ
سبملیک زنان در
ِ
دریافت کمکهای مالی از ملتها و دولتها
ساختار قدرت،
ناممکن بود .تروریست را خط ِر جهانی میدانست ،این خطر
اما بیش از همه متوجه زن بود .گذشت زمان نشان داد که
ِ
تبعیض جنسیتی در افغانستان و پخش و نشر
سخنگفتن از
رنج زنان در رسانهها ،شکل باژگونه ِ
ی همان تبلغیاتی
درد و ِ
است که در کشورهای توسعهیافته کاالی شان را با میانجیِ تن
ِ
کاالی تجاری
زن به فروش میرسانند .در هر دو صورت زن
ِ
ِ
کندکاوهای
هدف بهدستآورد ِن مناب ِع مالی بیشتر و
است و به
منابع جدید سرمایه از زن تبلیغ میشود.بدلشدن حق رهایی به
ِ
ِ
جذب پول و سرمایه ز ِن افغانی را به
«صنعت جنسیت» و منب ِع
ِ
حقوق بشری
کاالیی تجاری بدل کرده است که مه ِر اخالقی و
ِ
تساوی حقوقی
در پیشانی دارد .قانو ِن من ِع خشونت علیه زن،
ِ
صنعت جنیست
زن و مرد در قانو ِناساسی و دیگر فعالیتها در
ِ
سیمای
استحاله شدند و نتوانستند«دا ِغ فرودستیِ بیولوژیک» از
زنان کشور پاک نماید .پیآیند این قانون ،حضورِنمایشی زنانی
ِ
ِ
زیورآالت
حقوق زن لباسهای نو و
بود که بهجای دفاع از
گرانبهایی شان را به نمایش میگذاشتند .خانهنشینی به عنوا ِن
ِ
فضیلت اخالقی ،ز ِن افغانی را در حد یک حیوا ِن خانگی
یک
فروکاسته است؛ حیوانی که به قو ِل آدورنو«به ناماش پاسخ
ِ
معرض د
میدهد ،در خود محصور است و با این حال در
ید قرار میگیرد ،یک اجبار غریزی جای خود را به اجبار
بعدی میدهد ،هیچ ایدهی در ورای آن گسترش نمییابد .در
حیوان از دستدادن تسلی با کهشی در ترس ،فقدا ِن آگاهی از
ِ
غیبت سوگواری جبران نمیشود(آدورنو:۱۳۸۳ ،
خوشبختی یا
ِ
صنعت جنست نه تنها نتوانست بار «حیوانونه» را از
.»)۴۰۲
دوش ز ِن افغانی بردارد ،بلکه مکانسیم ِ
ِ
هایاخالقی و قانونی
را که میتوانست رهایی زن در پی داشته باشد ،نیز به مان ِع
رهایی و کاالیی تجاری بدل کرد.تا زمانی که زن حیوانونه باشد،
نمیتواند خوشبخت باشد ،زیرا «قویترین حیوان نیز شکننده
است و نمیتواند چرخهی مقدر را به یاری شناخت متوقف
سازد(همان)».
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جمعهاحمدی،
فعالمدنی

Sunday, 31 August 2014

نظامهاوساختارهایبومی،
اجتماعیوفرهنگیافغانستان

«دخترم  14ساله بود که پدرش او را به علت ترس از اینکه مبادا طالبان وی را
اختطاف کنند مجبور ساخت تا با یک مرد  65ساله ازدواج کند .پدرش او را مجبور
نمود تا قطعنظر از رضایت خودش یا رضایت من که مادر اویم! با یک پیر مرد ازدواج
کند .دخترم برای نشان دادن نارضایتیاش با این تصمیم پدرش گریه میکرد و چیغ
میزد.اما پدرش او را وادار کرد تا با پیر مرد ازدواج کند .پدرش برای او استدالل
میکرد که اگر شما ازدواج نکنید ،طالبان شما را اختطاف خواهند نمود ..او مجبور
شده بود که ازدواج کند ..بعداز ازدواج ،او یک دختر و یک 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 یک خانه زندگی میکنند و معیشت شان را از طریق قالینبافی
تامین میکنند..او به من میگوید پدرش آیندهاش را خراب کرده است .هرگاه کسی
به او توصیه میکند که دو باره ازدواج کند ،او این قسم پیشنهادات را رد میکند و
میگوید :از نام ازدواج نفرت دارم و از نام شوهر نفرت دارم ،فایده ازدواج اولم چی
بود؟ او در بارهی اطفالش نگران میشود .میگوید ،والدینش او را نادیده گرفتند و ما
فکر کردیم که او باالی ما یک بار دوش بود"[]1
در این داستان تصور کنید بجای دختر  14ساله که قربانی خشونت شده اگر یک پسر
 14ساله میبود و طالبان میخواستند او را به سر ِ
بازی اجباری با خودشان ببرند .در
ِ
نجات پسر شان بودند .اما
این صورت فامیل پسر ناگزیر از روی دست گرفتن تدبیر
تدبیری که فامیل پسر برای نجات او اتخاذ میکردند چه میتوانست باشد؟ ...شاید
پسر را مخفیانه به مهاجرت روان میکردند .ولی این تدبیر را برای دختر  14ساله
ِ
نجات آن دو گرفته میشود
شان نگرفتند .چرا؟ چون قاعدهی که بر اساس آن تدبیر
در نظام فرهنگی و اجتماعیِ ما نمیتواند تصامیم ،رویهها و اعمالی را بر بتابد که در
تناقض با قاعدهی تدبیر قرار گیرد .این قاعدهی اتخاذ تدبیر برای آنها یک چیز است:
جنس(.)Genus
جنس مفهوم زیستشناختی است که اشاره به تفاوتهای بیولوژیکیِ مربوط به بدن
مرد و زن دارد :زنان میتوانند فرزند به دنیا آورند ،مردان نمیتوانند ..زنان میتوانند
فرزندان شان را شیر دهند ،مردان نمیتوانند ..در صورت زنان ریش نمیروید ،در
صورت مردان میروید ...این تفاوتها را تفاوتهای جنسی میگویند ..تفاوتهای
جنسی تفاوتهای طبیعی و غیرقابل تغییر میباشد که در گذار از حالت طبیعی
انسانها به حالت فرهنگی ،شالوده مجموعهای از تفاوتهای نظاممن ِد ارزشی و
ساختاری دیگر در فرد و جامعه قرار میگیرد که از آن به عنوان جنسیت یاد میکنند..
مفهوم جنسیت( )Genderاشاره به نقشها ،مسئولیتها و رویههای دارد که به
جنس مرد و یا زن در جامعهی مشخص نسبت داده میشود .در افغانستان یک مرد
همزمان میتواند چهار زن داشته باشد ،اما در عین زمان یک زن تنها میتواند یک
شوهر داشته باشد ..اما در برخی مناطق هند یک زن همزمان میتواند بیش از یک
شوهر داشته باشد ..در ایران زنان مکلف به رعایت حجاب در انظار «غیر مردمی»
میباشند ،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... ،تفاوتهای
از این نوع را تفاوتهای جنسیتی میگویند که در یک جامعهی مشخص و در یک
میعاد تاریخی پدید آمده و از یک منظر بر شالودهی طبیعیِ به نام جنس استوار است
و از یک منظر خود آن شالوده میباشد ..به تعبیر دیگر تفاوتهای جنسیتی از یک
دورهی تاریخی تا دوره تاریخی دیگر و از یک جامعه تا جامعه دیگر کام ً
ال متفاوت
میباشد ..بر این اساس تفاوتهای جنسیتی متغییرهای میباشد که نمیتوان حکم بر
ثابت بودن آن صادر کرد ..اما جنس نه یک متغییر بلکه یک 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 نمیتواند زن را فیاالجبار به رعایت حجاب وادارد و یا او
را در نقش خانهدار میخکوب کند..
تا اینجا میتوانم اینگونه نتیجهگیری کنم :جنس مقولهی ِ
ثابت طبیعی است که در
نقش شالودهی جنسیت و تفاوتهای جنسیتی چونان فرآوردههای تاریخی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی قرار میگیرد ،بدون هیچ الزام منطقیِ که جنسیت و
تفاوتهای جنسیتی به مثابهی معلول آن تلقی گردد ..بر اساس این نتیجهگیری،
در تحلیل زمینههای اجتماعی و فرهنگی خشونت علیه زنان ،میتوان دو نظریه را
مبنا قرار داد :جنس و جنسیت..بر اساس نظریهی جنس ،نقشها ،مسئولیتها و
رویههای افراد به تفکیک جنس آنها در یک روند تکامل طبیعی شکل میگیرد و
نظامهای اجتماعی و فرهنگیِ که پدید آمده اند نظام جنسی میباشند .قائلین این نظریه
موقفها ،نقشها و مسئولیتهای زنان یا مردان را به ویژگیهای طبیعی و بیولوژیک
آنان نسبت میدهند و در نتیجه نابرابری مرد و زن را امر طبیعی به حساب میآورند..
مث ً
ال؛ نقش خانهداریی زنان را به ضعف بیولوژیکی بدن آنها نسبت میدهند حال
آنکه نقش شکار و جنگ توسط مردان را به توانایی فیزیکی آنها ..از این دیدگاه نقش
بچهداری و خانهداری زنان همطراز با توانایی آنها در به دنیا آوردن فرزند بعنوان یک
نقش جنسی ،همان اندازه طبیعی محسوب میشود که ناتوانی مردان در بدنیا آوردن
فرزندان و نقش نانآوری آنان از بیرون از خانه.
براساس نظریه جنسیت اما نقشها ،مسئولیتها ،موقفهای اجتماعی و شغلی ،و
رویههای مردان و زنان به مثابهی نظامهای اجتماعی و فرهنگی ،در یک روند رشد
تاریخی ،اجتماعی و فرهنگیِ پدید میآیند و نظامهای پدید آمده میتوانند جنسی و
یا جنسیتی تعبیر شوند؛ از این منظر هر نوع تبعیض و نابرابری علیه زنان ،فرآوردهها
و متغییرهای تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی میباشند که باید از میان برداشته شود.
مبنی بر این نظریه اساس ًا تفاوتهای جنسیتی ،هم به لحاظ فورم و هم به لحاظ ماهیت
نمیتواند تفاوتهای جنسیتی را بر بتاباند..مث ً
ال؛ خانه داری یک نقش جنسیتی است.
اما فرزند به دنیا آوردن یک نقش جنسی است .نقش خانهداری زنان تنها با تصور و
تحمیل مفهوم ضعف بیولوژیک بر زنان است که میتواند بر بنیاد نقش جنسی «فرزند
به دنیا آوردن» توجیه گردد و بدون این تصور نقش فرزند به دنیا آوردن نمیتواند

ِ
ضعیف زنانه توجیه کند .در عین زمان
بخودی خود نقش خانهداری را بعنوان یک نقش
تجارب نشان داده است که زنان میتوانند نقشهای را ایفا نمایند که بر خالف تصور
ضعف بیولوژیک آنان میباشند :جنگ ،شکار ،زراعت ،هیزوم شکنی و....از همین جهت
نقشها و رویههای مردان و زنان با توجه به نوع شرایط طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی متفاوت میباشد .مث ً
ال؛ وقتی زنان فرزند بدنیا میآورند مسلم است
ِ
خاص طبیعی قرار میگیرند که در آن نقش ویژهی فرهنگی و اجتماعی
که تحت شرایط
مانند مراقبت ویژه از کودک ،وقت بیشتر برای مراقبت ماندن و غیره را ایفا مینماید
اما هر نوع برداشت ما مبنی بر جنسی یا جنسیتی بودن آن نقشها ،به هر دلیلی که باشد
متغییر و وابسته به شرایط میباشد .ممکن در یک نظام اجتماعی و فرهنگی یا سیاسی
و اقتصادی تمام نقشها ،مسئولیتها و رویهها با توجیهات جنسی برای افراد پذیرفته
شده باشد ،اما واقعیت این است که هر نوع توجیه جنسی برای امور جنسیتی خود امر
جنسیتی میباشد.
با توجه به این طرح نظری ،موضوع اصلی این نوشتار بررسی اجمالیِ ساختارها و
نظامهای اجتماعی و فرهنگی افغانستان بر اساس یکی از نظریههای فوقالذکر ،به منظور
یافتن پاسخ به این پرسش که خشونت علیه زنان در افغانستان تا چه میزان متاثر از نوع
ساختارها و نظامهای اجتماعی و فرهنگی ما میباشد.
نهادها و ساختارهای بومی و خشونت علیه زنان
مراد از خشونت علیه زنان هرگونه عمل خشونتآمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا
احتمال بروز صدمات و آسیبهای جسمی ،جنسی و روانی شود و یا رنج و آزار زنان
از طریق تهدید به انحام آن اعمال یا اینکه 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 مجموعهی از فورمهای متفاوت اجتماعی میباشد که اجزای آن دارای صورت
بندیهای متفاوت/همسان بوده و یک نظام معین اجتماعی را میسازند .ساختارهای
بومی در افغانستان که دارای ثبات /پایداری اجتماعی میباشند ،شامل خانواده ،خانوار-
مجموع خانوادههای که در فاصله زمانی یک الی دو قرن خود را منشعب از یک پدر
واحد میدانند  -خویشاوندان ،خیل ،قبیله و قوم میباشند که از صورت بندیهای نسبت ًا
همسان برخوردار میباشند و بارزترین شاخصهای ساختاری آنها این هایند:
• تمرکز اقتدار .صورت بندی عناصر تشکیل دهندۀ 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 میشود ،و نقشها ،اختیارات ،منزلتها و موقفهای افرادِ
شامل در ساختار نیز رابطه مستقیم با میزان اقتدار آنها در ساختار دارد..نهاد خانواده را
در نظر بگیرید .اقتدار خانوادگی که زور فیزیکی ،اختیارات و صالحیتهای تصمیمم
گیری ،مالکیت ُملک و سرمایه ،حمایت خانوار ،خویشاوند ،محل و قبیله و غیره را
شامل میشود در وجود تنها یک یا دو شخص که در راس ساختار هرمی خانواده قرار
دارد متمرکز میباشد .در اکثریت قاطع خانوادهها پدرکالن یا پدر و یا برادر بزرگ در
راس ساختار خانواده قرار دارد و قدرت خانوادگی به لحاظ سنتی در وجود او متمرکز
میباشد .زنان اما در ساختار بومی خانوادههای ما در نادرترین شکل آن از اقتدار ثانوی
برخوردار میباشند ..مث ً
ال؛ وقتی مردان در مسافرت قرار دارند زنان سرپرست خانواده می
باشند .همین طور است ساختار سایر نهادهای بومی در افغانستان ،در نهاد خویشاوندی
در درجۀ 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 ،ارزشها ،هنجارها ،نقشها،
موقف/منزلت ها و ...در ساختارهای بومی ما طوری صورت بندی ،تنظیم و تعیین جایگاه
شده اند که هر کدام در برقرار بودنش به گونۀ که تثبیت و مقرر شده ،تداوم ساختار
متمرکز را ذیل اجبار اجتماعیِ ساختارها و نهادهای بیرونی حفظ ،مراقبت و بازتولید
میکند .در یک خانوادۀ روستایی افغانستان ،اگر دختری ،فراتر از محدودۀ مقرر شدۀ
اخالقی و اجتماعی و فرهنگیِ که برایش قب ً
ال مقرر شده ،برود ،و این فراتر رفتن نزد
ذهنیت خانواده و خانوار و قبیلۀ 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 یک خانوار ،دختری نابالغی را که تعلق خانواری
به نمایندگان خانوار ،تعلق محلی به مالها ،قوماندان و موسفیدان محل دارد و از نظر
آنها تخطی اخالقی انجام داده است ،ولی اولیای دختر از تنبیه او یا عاجز است و یا هم
سرباز میزند ،در مالء عام کشانده و ُدره میزنند.
ِ
باالی خودمختاری عملِ بخصوص صاحبان اقتدار در امورات داخلی
• میزان نسبت ًا
نهادها .در ولسوالی گیالن غزنی دختری که هنوز یک ساله نگردیده است ،به صالحیت
و تصمیم پدر خانواده برای پسری که از لحاظ سنی کام ً
ال بالغ گردیده نامزد می شود.
شوهری زارع بدون اینکه به هیچ کسی پاسخگو باشد ،همسرش را به دلیلِ به موقع
نرساندن چای در مزرعه ،مورد تعرض زبانی ،خشونت فزیکی ،تحریم برقراری روابط
با خویشاوندان و همسایه ها ،محروم ساختن از خوراک و پوشاک مناسب و غیره قرار
می دهد .پدری بدلیل حل نزاع  /دشمنی خانوادگیِ ناشی از تخطی یکی از مردا ِن
خانواده اش دختر نوجوانش را به خانوادۀ متضرر شده ،به بد می دهد .قوماندان محل به
همکاری ریش سفیدان و مالهای محل دعوا بر سر زمین میان دو فرد در یک محله را
بر حسب صالح دید و میزان تنفر و تعصب خودشان فیصله میکنند و فیصله را جبرا ً بر

بر اساس این قانون ،مردان حق دارند هر وقت ،در
هر مکان و تحت هر شرایطی زنان تحت ملکیتشان
را بر اساس میل شخصیشان طالق نمایند یا از خانه
بیرون برانند ،یا مورد استفاده /سوء استفادهی جنسی
قرار دهند .اما زنان از این حق برخوردار نیستند .یا
مثال ً مردان میتوانند دخترانشان را تحت هر شرایطی
برخالف خواست آنها ،بهاجبار وادار به ازدواج نمایند،
یا در برخی موارد حتا بفروشند ،در حالی که دختران
این حق را ندارند .مردان -چه بهصورت انفرادی و
چه بهصورت جمعی -میتوانند در مورد مرگ زنانشان
در صورت تخطی آنها از محدودهی مقرر شرعی و
اخالقی تصمیم بگیرند ،در حالی که زنان نمیتوانند در
مورد تنبیه و مجازات مردان خاطی و گناهکار تصمیم
فردی یا جمعی اتخاذ نمایند ...چون اگر به زنان فرصت
تصمیمگیری در مورد مردان داده شود ،در آن صورت
ماهیت ساختاری و ارزشی جامعه دگرگون میشود و
ی که ضامن سلطهی
برای اینکه نهادها و ساختارهای بوم 
مردان بر زنان میباشند ،حفظ شوند ،یکی از راهبردهای
عملی آن ،خشونت علیه زنان میباشد .با راهبرد
خشونت علیه زنان ،مردان سلطهی مردانهیشان بر
زنان را همواره بازتولید نموده و تحکیم میبخشند.
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طرف باختهی دعوا تحمیل میکند .رهبر کاریزمای قومی و مذهبی با تکیه بر قدرت و نفوذ قومی و مذهبیاش ،بر مراجع
دولتی فشار وارد میکند تا در تعیین فالن وزیر یا والی یا معین یا رئیس و یا آمر در ساحات تحت نفوذش فرمایشات او
را عملی سازد.
اینها داللت های معنیدار و منطبق به ساختارهای بومی افغانستان میباشد که از یک سو نشان دهندۀ میزان خود مختاری
ِ
دولت ملی
عمل در درون این ساختارها می باشد و از سوی دیگر نشاندهندۀ عدم حضور و هیبت قانونی و مشرو ِع
بعنوان ابر نهاد اجتماعی -بر فراز نهادها و ساختارهای بومی ..دولتی که از متن یک جامعۀ سیاسیِ ملی برخاسته باشد،و بر نهادها و ساختارهای بومی ،به گونۀی چیرگی مشروع داشته باشد که بتواند آنها 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 میشود .ریش سفیدان،
مالها ،قوماندانهای محل ،قریهداران ،اربابان ،میران ،خانها ،روئسای قبایل و رهبران کاریزما مردان اند .آنها برای تصمیم
گیری مشترک 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 میآروند و همواره صالحیت تصمیم گیری در امورات جمعی و فردی را ویژۀ 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 میباشند. این ساختارها بصورت رادیکال تبعیضآمیز و نابرابر میباشد. خشونت علیه زنان در افغانستان تا آنجایی که در بافت( )Contextساختارهای بومی افغانستان مورد تحلیل و بررسیقرار گیرد ،نوعی کارکرد نظام من ِد ساختاری و نهادی میباشد.
نظامهای فرهنگی و خشونت علیه زنان
طوریکه 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 میگیرد ،صرف با تفاوت در مناب ِع تشکیل دهندۀ قدرت ،کارکردها و اثرگذاریها .دامنۀ
قدرت یک مرد در خانواده که جایگاه مافوق /برتر را در صورت بندی ساختار خانوادۀ افغانی اشغال میکند ،اکثرا ً فراتر
ِ
شدت
از زور فیزیکی ،مالکیت تام بر سرمایه و ملکیتهای خانواده و حمایت قبیله نمیرود ،اما کارکرد آن از لحاظ
ِ
قدرت بیشتر است .این امر تا حدودی وابسته است به این اصل که به هر
اثرگذاری به مراتب بیشتر از کارکرد دولت با
میزان ساختارها فشردهتر و کوچکتر شود ،قدرت نیز متمرکز تر میشود و به هر میزان ساختارها گستردهتر و بزرگتر
شود ،امکان عدم تمرکز قدرت نیز بیشتر میشود .از باب مثال کنترول و اِعمال محدودیت در پوشیدن ،خوردن ،نوشیدن
و روابط زنان توسط فامیل ،موثرتر و سهلتر از اعمال محدودیت از طریق جبر اجتماعی و جبر دولتی می باشد .به تعبیر
دیگر کارکرد فرهنگی ساختارها به میزان فشردگی یا گشودگی آنها 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 میگیرد .این نظام  -به اصطالح
روبنایی  -را فرهنگ مینامیم.
رابطه میان خشونت علیه زنان و نظام فرهنگی مبحث پیچیدهای است اما من تالش میکنم تا این مبحث را صرف در دو
بعد اخالق و قانون مورد بررسی قرار در این دهم.
اخالق
اخالق به معنی مجموعۀ از بایدها و نبایدها ،یک وجه فرهنگی نهادهای اجتماعی میباشد که بصورت کلی به دو دسته
تفکیک پذیر اند :اخالق مرسوم و اخالق مطلوب .اخالق مرسوم نه عق ً
ال و نه ماهیت ًا در طول زمانی و عرض مکانی
تعمیمپذیر نیست مگر بواسطه عمل غیر اخالقیِ خشونت و زور .اما در مقابل اخالق مطلوب هم عق ً
ال و هم ماهیت ًا در زمان
و مکان تعمیم پذیر است .مث ً
ِ
اخالق مرسومِ افغانی برای
ال ما هیچ گاه نمیتوانیم حکم به تبعیت را بعنوان یکی از ارکا ِن
زنان ،به لحاظ زمانی و مکانی در همه انسانها تعمیم بدهیم .اما میتوانیم حکم به نکشتن را بعنوان یکی از اصول اخالقی
و حکم به آزادی اراده را بعنوان شرط بنیادی اخالق (کانت) در تمام زمانها و مکانها تعمیم بدهیم.
براین اساس من تالش میکنم تا با تحلیل مثال زیر اخالق مرسوم افغانی را روشن سازم.
در یکی از ولسوالیهای غزنی موسفیدان ،مالها و قوماندان محل همراه با نمایندگان خانوار الف ،دختر نوجوان را که
متعلق به محل و خانوار خویش میدانند به اتهام رابطه نامشروع با پسر نوجوانی که او هم متعلق به همان محل است ،در
محضر عام یکصد و یک ُدره میزنند تا ،حیثیت لطمه خوردۀ محل و خانوار آنها ،بازخرید و دوباره احیا شود .اما پس ِر
ِ
خاص از افغانستان مانند غزنی باشد.
متهم حتی مورد بازپرسی هم قرار نمیگیرد .این چیزی نیست که منحصر به نقطۀ
آنچه در "تاریخ شفاهی زنان افغانستان"  1387 – 1357آمده نشان میدهد 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 یک فرد مبنی بر برقراری رابطه او با فرد ثانی لطمه خورده و
بواسطه تصمیم جمعی یک 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 آنها را صفتهای بی شرم ،بی حیا و بی عفت وصف میکنند  -ابا میورزند یا حمایت
نمیکنند و یا هم مخالفت میکنند ،در عرف اخالقی ما بی غیرت محسوب میشود.
بنا بر این حیثیت یک ارزش مهم اخالق مرسوم ما میباشد که به طبع جنس مرد و زن به دوگونه قابل دسته بندی می باشد:
اخالق مرسوم مردانه و اخالق مرسوم زنانه .اخالق مرسوم زنانۀ ما چهار رکن اساسی دارد .1 :تبعیت .2 .تعهد  .3عفت/
پاکدامنی .و  .4تحمل/بردباری و اخالق مرسوم مردانۀ 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 میشود ،و در نهایت نابردباری زنان در برابر نارواییها و سختیهای
وارده از جانب مردان ،عدول از محدودۀ مقرر شدۀی اخالقی زنان تلقی میشود و در نتیجه به انحای گوناگون مورد تنبیه
اخالقی میگیرد  -از تحقیر و توهین در محیط خانه گرفته تا سنگسار در مأل عام.-
در نتیجه همانطوریکه مردان در صورت بندی ساختارهای اجتماعیِ بومی افغانستان در فرادست و زنان در فرودست قرار
دارند ،در نظام اخالق مرسوم نیز مردان در فرادست قرا میگیرند 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 دیدۀ فرد ،خانواده،خویشاوندان ،خانوار ،قبیله و حتی قوم میباشد.
قانون
قانون انواع گوناگون دارد .اما قوانین مورد بحث این گفتار ،قوانینِ نانوشتۀ محلی که بصورت قواعد/اصول بازتولید سلطۀ
نهادی و ساختاری مردان بر زنان در جامعه افغانستان میباشد.
مث ً
ال 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 میشوند .1 :قانون مالکیت مرد بر زن .2 .قانون مالکیت
خانواده بر زنان 3 .قانون مالکیت خویشاوند  -خانوار بر زنان  .4قانون مالکیت قبیله  -قوم بر زنان.
در تمام این چهار نوع سه ویژگی مشترک وجود دارد:
 سوبژکتیو است .بدین معنی که مالک ُملک میتواند قانون مالکیت را دگرگون سازد. انتقال پذیر است .یعنی مالکیت میتواند از یک فرد به فرد یا از یک نهاد به نهاد دیگر انتقال کند. انحصاری است .یعنی امکان دسترسی «غیر» به آن مسدود است.این ویژگیها باعث میشود تا قانون مالکیت مردان بر زنان با توجه به بستر ساختاری و ارزشی جامعه ،از حد یک قانون
نانوشتۀ سیال در حافظه اجتماعی افراد به «حق» مالکیت مردان بر زنان در عرف اجتماعی و فرهنگی ارتقا کند .این حق
برای مردان تمام ابعاد هستیِ اجتماعی و فردی زنان را در بر میگیرد:
 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 ُملک شان را بر اساس میل
شخصی شان طالق نمایند یا از خانه بیرون برانند و یا مورد استفاده/سوء استفادۀ جنسی قرار دهند .اما زنان از این حق
برخوردار نیستند .یا مث ً
ال مردان میتوانند دختران شان را تحت هر شرایط برخالف خواست آنها به اجبار وادار به ازدواج
نمایند و یا در برخی موارد حتی بفروشند ،در حالیکه دختران این حق را ندارند .مردان  -چه بصورت انفرادی و چه
بصورت جمعی – میتوانند در مورد مرگ زنان شان در صورت تخطی آنها از محدودۀ مقرر شرعی و اخالقی تصمیم
بگیرند در حالیکه زنان نمیتوانند 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 اینکه نهادها و ساختارهای بومی که ضامن سلطه مردان بر زنان میباشد ،حفظ شود ،یکی از راهبردهای
عملی آن خشونت علیه زنان می باشد .با راهبرد خشونت علیه زنان ،مردان سلطۀ مردانۀ شان بر زنان را همواره بازتولید
نموده و تحکیم می بخشند.
نتیجهگیری
نهادها و ساختارهای بومی در افغانستان بدلیل مرد محور بودن ،تمرکز اقتدار ساختاری و فقدان نظارت ،کنترول و هیبت
قانونی نهاد دولت به مثابۀ حافظ حقوق انسانی افراد بر آنها ،شالودۀ اصلی تبعیض ،نابرابری و خشونت علیه زنان را فراهم
میآورد .این شالودۀ ساختاری مساعدترین بستر برای شکل گیری و رشد فرهنگ خشونتزا و خشونتپرور در ابعاد
گوناگون در جامعه میشود که ضامن بازتولید سلطۀ مردان بر زنان میباشند.
پانوشت  .1 :اداره ملل متحد برای زنان،همانند پرنده های بال شکسته ،تاریخ شفاهی زنان افغانستان 1357ـ 1384
کابل صص او5
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زندگیدرقلمروسلطهیمردانه

مسئلهی اصلی این نوشته ،ساختارهای موجود اجتماعی است؛ ساختارهایی که اعمال و
رفتار اجتماعی ما را شکل میبخشند ،از خانواده گرفته تا دستگاههای آموزشی ،دولت و
حتا نظامهای ارزشی و حقوقی جامعه ،همه الگوهای رفتاریای را برای ما تعیین میکنند
که به تعبیر بوردیو ،خود «نمونهی مالیم ،خزنده و نامرئی خشونت» علیه زنان میباشند.
ما در درون این ساختارها میآموزیم که چگونه رفتار کنیم و در همین «میدان»هاست
که مردان یاد میگیرند مرد باشند و زنان زن .در واقع همین ساختارها اند که هبیتاس
زنانه و مردانه را به وجود میآورند و در نهایت سلطهی مردانه را تحکیم میبخشند.
داستان زندگی زنان در افغانستان ،رقتبار و غمانگیز است .آنان
در یک نسبت نابرابر با مردان ،متحمل مرارتها و نارواییهای
بسیار بودهاند .مصادق این نابرابری و ناروایی در جامعه فراوان و
متعددند .مردان کامروا ،به شیوههای مختلف سعی میکنند زنان را
به مثابه ابزاری در جهت برآوردن نیازها و منافع خود قرار دهند.
نخستین هدف ،تسلط بر بدن زن برای رسیدن به بیشترین لذت
و کامجویی میباشد .در مرحلهی بعد ،بهرهمندی از توان فیزیکی
و جسمی آنان در جهت پیشبرد کارهای خانه ،مراقبت از اطفال،
مراقبت از بزرگساالن و کارهای مشابه دیگر میباشند که عمدتا
به مثابه کارهای زنانه تلقی میشوند .در نهایت ،کنترول رفتار و
کردار زنان از سوی مردان و اعمال مالکیت بر آنان جلوههای دیگر
تسلط مردان بر زنان اند که به شیوههای مختلف بر زندگی زنان
اعمال میشوند .این نوع سلطهی مردانه به باور بسیاریها 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 عریانترین شکل آن اعمال میشود.
بهطور عموم ،فقر ،بیسوادی و آنومی سیاسی و اجتماعی دلیل
اصلی این وضع دشوار و محنتبار زنان پنداشته میشوند .هرچند
موارد فوق در به وجود آمدن شرایط موجود بیاثر نیستند ،اما قطع ًا
نمیتوانند دلیل کافی و وافی و منشای اصلی رابطهی نابرابر موجود
میان زن و مرد افغانی باشند .به نظر میرسد ساختارهای فرهنگی و
ارزشی جامعه ،اساس ًا ساختارهای مردانه اند و نسبت نابرابر موجود
میان زنان و مردان در جامعهی ما از آنجا ریشه میگیرد و همواره
خود را حفظ و بازتولید مینماید .در این نوشته سعی شده است،
از چشمانداز نظریات و متون فمینیستی به ساختارهای موجود
در جامعه نگاه شود و نشان داده شود که چگونه این ساختارها
موجبات تسلط مردان بر زنان را در جامعه فراهم میآورند و آن را
حفظ میکنند .نگاه دقیق و همهجانبه به این مسئله ،امری دشوار و
ناممکن است و اساس ًا خارج از تحمل این نوشتهی کوتاه میباشد،
با وجود آن ،یک نگاه کلی هرچند ناقص شاید بتواند دریچهی
جدیدی برای بحث و مشاجره در مورد شرایط دشوار زندگی زنان
در افغانستان بگشاید.
مسئلهی اصلی این نوشته ،ساختارهای موجود اجتماعی است؛
ساختارهایی که اعمال و رفتار اجتماعی ما را شکل میبخشند،
از خانواده گرفته تا دستگاههای آموزشی ،دولت و حتا نظامهای
ارزشی و حقوقی جامعه ،همه الگوهای رفتاریای را برای ما تعیین
میکنند که به تعبیر بوردیو ،خود «نمونهی مالیم ،خزنده و نامرئی
خشونت» علیه زنان میباشند .ما در درون این ساختارها میآموزیم
که چگونه رفتار کنیم و در همین «میدان»هاست که مردان یاد
میگیرند مرد باشند و زنان زن .در واقع همین ساختارها اند که
هبیتاس زنانه و مردانه را به وجود میآورند و در نهایت سلطهی
مردانه را تحکیم میبخشند.
به شکل عینیتر ،این وضعیت در سطوح مختلف قابل بررسی
است .در درون خانوادهی افغانی ،نسبت زن و مرد نسبت برابر
نیست .سلطهی مردانه در قلمرو خانواده کام ً
ال آشکار و نهادینه
شده است .مردان مدیر و مدبر خانواده اند و زنان باید مطیع مردان
خود باشند .تصامیم مهم به واسطهی مردان گرفته میشوند و زنان
در بسیاری از خانوادهها هیچ نقشی در آن ندارند .کارهای خانه
وظایف زنانه تلقی میشوند و زنان بایست اسباب راحتی مردان
را در خانه فراهم آورند .زنان مورد امر و نهی مردان خود قرار
میگیرند و مالک درستی و نادرستی امری ،نه منطق مستدل ،بلکه
رأی مردان قدرتمند و کامروای خانواده میباشد .در مجموع،
هر آنچه بااهمیت ،پرمنزلت و آمرانه است ،از حیطهی وظایف و
صالحیتهای مردانه پنداشته میشوند و هر آنچه پست ،کممنزلت
و خدماتی است ،قلمرو وظایف زنانه محسوب میگردد .حوزههای
عمومی حیطهی عمل و فعالیت مردانه تلقی میشوند و زنان بایست
در حوزههای محدودتر و کوچکتری ایفای نقش کنند .در حقیقت
نفس چنین تقسیمبندی وظایف و مکلفیتها در درون خانوادهی
افغانی و تعریف جایگاه زن و مرد در آن ،نوعی روابطی را ایجاد
میکند که در آن زنان در جایگاه 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 میسازد .این فرایند از آغاز به نفع اعضای مذکر
خانواده میباشد .خانوادهها عمدت ًا ترجیح میدهند نوزاد تازه به
دنیا آمده ،مذکر باشد .هرگاه دختری متولد میشود با اقبال چندانی
مواجه نمیشود و حتا بسیاریها آن را به فال بد میگیرند .در
جریان تربیت کودک ،خانوادهها سعی میکنند که دختران را به انجام
کارهای زنانه تشویق و ترغیب نمایند و پسران خانواده را به انجام
کارهای مردانه .دختران از امتیازهای همسان با پسران بهرهمند نیستند
و به دلیل رفتارهای متفاوت در درون خانواده ،دختران نمیتوانند
با پسران همذاتپنداری کنند .در مجموع ،آنچه در محیط خانواده
اتفاق میافتد ،عم ً
ال زنان را در انزوا و مرتبت پایینتر قرار داده و
این وضعیت مرتب به آنان القا میشود .نظامهای آموزشی ،بهویژه
مکتبها ،به شکل رسمیتر این وضعیت را بازتولید میکنند .در
مکتبهای افغانستان دختران مکلف اند ،پوشش ویژهای به تن کنند
و با این کار هویت زنانهی خود را تبارز دهند .در نصاب آموزشی
ارزشهای مردانه و زنانه تفکیک شدهاند .کتابهای آموزشی پر
از موضوعاتی اند که ارزشهای شجاعت ،غیرت ،جسارت و ...را
برای مردان و ارزشهایی چون اطاعت ،حیا ،بردباری ،پیروی و...
را برای زنان تشویق و تبلیغ میکنند .به نظر میرسد ،مدارس و در
مجموع نظامهای آموزشی در افغانستان با ترغیب و تشویق چنین
صفات و ارزشهای خاص برای مردان و زنان ،ناخواسته به تشدید
تفاوتهای جنسیتی در جامعه کمک میکنند.
به همین منوال ،نظامهای ارزشی و حقوقی جامعه سهم بیشتری
در تشدید نابرابری میان مردان و زنان دارند .زنان در افکار عمومی
جنس دوم تلقی میشوند و بنابراین ،انتظار عمومی این است که
آنان در چارچوب الگوهای عمل زنانه در حوزههای عمومی رفتار
کنند .جامع ه انعطافپذیری اندکی دارد و کنترول اجتماعی بر
زندگی و عمل زنان شدید میباشد .عدم تبعیت از الگوهای رفتاری
و هنجارهای اجتماعی طرد ،توهین ،تحقیر و حتا خشونتهای
فیزیکی را برای زنان به دنبال دارد .در متون قانونی و حقوقی
علیرغم برخی تغییرات مثبت ،زنان همچنان نصف مردان پنداشته
میشوند .با آنکه در برخی از مادههای قانون اساسی افغانستان زنان
و مردان از حقوق و جایگاه برابر برخوردارند؛ اما موارد دیگری
در آن و سایر متون قانونی و حقوقی وجود دارند که زنان را در
مرتبهی پایینتر از مردان قرار میدهند .نمونههای بارز این نابرابری
را در قوانین میراث و همچنین امور قضایی میتوان مشاهده کرد.
در این قوانین به تصریح آمده است که زنان به اندازهی نصف
مردان از حق میراث برخوردارند و همچنین زنان نمیتوانند در
مقام قضاوت و داوری قرار بگیرند .شهادت آن نیز محل تردید
است و شهادت دو زن به اندازهی تنها یک مرد مورد اعتماد و اعتبار
میباشد .اختصاص کرسیهای دولتی برای زنان و تسجیل آن در
قوانین خود به نحوی خصلت مردانه داشته و آنچه از آن در اذهان
متبادر میشود ،ناچاری و درماندگی زنان است.
بهطور کلی ،این مناسبات نابرابر در همهی حوزههای زندگی جمعی
وجود دارند .مسئلهی اصلی این است که سلطهی مردانه آنچنان
در اعمال و رفتار اجتماعی ما نهادینه شده که بهسختی میتوانیم
آن را درک کنیم .این نوع نگرش و رفتار آنقدر با تفکرات ما
پیوند یافته که آن را بدیهی میپنداریم و هیچگاهی آن را مورد
پرسش قرار نمیدهیم .این مناسبات که در ذات خود خشونتزا
اند ،همواره وجود دارند ،بیآنکه غیرعادی و مسئلهساز پنداشته
شوند .زنان و مردان به مثابه عامالن اجتماعی ،این وضعیت را تداوم
میبخشند .زنان از همه بیشتر نقش برجستهای در بازتولید این
رابطهی نابرابر ایفا میکنند .مادران سعی دارند دخترانشان همانند
خودشان باشند .مادران از هرگونه رفتار غیرمعمول زنانگی توسط
دخترانشان هراس دارند .آنها فکر نمیکنند هنجارهای اجتماعی
سلطهآفرین اند و باعث تداوم سلطهی مردان بر زنان میگردند .در
واقع ساختارها ،هنجارهای سلطه بر زنان را تعریف و تولید میکنند
و منش انسان افغانی به مثابه عامالن اجتماعی در چنین بستری
شکل میگیرد.
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نقشزنان
درتوسعهیسیاسی
اجمل بلوچزاده

«زنان اگر خود را فراموش نکنند ،هیچگاه فراموش نخواهند شد».

«همچنان که زنان حق دارند که باالی چوبهی دار بروند،
به هما 
ن سان نیز حق دارند که باالی سکوی خطابه بروند»( .المپ دوگوژ)

دموکراسی و آزادی در هر کشوری با سنجیدن شرایط زمان آن کشور تعیین میشود.
ما مردان امروز در روزگاری زندگی میکنیم که نمیتوانیم حضور گستردهی زنان را
در عرصهی سیاسی و سیاستگذاریهای کشور نادیده بگیریم .امر مسلم این است که
با گسترش نفوذ زنان در تمام عرصههای زندگی ،بهخصوص اقتصادی و سیاسی ،در
جهان و میزان تأثیرگذاری آنان ،نمیتوان فعالیتهای نیم جامعه را به علم و پژوهش و
حتا تعلیم و تعلم محدود کرد .تقسیم عادالنهی قدرت در تمامی عرصههای اجتماعی
و سیاسی بین زنان و مردان نه تنها ضامن پیشبرد دموکراسی است ،بلکه حق طبیعی
شهروندی برای هردو جنس است که سهم برابر برای تأثیرگذاری در عرصهی سیاسی
را دارا باشند .گفته میشود حضور زنان به شکل فردی در عرصهی سیاست ،معضل
و سوال امروز ما نیست .مسألهی امروز ما ،حضور زنان در عرصهی سیاستگذاری به
عنوان یکی از دو تشکیلدهندهی اجتماع انسانهاست 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 کودک ،نگهداری 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 عادالنهی کار در خانه و جامعه ،یکی از اصلیترین عوامل عدم
مساوات بین زنان و مردان است؛ بهطوری 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 میشود این مناسبت را تغییر داد و تقسیم کار را عادالنه در خانه و جامعه
بنا کرد؟ اگر هدف را براین بگذاریم که میان زنان و مردان عدالت برقرار شود ،در آن
صورت ،چارهای جز برهمزدن 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 مسئولیتهایی که
مربوط به زن تلقی میشوند ،مبرا دانسته است.
زن و مرد هردو باید از فرصتهای برابر و مساوی بهرهمند شوند تا معلوم شود که زنان
نیز همانند مردان توانایی رشد و کسب شایستگیهای فراوانی دارند .بدون حضور زنان
در عرصهی اجتماعی و سیاسی ،نمیتوان از تعادل اجتماعی و سیاسی جامعه سخن به
میان آورد .تاریخ نشان میدهد که حرف آخر را قانونگذاران و سیاستگذاران میزنند.
پس باید در انتخاب قانونگذاران کشور دقت جدی و انتخاب درست نماییم .زنان
میبایست به لزوم حضور گستردهی خود در عرصهی سیاست پی ببرند و برای کسب
حقوق حقهی خود ،خود را به تفکر سیاسی و آگاهی جنسیتی مسلح کنند .زنان باید در
آنجایی که دربارهی آنها تصمیم گرفته میشود ،حضور داشته باشند و مردان در چنین
مسایلی یاران بیهمتای زنان باشند ،نه رقیبان آنها.
آنچه هم اکنون در جهان رخ میدهد ،دامنهی گستردهتری دارد؛ نه تنها انجمنها
و تشکلهای مربوط به امور زنان ،بلکه زنان خارج از گروه یا حزب برای کسب
کرسیهای قدرت همپای دولتمردان در تالش و مبارزهی تنگاتنگ قرار میگیرند.
زنان چرا و چگونه به قدرت میرسند؟
 .1نقش احزاب سیاسی
ساختار سیاسی کشورها گرچه متفاوت از یکدیگرند؛ اما بیشتر برای تحقق دموکراسی
تالش مینمایند و پشتیبا ن چنین حکومتها ،احزاب سیاسی اند .احزاب هریک اصول
سیاسی متفاوتی را تعقیب میکنند .در واقع آنچه که احزاب را از سایر گروههای نظام
سیاسی متمایز میکند ،کوشش برای دست یافتن به قدرت سیاسی است .در یک نظام
دموکراتیک ،دست یافتن به منابع قدرت بیش از همه بر سازماندهی درست احزاب
متکی است و از اینروست که حضور زنان در احزاب سیاسی یکی از راههای دستیابی
آنان به منابع قدرت به شمار میرود.
مهمترین چالش فراروی رسیدن زنان به منابع قدرت را باید عدم موجودیت فضای
دموکراتیک در افغانستان خواند ،حتا با وصف این نکته که قانون ،افغانستان را کشوری
دموکراتیک میخواند؛ اما این دموکراسی هنوز وارد نهاد فرد ،خانواده ،جامعه و در یک
کلیت ،مجموعهی مردم و نظام حاکم نشده است .این مسأله تأثیری مستقیم بر احزاب
سیاسی نیز گذاشته است .تعدد احزاب سیاسی و نداشتن برنامههای روشن ،مبنای
احزاب سیاسی بر اساس تقسیمات قومی و زبانی ،دستهبندیهای مذهبی احزاب و عدم
پابندی تعداد قریب به اتفاق احزاب سیاسی به مبانی دموکراتیک ،نشانههای بارز چنین
فضایی به شمار میروند و از اینروست که در چنین فضایی ،جایگاهی برای زنان
در احزاب سیاسی باقی نمیماند .احزابی که در اکثر موارد ،خود به حقوق و مشارکت
سیاسی زنان باور ندارند ،نمیتوانند نخبگان سیاسی زن را وارد جامعه کنند .این امر
باعث شده که مطالبات زنان از آدرسهای شخصی آنان عنوان شوند .چنین شرایطی
نمیتواند برای حل مشکالت و بیعدالتیهایی که زنان در طول تاریخ با آن دست و
پنجه نرم کردهاند ،راهحل سیاسی پیشنهاد کند .در جوامع دموکراتیک ،احزاب سیاسی
در قدرتمندسازی و توانمندکردن زنان نقش عمدهای ایفا میکنن د و از همینجاست که
زنان میتوانند اعتماد بهنفس حاصل کنند و خود را دخیل در امور سیاسی کشور بدانند.
از طرف دیگر ،در مبارزات انتخاباتی نیز زنان با حمایت بیشتری که ناشی از فعالیت
حزبی است ،مواجه میشوند و دسترسی به قدرت برایشان آسانتر میگردد .در مقابل

هرنوع تصمیم حکومتها که در مغایرت با خواستههای زنان باشد ،میتوانند ایستادگی
کنند و برای اصالح مواردی چون ازدیاد خشونت ،حذف زنان از قدرت و سهم ندادن
آنها در ساختارهای سیاسی ،طرح و مطالباتشان را ارائه کنند.
 .2تکیه بر توانمندیهای فردی و ویژگیهای خاص زنان
در طول تاریخ افغانستان زنانی که اعتماد بهنفس بیشتر داشتند و به توانمندیهای
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 ...میشناسیم .همه به اثبات رساندهاند
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 بیشتری برخوردارند و توانایی ادارهی
امور را بهراحتی دارند .اما آنچه مهم است ،این است که زنان بدانند که از توانایی فکری
زیادی برخوردارند و برای اثبات این امر ،نیاز به مبارزه و تالش شبانهروزی ،مانند زنانی
دارند که از چهارچوب خانواده قدم به اجتماع و از آنجا با مبارزه و تالش وارد منابع
قدرت شدهاند.
آنچه بدیهی است ،این است که ما امروز در الیههای نه چندان پنهان جامعهی خود با
مشکالت دیگری نیز دست و پنجه نرم میکنیم؛ مشکالتی که ناشی از نگاه ِ زنستیز و
مردساالرانه است و به مرور زمان ،سنگواره وارد ذهن قمست زیای از زنان این سرزمین
نیز شده است .این مسألهی تأسفبار باعت شده با وصف امکانات محدودی که در طول
این ده سال در دسترس زنان قرار داشته ،تعداد زیادی از آنها نتوانستند حتا بهرهی
کافی را از همین امکانات محدود ببرند و به شکل شایستهتری وارد ساختار قدرت
در جامعه شوند .به این نکته با وصف این مسأله اشاره میشود که در مورادی زنان از
جایگاهخوب سیاسی برخوردارند؛ ولی تجربه نشان داده است که در تصمیمگیریها
نقش آنها چشمگیر نبوده است و قدرت تأثیرگذاری روی تصامیم دولت را نداشتهاند.
برای برونرفت از این معضل ،باید زنان احزاب سیاسی خودشان را داشته باشند که
نمیتواند خالی از حضور مردان خوشفکر این سرزمین باشد و برای طرح مطالبات
خود با توجه به تجربهی کشورهای مترقی ،دست به ایجاد جنبشهایی بزنند و از این
دو طریق ،جایگاه و نقششان را در جامعه تعریف کنند .بدیهی است ،چنین اقداماتی
نیاز به پشتوانهی فکری ،برنامهریزی ،تجربهی کافی و زمان مناسب دارند .همه خوب
میدانید که در هیچ جامعهای امکان ایجاد یک تغییر اجتماعی آنی ممکن نیست و
تصمیمگیریهای یکشبه و نسنجیده نه تنها که خیانتی به امکانات و ظرفیتهای ایجاد
شده به شمار میرود ،که حتا در مورادی میتواند نتیجهی معکوس بهبار آورد.
 .3محیط خانواده
محیط خانواده از عوامل دیگری است که باعث میشود دختران و زنان در امور سیاسی
و اجتماعی نقش بازی کنند .چنین زمینهای را مادران و پدران آگاه برای دختران و
زنانشان مساعد میکنند و در تمام شرایط از دخترانشان حمایت میکنند .نقش پدران
و مادران در جامعه و احساس وطندوستی و مردمدوستی آنها به فرزندانشان انتقال
مییابد و فرزندان ،پدران و مادران خود را الگو قرار میدهند و گام به گام با آنها وارد
جامعه میشوند .هستند زنان و دخترانی که پدران و مادرانشان از دانش کافی سیاسی
برخوردار نبودهاند ،ولی حامی خوبی برای فرزندانشان بودند .مانع خواستهها و عالیق
آنها نشدهاند و برعکس ،برای تشویق آنها نقش خوبی ایفا کردهاند .چنین زنانی در
جامعه خوب درخشیدهاند و توانستهاند در جامعه مسئولیت انسانی خود را در مقابل
سایر شهروندان ادا کنند .اما در شرایط فعلی نبود امینت و بیاعتمادی اجتماعی والدین
در بسیاری از موارد مانع ورود دختران و زنان به عرصههای سیاسی و اجتماعی میگردد.
اعتماد اجتماعی روزبهروز کاهش مییابد و این فضا نه تنها شرایط سیاسی و اجتماعی
را تنگتر میسازد ،که به فعالیت زنان در عرصههای اقتصادی و فرهنگی نیز ضربه
میزند .زنان از اجتماع بیگانه میشوند و خود را نسبت به اجتماع بیعالقه میدانند و
جامعهپذیری آنها را با مشکل مواجه میکند.
گرچه نظر به مادهی  54قانون اساسی کشور ،دولت مکلف است خانواده که رکن
اساسی جامعه است را مورد حمایت قرار دهد ،ولی دیده میشود که این بند از قانون
کام ً
ال به فراموشی سپرده شده است و به خانوادهها هیچ توجهی از طرف دولت صورت
نمیگیرد .این امر باعث میشود تا سنتهای نادرست و عقبمانده تسلط بیشتری روی
دختران و زنان پیدا کنند و فعالیت آنها را در جامعه محدود سازند.
 .4عامل جمعیت
زنان  50درصد هر جامعه را تشکیل میدهند .از اینرو ،اصرار و تالش برای بهدست
گرفتن مناصب مهم دولتی از سوی آنان ،چندان عجیب به نظر نمیآید .روژه گارودی
دربارهی چگونگی به قدرت رسیدن زنان میگوید« :دنیای مالکیت مرد برای او قدرت
میآفریند و سلسله مراتب را موجب میشود .اقتدار و سلسله مراتب باعث تمرکز
و تجمع قدرت میشود و تمرکز قدرت ،زیربناهای اجتماعی پیچیدهای را به وجود
میآورد .این زیربناها نه تنها موجب نفوذ و تشریفات اداری میشوند ،بلکه باعث

میشوند این نفوذ در مجموع نظام اجتماعی و بهویژه نظام کاری ،عقالنی جلوه کند».
ما نمیتوانیم در چنین شرایطی فعالیت زنان را نادیده بگیریم و زنان از دستآوردهای
جهانی بیبهره بمانند .از سوی دیگر ،در امر توسعهی سیاسی ،بهرهبرداری از همهی منابع
انسانی ضروری است و با توجه به درصد باالی جمعیت زنان در کشور ،آنان به عنوان
نیرویی مؤثر در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی کشور اند .در حقیقت حیات سیاسی
سالم ،مرهون مشارکت همهی 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 نمیشو د و این به علت همان میل به مصالحه
و پرهیز ذاتی از خشونت است .در این رابطه برخی نیز براین باورند که زنان در
پشت پردهی سیاست ،اهرمی قویتر و کارآمدتر برای مردان محسوب میشوند .بسیاری
معتقدند ،زنان سیاستمدار به ریزبینی و دقت در اجرای قوانین و مقررات و سختکوشی
در جهت اثبات تواناییهای فردی به درایت سیاسی خاصی نایل میشوند که نگاه
آنان را به سیاست ،آنگونه که مردان مینگرند ،تغییر میدهد .خالده ضیا ،نخستوزیر
بنگلهدیش چنین میگوید« :وقتی زنان در رأس کار قرار میگیرند ،تمام تالش خود را
مصرف میکنند تا مردم کشور تصور نکنند اگر کس دیگری به جای او بود ،کشور
وضع بهتری پیدا میکرد» .زنان کشورهای جهان اغلب در صدد ارتقای سطح آموزشی
و تربیتی اجتماع بهصورت ریشهای بودهاند .در افغانستان با وجودی که زنان تالش
میکنند خود را در متن تحوالت و توسعهی کشور قرار دهند ،ولی حرکتهای قوی
دیگری هم وجود دارند که مانع آنها میشوند تا در روندهای صلحپروری و توسعهی
کشور حضور داشته باشند و این حرکتها باعث خنثاکردن حرکتهای حقطلبانهی
آنها میشوند .آنچه مسلم است ،عدهای فکر میکنند زنان را میتوان از جامعه حذف
کرد و نیاز مبرم برای حضور آنها در جامعه وجود ندارد .چنین تفکری باید واکنشی را
به نفع زنان ایجاد کند که برای دسترسی به حقوقشان بیشتر از هر زمانی منجسمتر
و ساختاریتر برخورد کنند تا بتوانیم تأثیر حضور پررنگشان را در جامعه تجربه کنیم.
تجربهای از شکلگیری جنبش زنان در فرانسه:
در فرانسه واژهی سقط جنین تابو بود .این واژه حتا در بین خانوادههای تحصیلکرده هم
بر سر زبانها نمیآمد .در رسانهها هم کسی در مورد این مسأله صحبت نمیکرد و کسی
توجهی به آن نداشت .در دههی  1970فرانسه کشوری کاتولیک بود و به همین خاطر،
کسی جرأت نداشت در این مورد صحبت کند .در سال  1943دولت ویشی زنی را که
سقط جنین غیرقانونی انجام داده بود ،به مرگ محکوم کرد .با این وجود ،در دههی 1960
و  1970تعداد زیادی سقط جنین غیرقانونی در فرانسه انجام میشد که باعث مرگ زنان
میشد .زنان از سیمین دوبوار خواسته بودند که در جنبش سقط جنین فعالیت کند .گروه
کوچکی از زنان ،حدود  6تا  8نفر ،هر یکشنبه ساعت  5بعدازظهر در آپارتمان سیمین
دوبوار جمع میشدند و جلسات منظمشان را دایر میکردند.
در اولین یکشنبهای که جلسه آغاز شد ،تصمیم گرفتند اعالمیهای بنویسند که زنان
سقط جنین انجام دادهاند .این اعالمیه از بیانیهی  141الهام گرفته بود که در طول جنگ
الجزایر انتشار یافته بود .اینها میدانستند ،این بیانیه را باید افراد سرشناس و معروف
امضا کنند 343 .زن ،از جمله هنرپیشههای معروفی همچون کاترین دونوو و دلفین
سریگ ،آن را امضا کردند .حتا دخترانی که سقط جنین انجام نداده بودند ،متعهد شدند
این بیانیه را امضا کنند .با وجودی که مشکالت زیادی سر راه این موضوع وجود
داشت ،هیچ رسانهای آماده نبود این بیانیه را پخش کند .لوموند این کار را انجام نمیداد؛
چون روزنامهنگاران آن کاتولیکهای سرسخت بودند و اصال طرفدار حق انتخاب
نبودند .تنها مجالت اکسپرس و نوول ابسرواتور عالقهمند به همکاری بودند .این زنان
توانستند موافقت این روزنامهها را کسب کنند و در تیتر اول آن این بیانیه را چاپ کنند.
تمام هدف این بود که این مسأله را رسانهای بسازند و این امر را تبدیل به یک مفهوم
ملی نمایند .نتیجه چنین شد که در  4اپریل  1971جنجال برپا شد .برای اولین بار در
تاریخ فرانسه ،رادیو ،تلویزیون و روزنامهها بارها از اصطالح سقط جنین استفاده کردند.
ی شخصیشان
پیش از آنکه این زنان فرصتی برای سنجیدن عواقب این عمل در زندگ 
بهدست بیاورند ،ابتکار عملشان تبدیل به یک موفقیت بزرگ شد .با این وجود ،بعضی
از امضاکنندگان در حرفهیشان با مشکل مواجه شدند؛ کلیسا و دولت خشمگین شده
بودند.
سیمین دوبوار در زمینهی سقط جنین و دلیل پخش این اعالمیه مصاحبههایی را با
روزنامهها و تلویزیونها انجام داد .تالش برای قانونیکردن سقط جنین برای آنها
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
نزدیکشان قرار گرفته بودند .چون فقیر بودند و نمیتوانستند در یک کلنیک درجه
یک در سویس سقط جنین انجام بدهند ،آنها را به شکل سیستماتیک از مکتب بیرون
میکردند و حق نداشتند بعد از تولد فزندانشان نیز به مکتب بازگردند .به این ترتیب،
از هرگونه حق ادامهی تحصیل در آینده محروم میشدند .اغلب خانوادهها دختران خود
را مجبور به ترک خانه میکردند .اما کجا میتوانستند بروند؟ به چند خانهای که دولت
فرانسه برای مادران مجرد درست کرده بود؛ محیط بسیار سخت و سرد که در آنجا با
دختران مثل جنایتکاران رفتار میشد .بعد از آن این جنبش مشکالت زنان را شناسایی
میکردند و برای رفع این مشکالت از طریق تظاهرات مسالمتآمیز خواهان رسیدگی به
این مشکالت از سوی دولت میشدند .آنها با این روش مشکالت را تبدیل به موضوع
ملی میکردند و عدهای از اتباع کشور را مجبور میکردند که از آنها حمایت کنند.
در نهایت مجلس قانون ضد سقط جنین را ملغا کرد .زمان پرداختن به مشکالت دیگری
همچون تجاوز ،زنا با محارم ،دستمزد نابرابر و زنانی که مورد خشونت قرار میگرفتند،
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 میتوانیم علیه خشونتهای جاری ،خودسوزیها ،علتهای فرار از
منزل ،تجاوزهای جنسی ،گرفتن حق تحصیل و کار ،قاچاق زنان ،شکنجه و آزار و اذیت
روحی و جسمی زنان در اجتماع ،کمپاینهایی را راهاندازی نماییم و جلو این همه
بیعدالتیهای اجتماعی را بگیریم و از این فضای مساعد که دیری نشده در دسترس
همهی ما قرار دارد ،استفاده نماییم.
همراهی مردان با گروه عظیم زنان ،برای پیمودن راه دشوار رسیدن به دموکراسی است.
جنبش زنان بدون حضور گستردهی مردان پیش نخواهد رفت .چنانچه در این مسیر
مردان حاضر به تقسیم قدرت و تسلیم جایگاه غصبکردهی زنان نباشند ،امر پیشبرد
مساوات با دشواری پیش خواهد رفت .برای توسعهی سیاسی و رشد زیربناهای کشور،
راهی جز پذیرش حقوق زنان در عرصهی سیاسی-اجتماعی نداریم .امروز هرگونه
مقاومت در مقابل جنبشهایی که از سوی زنان به وجود میآید ،سرنوشتی جز تباهی و
ویرانی در کشور را در قبال نخواهد داشت.

زنان  50درصد هر جامعه را تشکیل میدهند .از اینرو،
اصرار و تالش برای بهدست گرفتن مناصب مهم دولتی
از سوی آنان ،چندان عجیب به نظر نمیآید .روژه گارودی
دربارهی چگونگی به قدرت رسیدن زنان میگوید« :دنیای
مالکیت مرد برای او قدرت میآفریند و سلسله مراتب را
موجب میشود .اقتدار و سلسله مراتب باعث تمرکز و تجمع
قدرت میشود و تمرکز قدرت ،زیربناهای اجتماعی پیچیدهای
را به وجود میآورد .این زیربناها نه تنها موجب نفوذ و
تشریفات اداری میشوند ،بلکه باعث میشوند این نفوذ در
مجموع نظام اجتماعی و بهویژه نظام کاری ،عقالنی جلوه کند».
ما نمیتوانیم در چنین شرایطی فعالیت زنان را نادیده بگیریم
و زنان از دستآوردهای جهانی بیبهره بمانند .از سوی دیگر،
در امر توسعهی سیاسی ،بهرهبرداری از همهی منابع انسانی
ضروری است و با توجه به درصد باالی جمعیت زنان در کشور،
آنان به عنوان نیرویی مؤثر در پیشبرد اهداف سیاسی و
اقتصادی کشور اند .در حقیقت حیات سیاسی سالم ،مرهون
مشارکت همهی اعضای آن جامعه می باشد.
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وسرنوشتحقوقزنان

مسئلهی احقاق حقوق زنان در افغانستان از چه قرار است؛ چه موانع و مشکالتی فراروی
آن قرار دارد؛ چگونه میتوان آن را آسیبشناسی کرد و چالشهای فراروی مدافعان
حقوق زنان را برشمرد؟ البته در میان کشورهای اسالمی تجربههای موفقانهی زیادی از
احقاق حقوق زنان نداریم .در عربستان سعودی ،طرح حقوق زن هنوز یک تابو است.
تجربهی کشورهای دیگری چون ایران و ترکیه متفاوت است؛ در ترکیه اصالحات
کمال اتاترک سبب شد که زنان ترکیه در  ،1934پیش از زنان اروپا ،صاحب حق رای
و انتخاب شدن در عرصهی سیاسی شوند .در ایران قبل از انقالب تالشهایی برای
احقاق حقوق زنان صورت گرفت ،ولی بعد از انقالب  1979یک عقبگرد فاحش در
این زمینه به وجود آمد .در سایر کشورهای اسالمی ،مانند مراکش نیز تالشهایی برای
احقاق حقوق زنان صورت گرفت و در سال  1993سلطان حسن دوم مجبور شد که
بر اثر فعالیت اتحادیهی حرکت زنان ،برای اولین بار تغییرات مثبتی در قوانین به وجود
آورد .در افغانستان برای اولین بار در زمان شاه اماناهلل تالشهایی از سوی حکومت
صورت گرفت و سپس در زمان چپیها این تالشها ادامه یافت .این تالشها هم در
زمان اماناهلل شکست خورد و هم بعد از سقوط داکتر نجیب توسط مجاهدان ،مسئلهی
حقوق زن نه تنها که نادیده گرفت شد ،بلکه جدا ً با آن مخالفت صورت گرفت .در زمان
طالبان ،زن بودن به جرم تبدیل شد.
در افغانستان پس از طالبان تالش شد برای زنان حمایتهای حقوقی ایجاد شوند .اما
مسئلهی اصلی همچنان اصالح فرهنگ مردساالر ،اصالح قوانین و اجرایی شدن این
قوانین است .این در حالی است که گروههایی مثل طالبان ،حزب التحریر ،القاعده و
داعش از شاخ آفریقا گرفته تا جنوب آسیا و قفقاز ،زنستیزند و نگرانیهای زیادی
نسبت به آیندهی دموکراسی و حقوق زنان در کل منطقه خلق کردهاند .در بُعد داخلی
نیز مشکالت فراوانی فراروی حقوق زنان وجود دارند .بنابراین ،سه عنصر مه ِم 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 بیشتر نسبت به زن میداند و ساختارهای اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی مردساالر را بر زنان تحمیل میکند .بنیاد فرهنگ مردساالر ،سلطهگری مردانه
است و حتا در شدیدترین وجه آن ،مرد حق مالکیت بر زن را دارد .فرهنگها معموال
سابقهی بلند تاریخی دارند که ارزشها و هنجارهای مشخصی را در یک فرایند تاریخی
برساختهاند و فرهنگهای مردساالر نیز پدیدارهای سخت و ضخیم تاریخی و با
ریشههای عمیق در باورهای دینی ،اسطورهای و قبیلهای میباشند .به این دلیل ،فرهنگ
مردساالر هنجارها و ارزشهای مردساالرانه را بر جامعه تحمیل میکند.
مدافعان حقوق زن از یک طرف در جامعه با مانع فرهنگی مواجهاند و از طرف دیگر ،با
دولت و ساختارهای حقوقی زنستیز درگیر میباشند .فرهنگ مردساالر و ضدزن چنان
قدرتمند بوده است که در بعضی موارد گروههای بزرگی از زنان ،در برابر جنبشهای
ی به میدان آمده و از فرهنگ مردساالر حمایت
مدافع حقوق زنان و جنبشهای فمینیست 
کردهاند .عدم آگاهی و میزان از خودبیگانگی در میان گروههای زنان حکایت از تسلط
سنت و فرهنگ مردساالر دارد .به عنوان مثال ،در مراکش در برابر تظاهرات اتحادیهی
حرکت زنان در روز جهانی زن در سال  ،2000اسالمگراها ،بهخصوص حزب عدالت و
توسعه ،زنان محجبه را به خیابانها آوردند که از فرهنگ مردساالر حمایت میکردند .اما
باالخره اعتراضهای زنان مراکشی سبب شدند که سلطان محمد پنجم در  2004قانون را
به نفع زنان اصالح کند و این بزرگترین دستآورد زنان در تاریخ مراکش تلقی میشود:
حق چندهمسری محدود شد ،زنان حق طالق حاصل کردند و سن ازدواج از  15به 18
باال برده شد .در افغانستان ،وقتی فعاال ِن حقوق زن دست به تظاهرات علیه قانوان احوال
شخصیه زدند ،محافظهکاران مذهبی ،گروهی از زنان را به خیابان کشاندند که بر ضد
زنان مخالف این قانو ن شعار دادند.
س مانع اساسی فراروی جنبشهای فمینیستی و مدافع حقوق زنان ،فرهنگ و سنتهای
پ 
مردساالر است که در کشورهای اسالمی پشتوانهی عمیق دینی ،مذهبی و قبیلهای دارند

و تغییر این سنت و فرهنگ عمدتا با شکست مواجه است .بهخصوص پشتوانهی دینی
و مذهبی آن تا آنجا سختجان بوده است که روایتهای معتدل مذهبی نیز در این
پسزمینههای فرهنگی با شکست مواج ه اند.
دولتها و جوامع مردساالر
در بستر فرهنگ مردساالر غالبا دولتهای مردساالر حاکمیت دارند .دولت مردساالر
(این اصطالح غیرمعمول است ،ولی عجالتا میتواند مفهوم مورد نظر را افاده کند) به
این معنا که دولتها از یک طرف بازتابدهندهی مناسبات فرهنگی مردساالرند و منافع
گروههای پدرساالر را حمایت میکنند و از طرف دیگر ،در نفس خود ،به لحاظ اعمال
قدرت و سیستم بروکراتیک ،نرینهمحور میباشند .در بسیاری از موارد چارچوبهای
حقوقی این دولتها نیز متکی بر بنیادهای مردساالرانه میباشد ،بهخصوص دولتهای
تیوکراتیک اسالمی (نمونه ،ایران) یا دولتهای مبتنی بر سنتهای قبیلهای (عربستان
سعودی) از فرهنگ و سنتهای مذهبی برای اعمال قدرت و مشروعیت سیاسی خود
استفاده میکنند ،به حقوق زنان احترام ندارند و زنان بهصورت آشکارا تحقیر میشوند.
مثال در کویت ،بحرین و قطر در سال  ،2005زنان دارای حق رای شدند .در عربستان
هنوز حق رای ندارند .در حوزهی خلیج فارس ،شاید ایران تاریخ بلندتری در اعطای
حق رای به زنان دارد .اما در همهی این کشورها ،نگاه مسلط سیاسی بر جامعه و فرهنگ،
مردساالرانه است و دولتها نیز بازتابدهندهی اصلی نگاه مرادانه میباشند.
به همین نسبت ،فشار بر دولتهای مردساالر همیشه یکی از مسئلههای اصلی
جنبشهای مدافع حقوق زن بوده است .بدون استثنا در کشورهای اسالمی خاور میانه،
بهشمول افغانستان ،اعتراضهای جنبشهای مدافع حقوق زن ،تنها بر متولیان فرهنگ
مردساالر نبودهاند ،بلکه در برابر دولتها نیز بودهاند .این اعتراضها عموما یا به دلیل
اصالح قوانین بودهاند (نمونه ،مراکش و ایران) یا این اعتراضها برای جلوگیری از
تصویب قوانین ضدزن بودهاند ،یا برای حمایت از زنان (نمونه ،افغانستان و اعتراض در
برابر قانون احوال شخصیه و دفاع از زنان قربانی) انجام شدهاند .خصوصا در جوامعی
که ارزشهای سنتی و فرهنگی سیاسی شدهاند ،فضا برای مدافعان حقوق زنان تنگتر
شده و دولتها کمتر آمادهی اصالحات یا جلوگیری از قواین زنستی ز یا هم حمایت
از زنا ن میباشند.
اجرای قوانین و حمایت از زنان
ِ
فرهنگ مردساالر و دولتهای مردساالر ،یکی دیگر از معضالت ،اجرایی
در جوام ِع با
نشدن قوانین و نبود حمایتهای حقوقی از زنان است .در این شرایط با دو نوع دولت
مواجهیم؛ یکی دولتهایی که از بنیاد معتقد به حقوق زن و برابری زن و مرد نمیباشند
و دیگری دولتهایی که توانایی اجرایی کردن قوانین را ندارند .در مورد اول ،به
کشورهایی مثل عربستان اشاره شد .اما در کشورهای در حال گذار به سوی دموکراسی
که نهادهای دموکراتیک ضعیف اند ،مشکل جدی ،حمایت از زنان و اجرایی شدن
قوانین میباشد .در این کشورها عموما نهادهای مجری قانون ضعیف یا فاسد میباشند؛
مثال افغانستان .دولت افغانستان تا هنوز ظرفیت الزم برای اجرای قوانین را ندارد و نیز
گروههای محافظهکارِ مخالف با حقوق بشر و حقوق زنان بر دولت نفوذ سهمگین دارند.
در این کشورها ،نهادهای قضایی نیز ضعیف و غالبا فاسد میباشند و این نهادها قادر به
تحقق عدالت بر اساس قوانین دموکراتیک نیستند .مهمترین نهاد دیگر در این دولتها،
پولیس است که معموال ضعیف یا غرق در فساد گسترده میباشد .این سبب میشود که
از جرم و جنایت علیه زنان جلوگیری نشود و قوانین بدون اجرا باقی بمانند .نکتهی مهم
دیگر در اجرایی نشدن قوانین ،فرهنگ مردساالر است و جامعه در برابر اجرایی شدن
قوانین دموکراتیک و حمایت از زنان ،مقاومت میکند و در نهایت زنان قربانی میشوند.
با توجه به آنچه ذکر شد ،مدافعان و فعاالن حقوق زن در افغانستان با چالشهای زیادی
مواجه اند .فرهنگ و سنت مردساالر ،دولت ضعیف با نفوذ نیروهای پدرساالر و عدم
اجرایی شدن همهجانبهی قوانین ،از جملهی مشکالت جدی در برابر زنان اند .این در
حالی است که مناسبات اقتصادی نیز در افغانستان ،مثل بسیاری از کشوریهای اسالمی،
مردساالر است و منابع درآمد به دست مردان قرار دارند و اکثرا زنان اجازهی کار بیرون

از خانه را ندارند یا مصروف کارهای خانه اند که مزد ندارد یا با درآمد مردان خانواده
شریک نمیباشند .این نشان میدهد که زنان با چالشهای ساختاری ،سیاسی ،حقوقی
و اقتصادی بسیار فراگیر دسته و پنجه نرم میکنند .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 مرحلهی 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 شکلگیری جنبش زنان و حمایتهای گستردهی بینالمللی
دارد .به عنوان مثال ،در مراکش ظهور جنبش زنان به استقالل این کشور از فرانسه
برمیگردد که تا هنوز ادامه دارد و سبب اصالحات در قوانین خانواده شد .حمایت
بینالمللی از کمپاین یک میلیون امضای زنان در مراکش در سال  1993سبب شد
که دولت از خود انعطافپذیری نشان بدهد .در ایران نطفهی جنبش زنان با جنبش
مشروطهخواهی شکل گرفت و تا هنوز یکی از جنبشهای معتبر برای دفاع از حقوق
زنان و حقوق مدنی مردم ایران به حساب میرود .با توجه به انقالب عقبگرای 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
اماناهلل بود که در محافل سیاسی ظاهر شد و با شاه به سفر رفت .ملکه ثریا و شاه اماناهلل
برای باسواد کردن زنان و اعادهی حرمت زنان تالش کردند .پس از آن در سیاست
رسمی حکومت ،حمایت از زنان به چشم نمی خورد .در دوران حکومتهای چپی
(کمونیستها) حمایت از زنان در سیاست رسمی دولت بازتاب پیدا کرد؛ اما هیچگاه در
افغانستان جنبشی از میان زنان که بتواند دولت و مناسبات اجتماعی را به نفع زنان اصالح
کند ،نداشتهایم .بدون جنبش زنان ،واقعا نمیتوان از حقوق زنان دفاع کرد ،قوانین را
اصالح کرد ،قوانین دموکراتیک را اجرا کرد ،یا هم انتظار خوشبینانه داشت .برای پایان
حقارت زنان در جامعهی مردساالر و قبیلهای افغانستان که از جانب دیگر ،کماکان در
کام بنیادگرایی مذهبی به مثابه یک ایدیولوژی ضدزن فرومیرود ،نیاز به ایجاد و تقویت
جنبش زنان و حمایتهای بینالمللی وجود دارد .همینگونه ،رهبری سیاسی اهمیت
بسیار کلیدی در حمایت از زنان دارد؛ مثال شاه اماناهلل خان در تاریخ افغانستا ن و حمایت
سلطان محمد پنجم از زنان مراکشی در برابر اسالمگراها در  ،2004نمونههای برجستهی
حمایت رهبری سیاسی از زنان میباشند.

از خانه را ندارند یا مصروف کارهای خانه اند که مزد ندارد
یا با درآمد مردان خانواده شریک نمیباشند .این نشان
میدهد که زنان با چالشهای ساختاری ،سیاسی ،حقوقی
و اقتصادی بسیار فراگیر دسته و پنجه نرم میکنند.
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 مرحلهی 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
شکلگیری جنبش زنان و حمایتهای گستردهی بینالمللی
دارد .به عنوان مثال ،در مراکش ظهور جنبش زنان به
استقالل این کشور از فرانسه برمیگردد که تا هنوز ادامه
دارد و سبب اصالحات در قوانین خانواده شد .حمایت
بینالمللی از کمپاین یک میلیون امضای زنان در مراکش
در سال  1993سبب شد که دولت از خود انعطافپذیری
نشان بدهد .در ایران نطفهی جنبش زنان با جنبش
مشروطهخواهی شکل گرفت و تا هنوز یکی از جنبشهای
معتبر برای دفاع از حقوق زنان و حقوق مدنی مردم ایران
به حساب میرود .با توجه به انقالب عقبگرای 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 اماناهلل بود که در محافل
سیاسی ظاهر شد و با شاه به سفر رفت .ملکه ثریا و شاه
اماناهلل برای باسواد کردن زنان و اعادهی حرمت زنان
تالش کردند .پس از آن در سیاست رسمی حکومت،
حمایت از زنان به چشم نمی خورد .در دوران حکومتهای
چپی (کمونیستها) حمایت از زنان
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«حوزهی زندگی و فعالیت زنان افغانستان
کام ً
الجنسیتیاند»

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

اشاره :با توجه به تعدد نهادهای فعال حقوق بشری ،کمتر نهادی یافت میشود که متهم به
کمکاری و یا سوی استفاده از امکانات نباشد .در بسیاری موارد ،نگاه پروژهی نهادهایی از
این دست ،مایه بیاعتمادی شهروندان افغانستان نسبت به مفید بودن این سازمانها شده
است .وقتی یک مساله کلی میشود ،دیگر جزییات آن خیلی مدنظر نیست .صدور حکم
کلی و استثنا قایل نشدن در هرکاری غلط است .کما اینکه سازمانهای در کشور فعالیت
دارند که تا حال خدمات شایانی در حوزه کاریشان انجام داده اند .در این میان سازمان
حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از سازمانهای فعال در عرصهی حقوق بشر بوده
که تا حال فعالیتهای چشمگیری داشته است .این سازمان برنامههای وسیع دادخواهی
برای قربانیان جنگ ،دفاع از حقوق زنان ،کمک برای پیشبرد پروسهی عدالت انتقالی
در افغانستان ،ایجاد صندوق خاطرات قربانیان جنگ ،تحقیق در مورد مشکالت زنان
افغانستان در بخشهای مختلف از کشور ،تحقیق در مورد دیدگاه مردان افغانستان نسبت
به زنان و در تازهترین مورد تالش برای ایجاد موزیم ملی صلح ،به اجرا گذاشته است.
خداداد بشارت رئیس اجرایی این سازمان مهمترین هدف سازماناش را داشتن رویکرد
غیر متعارف نسبت به درونی ساختن و همگانی ساختن موضوعات حقوق بشری عنوان
میکند .روزنامه اطالعات روز برای دانستن بیشتر برنامهها و پالنهای این نهاد ،گفتگویی
را با آقای بشارت انجام داده و اکنون شما را به خوانش آن فرا میخواند.
اطالعات روز ،از خداداد بشارت به خاطری وقتی که در اختیار این گفتگو قرار داده
است -سپاسگزاری میکند.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از چه زمانی فعالیت خود را آغاز کرد و
مهمترین هدف و ماموریت این سازمان چیست؟
 سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان ( )AHRDOیک مؤسسه مستقل،بیطرف و غیر انتفاعی است که در اغاز سال  2009تشکیل شد .این سازمان در چارچوب
وزارت اقتصاد دولت جمهوری اسالمی افغانستان ثبت میباشد .توسعه و انکشاف حقوق
بشر ،دادخواهی برای عدالت و پاسخگویی و همچنین تحکیم ارزشهای دموکراتیک،
اهداف بنیادی این سازمان را تشکیل میدهد .این سازمان ،رویکرد کامال غیر متعارفی
نسبت به درونی ساختن و همگانی نمودن مفاهیم پایهیی حقوق بشر و اصول دموکراتیک
اتخاد نموده و بیشتر از ابزارهای نرم فرهنگی ،هنری ،مشارکتی وقاعدهمحور در راستای
تحقق اهداف خویش استفاده مینماید .گفتمان ودادخواهی سیستماتیک جهت رسیدگی
به خواستها ومشکالت اقشار حاشیهنشین جامعه با نهادهای دولتی و غیردولتی با استفاده
از تدوین و نگارش گزارشهای سیاست ،نیز یکی از ماموریت این سازمان است.
چه فعالیتهای را تاکنون انجام دادهاید؟
 تیم اجرائی با مساعدت فنی-راهبردی اعضایی رهبری و مشورتی سازمان حقوق بشرو دموکراسی افغانستان توانسته است ،بیشتر از  33پروژهی کوچک ،متوسط و کالن را با
موفقیت به انجام برساند .تمامی این پروژهها در روشنائی برنامهی تدوین شده واستراتژیک
سازمان ،در پنج زون (حوزه) افغانستان به اجرا گذاشته شد که بر الیه و اقشار حاشیهنشین
جامعه متمرکز بود .البته نقش نهادهای همکار داخلی و بینالمللی نیز پررنگ بود و آنها
نیز در این موفقیت شریک استند .این برنامهها ،بیشتر روی توانمند سازی خانوادههای
قربانیان جنگ متمرکز بود .مهمترین هدف ما جهتدهی این خانوادهها برای مشارکت
مستقیم در پروسهی عدالت انتقالی ،حمایت و توسعه حقوق زنان آسیبپذیر از مجرای
برنامههای قانونگذاری ،آگاهیدهی و ظرفیتسازی جوانان ،اجرای برنامههای وسیع
دادخواهی و گفتمان در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و بینالمللی و ارایه همکاریهای
تخنیکی برای نهادهای حکومتی و غیر حکومتی و سازمانهای بینالمللی ،متمرکز بود.
شما از برنامههای دادخواهی سخن گفتید ،لطف نموده در مورد برنامههای دادخواهی
و ارایه همکاری تخنیکی سازمان برای نهادهای دیگر ،بیشتر توضیح دهید.
 سازمان از فرصتهای گوناگون ،از قبیل مشارکت در نشستها ،حضور در برنامههایآموزشی ،گردهمائیهای فرهنگی و جلسات دادخواهی در قارههای آسیا ،اروپا ،آفریقا
و آمریکا برای جلب حمایت از برنامههای حقوق بشر و عدالتخواهی در افغانستان
استفاده نمودهاست .در این رابطه ،نمایندههای سازمان ،سفرهای رسمی در کشورهای
رواندا ،قیرغزستان ،تاجکستان ،هندوستان ،نیپال ،جاپان ،سنگاپور ،پاکستان ،اسپانیا ،هالند،
جرمنی ،سویدن ،اوکراین ،دانمارک ،اتریش ،انگلستان و ایاالت متحده امریکا داشته اند.
سازمان باداشتن ابزارهای ویژه کاری و رویکرد متفاوت برای اجرای برنامهها در افغانستان
شهرت دارد .این ویژگی ،زمینهی همکاری تخنیکی با دیگر نهادها را مساعد ساخته
است .در این مورد گفته میتوانیم 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 بینالمللی «اطفال در معرض
خطر» ،اسکتیستان ،نهاد بنام «{نهاد}بینالمللی همبستگی فرانسه» و «پنجه» از ایتالیا و دهها
نهاد دیگر داخلی را در افغانستان ،داشته است.
با درنظرداشت گستردگی برنامهها و فعالیتهای سازمان ،مهمترین دستآوردهای
سازمان در طی پنج سال گذشته چه بوده؟
 با اطمنان گفته میتوانم که سازمان در این مدت کوتاه دستآوردهای متعدد وچشمگیری داشت ه است اما من فقط نمونههای بارز آنها را برایتان یادآوری میکنم.
یکی از مهمترین آنها ،ایجاد ،توانمند سازی و تقویت شورایهای محلی خانوادههای
قربانیان دورههای مختلف جنگ در کابل و مزار شریف میباشد که بیشتر از  300نفر
عضویت دارد .نظر به برنامه راهبردی سازمان ،قرار است که ایجاد و تقویت شورای محلی
خانوادههای قربانیان دورههای مختلف جنگ در والیتهای ننگرهار و بامیان نیز در سال
 1393توسعه داده شود .اعضای رهبری این شوراهای محلی با همکاری فنی سازمان
حقوق بشر و دموکراسی افغانستان و بهرهگیری از برنامههای مختلف ظرفیتسازی،
آموزشی و دادخواهی منظم و مستقیم با ادارات مربوطه دولتی و غیر دولتی و همچنین با
جامعه جهانی توانست که زمینه نامگذاری یک جادهی شهر کابل را از مجرای یک 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 ارادهی سیاسی وحمایت حقوقی از برنامه و اجرای عدالت انتقالی در افغانستان ،این نامگذاری به نام
«قربانیان جنگ» در سال  2013یک دستآورد مهم و تاریخی محسوب میگردد .این
اولین جادهای است که به طور رسمی از مجرای همکاری وزارت اطالعات و فرهنگ،
رهبری شاروالی کابل و مردم محل ب ه نام «قربانیان جنگ» در ناحیه  12شهر کابل روبروی
زندان پل چرخی مسمی گردید.
شما برنامهی با عنوان «صندوق خاطرات» داشتید ،کارهایش به کجا رسید؟
 بدون شک ،جمعآوری صندوق خاطرات یکی از دستآوردهای بسیار مهم سازماناست .سازمان در طی پنج سال گذشته بیشتر از صد «صندوق خاطرات» را جمعآوری
کرده است که حاوی اشیاء باقیمانده از قربانیان جنگ میباشد .این اشیا از دورههای
مختلف منازعه بجا مانده است .محتویات این صندوقها را بیش از هزار قلم اجناس
مختلف تشکیل میدهد .بنابر این ،سازمان به خاطر حفاظت از حافظه جمعی و نگهداری
میراثهای جنگ در افغانستان ،همراه با نهادهای مربوطه دولتی و غیردولتی و به خصوص
با همکاری مستقیم شوراهای محلی خانوادههای قربانیان جنگ ،در نظر دارد که موزیم
ملی یادبود برای صلح را در کابل ایجاد کند .این موزیم بهعنوان اولین نهاد ملی
زمینهساز جمعآوری 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 انسانهای زیادی در کشور ما قربانی شدهاند و افغانستان یکی از کشورهایی
است که طوالنیترین جنگ داخلی را تجربه کرده است و هم اکنون افغانستان بیشترین
جمعیت آواره و مهاجر را در جهان دارد ،اما هنوز برای قربانیان ،حتی مکانی ب ه نام موزیم
جنگ و جود ندارد .این امر سبب گردیده است که مردم به جای عبرت و آموختن از
تجربه تلخ دورههای 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 خانوادههای قربانی
محسوب میشود و تأثیرات عمیق روانی برای عبرتگیری از گذشته و جلوگیری از
تکرار فجایع قبلی ،در جامعه بر جای میگذارد .مردمی ساختن پروسهی قانونگذاری
در افغاستان و ارایه پشنهادات مشخص حقوقی و سیاسی در چارچوب گزارشهای
برنامهساز 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 سبک ادبیات داستانی و نمایشات هنری نیز بخش مهم از دستآوردهای
عمدهی سازمان در این مدت محسوب میگردد.
یکی از مسایل اجتماعی افغانستان ،مشکالت فراروی زنان است .شما در بخش
حمایت از حقوق زنان عمدتا چه فعالیتها انجام دادید؟
 باید بگویم که حمایت و توسعه حقوق زنان ،بدنهی اصلی برنامههای ما را درافغانستان تشکیل میدهد .بناء ،در تمام بخشها ،زنان نقش مرکزی و بنیادی در تمام

مشکالت زنان در حوزه عمومی ،اعم از نهادهای عمومی وخصوصی،
فضای بازار /مارکیت و به طور عموم حوزهی زندگی و فعالیت زنان
افغانستان کامال ً جنسیتی اند .زنان یک بخش کوچک از حوزه عمومی
افغانها را شکل میدهد .موضوع دوم مشکالت زنان در نهاد خانواده
است.اکثریتمشکالتزنانریشهدرساختارمحافظهکارانهومردانهی
خانوادههای افغان دارد .ساختار خانوادههای افغان اکثرا هیرارشی
اند که در آن مردان نقش رهبر و زنان نقش رعیت را دارند .یک
پدرساالر و یا یک عضو بزرگتر مرد خانواده ،نمادی از منبع قدرت
تصمیمگیری در یک خانواده افغان است .موضوع سوم مشکالت زنان
در حوزهی دینی است .ساختار نهادهای دینی در یک سطح کالنتر
نامتجانس اند .به این معنی که خصوصیت مردانه دارند و مردها
تمام الیههای نهادهای دینی را از مدرسه گرفته تا مساجد تحت تسلط
خویش دارند .بازیگران مذهبی همواره قواعد مذهبی ،متون و تمام
اخالقیات مذهبی را مطابق به میل خویش تفسیر میکنند .این مسله،
به شکل غیرمتناسب زندگی زنان را اعم از خانواده ،تحصیل ،طرز لباس
پوشیدن ،حق انتخاب در ازدواج ،فعالیتهای اقتصادی و آموزشی،
آسیب رسانده است .موضوع چهارم مشکالت زنان در حوزهی سنت و
فرهنگ است .اساس سنت میان مردان افغانستان قسمی پایهگذاری
شده که صحبت صادقانه در مورد زنان در بیرون از محیط خانواده
شرم و ننگ پنداشته میشود .معیار قضاوت در مورد زنان بیشتر
مبتنی بر نحوهی پوشش لباس ،شکل ظاهر و روشهای تعامل میباشد
تا ارایه مثالهای عینی در مورد تخطی از نورمهای اجتماعی و اخالقی.
این ترس متداوم از قضاوت منفی مردم و همسایهها مانع بزرگ
فرهنگی فراروی تقویت و توانمندی زنان میباشد .ما باور داریم که با
نشر این گزارش باورهای بسیاری نسبت به زنان در افغانستان تغییر
خواهد کرد .فعال بسیاریها دید روشن و واضح از آنچه بر زنان این
کشور میرود ،ندارند.

برنامههای ما داشته اند .نمونههای زیادی با گستردگی فعالیتها در پیوند با زنان در
کارنامهای سازمان وجود دارد اما دو مثال بیانگر دیدگاه کالن و ماموریت اصلی ما
در قبال حمایت از حقوق زنان میباشد .طرح و تطبیق برنامه قانونگذاری در مورد
زنان یک از مهمترین و بزرگترین برنامه سازمان در طول پنج سال گذشته بوده است.
این برنامه در پنج زون افغانستان با هماهنگی نهادهای مربوطه تطبیق شده و در نتیجه
 5000زن از الیههای مختلف جامعه با تمرکز به زنان حاشیهنشین و آسیبپذیر تحت
پوشش قرار گرفت .خواستهای زنان حاشیهنشین و یافتههای این برنامه در قالب یک
گزارش برنامهساز به نام «زنان افغان بعد از طالبان :آیا تاریخ تکرار میگردد؟» برای توجه
بیشتر و بهبودی وضعیت زنان برای دولت افغانستان و دیگر دستاندرکاران از مجرای
کمیسیون امور زنان ،حقوق بشر و جامعه مدنی ،شورای ملی افغانستان و همچنین جامعه
جهانی از مجرای اتحادیه اروپا بهطور رسمی با حضور رسانهها تسلیم داده شد .هدف
اصلی نشر و تسلیمدهی رسمی این گزارش جلب توجه دستاندرکاران در رابطه با
یافتههایی اصلی گزارش بود .در این گزارش بیشتر از  23مورد پیشنهادهای مشخص
در پیوند با تعدیالت قانونی ،طرح مادههای جدید قانون و برنامه ارگانهای حکومتی
برای حمایت و توسعه حقوق زنان ارایه گردید .مورد دیگر از مهمترین فعالیتهای
سازمان در مورد حقوق زنان ،تدویر اولین نشست منطقهی حقوق زنان با مشارکت
فعاالن مدنی از کشورهای آسیای میانه ،جنوبی ،شرق میانه و افغانستان در کابل بود .در
این نشست فرصتها و چالشهای ساختاری و نهادی فراروی حقوق زنان و زمینههای
مبارزه مشترک برای حمایت و توسعه حقوق زنان در منطقه و افغانستان مورد بحث عمیق
و جدی قرار گرفت .اگرچه فعالیتهای وسیع در زمینه نظارت از حقوق زنان ،مشارکت
سیاسی و حقوقی در افغانستان صورت گرفته اما متاسفانه کمتر محدودیتهای ساختاری
و نهادی فراروی انکشاف حقوق زنان مورد توجه نهادهای مربوطه قرار گرفته است.
با درنظرداشت این برنامه و تدویر موفقانه نشست منطقهی ،آیا در مورد محدودیت
ساختاری و سازمانی فراروی حقوق زنان کدام اقدامات جدیتر و قابل توجه ،توسط
سازمان شما تا هنوز صورت گرفته؟
 بلی .همین برنامهی اول قانونگذاری برای زنان یک زمینهی خوب برای گفتمانهمه جانبه مشکالت زنان حاشیهنشین با زبان و مشارکت خود آنها پرده از الیههای
مختلف خشونت و زندگی تلخ آنها برداشت .یکی از پیشنهادهای زنان قربانی ،طرح
یک 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 بیشتر تابع خواستها و ذهنیتهای شخصی شان است و در این
رابطه کدام تعریف عمومی قابل قبول در یک چارچوب منظم و نورم اجتماعی وجود
ندارد .این تناقض گوئیهای نهادی و محدودیتهای ساختاری بیشتر مولد خشونت
علیه زنان بوده است .به همین خاطر ،تیم اجرائی با همکاری اعضای رهبری و مشورتی
سازمان روی طرح جدید قانونگذاری در مورد حقوق زنان از دیدگاه مردان برای پنج
زون افغانستان کار نمود؛ در نتیجه این طرح را در قالب یک برنامه مدون و تفصیلی برای
آژانس بینالمللی سویدن ارایه نمود .خوشبختانه این طرح برای پنج زون افغانستان با
پوشش حدود 4هزار مرد از الیههای مختلف جامعه مورد قبول قرار گرفت .قرار است
که یافتههای اصلی این برنامه که مبتنی بر محدودیتهای ساختاری و نهادی فراروی
زنان در چارچوب یک گزارش سیاسی برای نهادهای مربوطه با حضور رسانهها به طور
رسمی ارایه گردد.
آیا میشود که در مورد چارچوب کلی ،یافتهها و تاریخ نشر این گزارش معلومات دهید؟
 بلی .چارچوب و یافتههای اصلی گزارش مبتنی به چهار موضوع اساسی و بنیادیاستوار میباشد .مشکالت زنان در حوزه عمومی ،اعم از نهادهای عمومی وخصوصی،
فضای بازار /مارکیت و به طور عموم حوزهی زندگی و فعالیت زنان افغانستان کامال
جنسیتی اند .زنان یک بخش کوچک از حوزه عمومی افغانها را شکل میدهد .موضوع
دوم مشکالت زنان در نهاد خانواده است .اکثریت مشکالت زنان ریشه در ساختار
محافظهکارانه و مردانهی خانوادههای افغان دارد .ساختار خانوادههای افغان اکثرا هیرارشی
اند که در آن مردان نقش رهبر و زنان نقش رعیت را دارند .یک پدرساالر و یا یک عضو
بزرگتر مرد خانواده ،نمادی از منبع قدرت تصمیمگیری در یک خانواده افغان است.
موضوع سوم مشکالت زنان در حوزهی دینی است .ساختار نهادهای دینی در یک سطح
کالنتر نامتجانس اند .به این معنی که خصوصیت مردانه دارند و مردها تمام الیههای
نهادهای دینی را از مدرسه گرفته تا مساجد تحت تسلط خویش دارند .بازیگران مذهبی
همواره قواعد مذهبی ،متون و تمام اخالقیات مذهبی را مطابق به میل خویش تفسیر
میکنند .این مسله ،به شکل غیرمتناسب زندگی زنان را اعم از خانواده ،تحصیل ،طرز
لباس پوشیدن ،حق انتخاب در ازدواج ،فعالیتهای اقتصادی و آموزشی ،آسیب رسانده
است .موضوع چهارم مشکالت زنان در حوزهی سنت و فرهنگ است .اساس سنت میان
مردان افغانستان قسمی پایهگذاری شده که صحبت صادقانه در مورد زنان در بیرون از
محیط خانواده شرم و ننگ پنداشته میشود .معیار قضاوت در مورد زنان بیشتر مبتنی بر
نحوهی پوشش لباس ،شکل ظاهر و روشهای تعامل میباشد تا ارایه مثالهای عینی در
مورد تخطی از نورمهای اجتماعی و اخالقی .این ترس متداوم از قضاوت منفی مردم و
همسایهها مانع بزرگ فرهنگی فراروی تقویت و توانمندی زنان میباشد .ما باور داریم که
با نشر این گزارش باورهای بسیاری نسبت به زنان در افغانستان تغییر خواهد کرد .فعال
بسیاریها دید روشن و واضح از آنچه بر زنان این کشور میرود ،ندارند.
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زنان در نگاههای
مردان مذهبی و ایدئولوژیک
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خالقابراهیمی
دیانا ثاقب

آنها
کهمیمانند
قربانیاند...

زنان از الالیی خواندن در کنار گهواره فرزندانشان ،تا کار در بیرون از خانه و مسوولیت
گرفتن در حوزهی اجتماع و سیاست راه درازی را در پیش دارند .رفتن در این مسیر ممکن
نیست مگر این که همواری و ناهمواری جادهای موفقیت را به خوبی بشناسند .آگاهی
کامل از مشکالت دست و پاگیر شاید مسیر رفتن را سادهتر کند .آنچه در افغانستان با
انتقادهای شدید روبرو است ،سنتها و هنجارهای است که ریشه در آموزههای دینی دارد.
از ناقصالعقل خواندن زنان تا خواندن زنان به عنوان شاهکار خلقت ،چیزی که در درون
سنت دینی اتفاق میافتد .از همین رویکرد است که گاهی زنان را در سطح فرشته باال
میبرند و گاهی آنان را به نام موجود عاطفی پر از نقص و عیب و سراپا تقصیر میدانند.
بهشت را زیرپای مادران فرش میکنند و جهنمی را که در عالم واقع برای آنها پدید
میآورند ،انتقادگران همه را به آموزههای دینی ربط میدهند اما آیا واقعا سنتهای دست
و پاگیر افغانی متاثر از آموزههای دینی است؛ جواب عالمان دین در مقابل این انتقادها
چیست؟ البته که در بسیاری از موارد ،عالمان دین نیز مورد تهاجم قرار گرفته اند .آنها در
ِ
مشکالت زنان در سکوت کامل به سر میبرند .چشم دیدن زنان را در
برابر خشونتها و
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ندارند .اگر سنتهای کنونی ریشه در آموزههای دینی ندارد،
چرا عالمان دین هنوز ساکت اند؟ چرا برای مردم اطالع رسانی نمیکنند .در این گزارش
تالش شده است تا با طالب حوزه صحبت شود و دیدگاههای آنان را نسبت به زنان و
آزادی آنها ،بازتاب داده شود.
عارف عرفانی ،طلبه فقه و معارف اسالمی :الحمداهلل
که وضعیت زنان نسبت به دورههای قبل خیلی بهتر
شده است .با آن هم نگرانیهای 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 محدودیتهای که وجود دارد .در
بسیاری موارد ،برداشتهای اشتباه از متون دینی ،خود
به عنوان یک 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 یک جامعهی اسالمی
است .بهتر است با پرداختن به متون دینی و آیات و روایات ،سطح آگاهی زنان و مردان
جامعهی خود را باال ببریم.
مشکل دیگر این است که داعیهداران حقوق زنان به شکل افراطی حمله میکنند .آنان به
دنبال راه حل دایمی نیستند و به همین خاطر فکر میکنند که با پشت پا زدن به ارزشهای
یک جامعهی اسالمی میتوان ،مشکل زنان را حل کرد اما میبینیم که آنان به گره کار
میافزایند .آزادی بیرویه چیزی نیست که از دید مردان و زنان افغانستان پذیرفتنی باشد.
من به عنوان یک کسی که در حوزه دین مطالعه دارم ،ادعا میکنم که در متون دینی دیدگاهی
افراطی وجود ندارد که زنان را باید در خانه نگهداشت و نگذاریم بیرون از خانه بروند .به
عنوان یک دانشجو تمام آن آزادی را که دین برای مرد وضع کرده؛ برای زنان نیز میپذیرم.
همین اکنون زنان خانواده من هر آنچه را میخواهند انجام میدهند .حاال خواهرانم درس
میخوانند و فردا ممکن است که در حوزهی اجتماع ،سیاست و هنر و ورزش مسوولیتی را
داشته باشند و این چیزی است که خود آنان میخواهند و حق شان است.
عمران عبادی ،طلبه معارف اسالمی :باید بگویم که
بیشتر مشکالت زنان ناشی از حاکم بودن فرهنگ
غیر اسالمی در جامعه افغانستان است .باورهای سنتی
که در جامعه وجود دارد؛ باعث میشود که دختران به
بد داده شود ،در مقابل پول فروخته شوند ،به اجبار به
شوهر دادهشوند ،نگاه مردان افغانستان نسبت به زنان
نگاه شیمآبانه است و این نگاه است که بنیان فرهنگ
اسالمی را از هم میپاشد .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 اینکه 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 وزارتخانهها زنا ِن کمتری
به چشم میخورند ،تبعیض این است که زنان را از مکتب و مدرسه محروم نگهداریم .حق
تحصیل را از آنها بگیریم .در این زمینه ،فعاالن حقوق زن باید گریبان دولت را بگیرند.
با توجه به صحبتها ،بنده به حقوق زنان در چارچوب متون دینی باورمندم .زنان خانوادهام

تمام آزادیهای را که یک 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 بچهی شوهر ،پول بخواهد ،باید شوهر حقوق ماهیانه
برای خانمش تعیین کند.
یوسفعلی سلطانی ،طلبه در حوزه علمیه رسالت:
آنچه را من امروز به عنوان بخشی از باورهایم باخودم
یدک میکشم ،به عنوان یک طلبه حوزه معارف
اسالمی برگرفته شده از متون دینی است .برخورد
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 آموزههای اسالمی من به
حقوق زنان کامال باورمندم .زن میتواند که هر فعالیت
را دوست داشته باشد ،انجام دهد .زنان خانواده ما با
توجه به امکانات دست داشته ،هر آنچه را میخواهند
انجام میدهند .یعنی زنان ما در خانه محدود نیست.
در بخش علم آموزی ،هنر و یا ورزش فعالیت دارند .تا حال شکایت نکردند از اینکه مورد
اذیت و آزار قرار گرفته باشند؛ چون خودشان مواظب رفتارشان استند .به یاد نمیآورم که در
نوع پوشش آنها دخالت کرده باشم .فقط در قسمت تحصیل تالش کردم تا توضیح دهم که
چه رشتههای را بخوانند تا در آینده به راحتی بتوانند کار کنند و زندگی شان را بچرخانند.
محمدامین علیزاده ،کارشناس فقه و معارف اسالمی:
پایان نامه تحقیقی من در مورد «باز شناسی شخصیت
زنان از دیدگاه اسالمی با رویکرد افغانستان» است.
با توجه به فضایی حاکم بر جامعهی افغانی ،نیاز بود
که به این موضوع مهم پرداخته شود .من فکر میکنم
که در جامعهی افغانی جایی خالی آموزههای اسالمی
نسبت به زنان و حقوق زنان احساس میشود .آنچه
امروز زنان با آن مواجه اند ،هیچ ربط ،حتی اندک ،با
آموزههای دینی ندارد؛ بلکه بیشتر هنجارهای بدوی
و قبیلوی است که جایی آموزههای اسالمی را پُر کرده
ِ
تفاوت ندارد .آنچه را که به
اند .در آموزههای دینی ماهیت انسانی مرد نسبت به زن هیچ
عنوان تقسیم وظایف مدنظر گرفته شده ،واجباالطاعه نیست .یک زن و شوهر میتوانند
طوری دیگری برنامه بریزند و زندگی کنند .بعضی کارها است که مردان به راحتی انجام
میدهند و بعضی کارها را زنان راحتتر انجام میدهند ،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 کمک کنند .به این لحاظ مخالف حضور زنان در هیچ بخشی از اجتماع نیستم.
محمدحسین صابری ،دانشجوی فقه اسالمی :به
عنوان یک دانشجویی که تقریبا همیشه وقت با متون
اسالمی سر و کار دارم ،باورمندم که مشکالت امروز
از نبود آگاهی است .وقتی آگاهی میمیرد دیگر تفاوت
نمیکند که احترام به دیگران یعنی چه؟ احترام به
مردان و زنان و در کل رفتار طبق هنجارهای اسالمی
و آموزههای اسالمی از بین میرود .زوال اخالقی همه
را دچار مشکل کرده است و مسلم است که زنان
بیشترین رنج را در این دوره متحمل میشوند .در
آموزههای اسالمی هیچ نکتهای را پیدا نمیتوانیم که
زنان را ناقصالعقل خطاب کرده باشند ،اما هستند
کسانی که جهل و نادانی خویش را به نام اسالم بروز میدهند .همینطور زنان را به خانه
نشینی مجبور نکرده است .زنان از صدر اسالم تا اکنون در متن جامعه حضور داشته است اما
سنتهای بدویی ،مانع آنان بوده و هست .تکالیف الزامی زن نسبت به شوهر بیشتر از سه
مورد نیست اما میبینیم که زنان را به عنوان بردهي جنسی در خانه نگه میدارند و هیچگاه
به حقوق شان احترام گذاشته نمیشود .آنچه را که مکتب اسالم در نظر دارد بیشتر به
خاطر تحکیم خانواده و نظم در خانواده است .مثال در اسالم گفته که زن اگر کارهای خانه را
انجام دهد ،خوبتر است هیچ وقت نگفته که زنان باید در خانه باشند .به همین خاطر زنان
خانوادهی من در محدوده آموزههای دینی آزادی خود را دارند .آنها کار میکنند ،تحصیل
میکنند و طبق میل شان زندگی میکنند.

گاهی دلت میخواهد بی هدف در خیابانهای شهر قدم بزنی ،سر
به هوا ،کوچههای خلوت و خاکی را گز کنی و در این میان هیچ
نگران چشمهای سرگردان دور و برت نباشی ،به کافهای بروی
و تنهایی چایی سفارش بدهی و هیچ دلواپس نگاه پرسشگر
نشستگان پشت میزهای دیگر نباشی ،کمرهات 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 رهگذرانی که نیش
میزنندت ،به همین سادگی ،آرزوهای من همین قدر کوچکاند
و دست یافتنی ،اما نه اینجا ،سالهاست 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 ،اینجا
شهر خوبی نیست ،روزی که به کابل برگشتم اینجا شهر نبود،
دهی بود ویران ،به هر طرف رو میکردی مخروبه بود ،دیوارهایی
با نشان توپ و تفنگ بر تنهاشان ،اما امید داشتیم ،امید به ساختن،
آن روزها انگار آدمها آدمتر بودند ،انگار ترس کمتر بود و امید
بیشتر ،کسی نگران بازگشت طالبان نبود ،کسی دلهرهی رفتن
خارجیها را نداشت ،دخترها به مکتب میرفتند ،زنها شوق کار
کردن بیرون از خانه داشتند ،کم کم مخروبهها جایشان را به
ساختمانهای شیک و مدرن دادند ،کوچهها و خیابانهای خاکی
اندک اندک آسفالت شد ،مجتمعهای تجاری در گوشه و کنار
شهر ساخته شدند ،صدها دانشگاه و مکتب خصوصی راه افتاد،
تعداد رستورانها و سالنهای مجلل عروسی از تعداد آدمهای
شهر بیشتر شدند ،اما با گذشت هر سال مکتبهای بیشتری
سوزانده شد ،دختران زیادی مسموم شدند ،زنان شاغل زیادی
نشستن در کنج خانهها را بر کار کردن در محیطهای ناامن دفتر
و ادارات دولتی و غیر دولتی ترجیح دادند ،اگر در آن سالهای
شوق و امید ،شبی هوای سفر به سرت میزد و صبح کولهات را
میبستی و راه میافتادی 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 خودکشیها و خودسوزیها ،محکمههای صحرایی ،گوش
و بینی بریدنها ،زنان را بیشتر از پیش منزوی سازد ،هر سالی
که گذشت امیدها بیشتر مبدل به یاس شد ،ترس برافراشته شدن
دوبارهی پرچم امارت اسالمی خیلیها را از این سرزمین فراری
داد و از همه بیشتر زنان را ،هر کسی راهی برای فرار پیدا کرد
لحظهای درنگ نکرد ،اینجا جای زندگی نیست ،این جمله را
اگر سالهای اول آمدنم به کابل هر از گاهی به ندرت میشنیدم
حاال روزی نیست که چند نفری با نگاهی خالی از امید و اشتیاق
در گوشم نخوانندش ،قصد ندارم هر چه در این سالها اتفاق
افتاده را به هیچ انگارم اما آنچه مایهی مباهات و گردنفرازی
مردان سیاست پیشهی افغانستان در این سالها شده به باور من،
بیشتر نمایشی از زور کاکا بوده ،دولتمردان افغانستان هر جا
پای پول و اعتبار و به دست آوردن دل متحدان غربی بود پای
زنان را وسط کشیدند ،پستهای سیاسی ایجاد کردند و زنان را
در آنها گماشتند ،به زور تبعیض مثبت هم شده عدهای را وکیل
و وزیر ساختند ،اما آنچه 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 دستآوردش برای
زنان به برگزاری چند کارگاه آموزش حقوق زنان برای خود زنان
خالصه شد ،هشت مارچهای بی شماری یکی از دیگری پر زرق
و برقتر برگزار شد ،اما هرگز کسی نپرسید این هشت مارچ با
آن هشت مارچ چه توفیری دارد؟ با آن یکیها که دوازده سال
پیش برگزار شد با هزاران وعدهی سر خرمن و باغ سرخ و سبز؟
یا با آن یکیهای دیگر که هشت سال پیش در هر کوچه و پس
کوچهای تاالرها و سالنها را به بهانهاش پر و خالی کردند؟ چه
رویداد مبارک و میمونی ،چه تالشی ،چه دستآوردی برای زنان
این سرزمین داشته این همه هلهله و ولولهی هشت مارچ؟! جز
تبریکهای توخالی و وعدههای خیالی؟ چی نصیب مان کرده جز
لبهای بریده و بینیهای شکافته و گوشهایی که دیگر نیستند
که بشنوند؟ جز تیرهایی که قلب مان را نشانه رفتند ،سنگهایی
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 بگی ِر حقوق
زن؟! هیچ وقت صدایی از ما بلند نشد که هشت مارچ جایش
در تاالرها و سالنهای شیک و پشت میزهای خطابه و کنفرانس
نیست ،هشت مارچ را باید در خیابانها 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 میمیرند؟ هشت مارچ
را ببریم روبه روی مجلس و کر کنیم گوش آنهایی را که با
شعار دادخواهی و احقاق حقوق زنان رفتهاند آن تو و حاال دیگر
نمیشود به هیچ قیمتی بیرونشان کشید؟ هشت مارچ را جلوی
ارگ برگزار کنیم تا جناب فرمانروا به جای گریه ،تنلرزه بگیرد؟
هر روزمان هشت مارچ باشد ،تا وقتی که قوانین نوشته و نانوشته
علیه زنان تغییر کند ،میدانم که سادهترین راه برای خیلیها ،چه
زن و چه مرد رفتن است اما امیدوارم آنهایی که میمانند برای
تغییر بجنگند ،عدالت و برابری قربانی میخواهد و آنانی که
میمانند خواسته یا ناخواسته قربانی اند....
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به حمایت مالی آژانس انکشاف بینالمللی سویدن
و سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان
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