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زناننگرانانتخاباتاند

هفته حلیمه رضایی یکی از ده ها خانم تجارت پیشه در 
والیت بامیان است. او را می توان از نخستین زنانی 
دانست که در این والیت وارد بازار کار شده و به 

صنایع دستی زنان تمرکز کرده است. این بانو دومین 
زن تجارت پیشه در والیت بامیان است.

بانو حلیمه کارش را با فروش صنایع دستی و با 
سرمایه ای ابتدایی ده هزار افغانی آغاز کرد و حاال 
فعالیت وی در زیر چتر »انجمن فرهنگی و صنایع 

دستی بامیکا« به پیش می رود.

داشــن و نداشــن دغدغــه ای در زنده گــی انســان ها خــود یــک مســئله اســت. 
داشــن دغدغــه باعــث می شــود کــه از مســیر تعییــن شــده بــه پیــش رویــم. و 
نداشــتنش می توانــد عکــس و یــا موضــوع متفاوت تــری در بــر داشــته باشــد.

ــودن  ــئله ی »ب ــتان مس ــه افغانس ــی جامع ــط کنون ــوص در رشای ــه خص ــاال ب ح
ــن  ــم ای ــرای فه ــه ب ــن دغدغ ــن و نداش ــا داش ــانی و ی ــود انس ــودن« وج و نب
موضــع، قابــل اهمیــت چندانــی نیســت. آدم هــا بــه انــدازه ی افــکار خودشــان 
از پــرت شــدن ناگهانــی در ایــن رسای کــه خــود آغــاز و انتهایــش را منی داننــد، 
متعجــب نیســتند. چــون بی هیــچ پرســش و طــرح مســئله ای از آغــاز زنده گــی 
رشوع بــه قــدم گذاشــن و بــه انجــام رســاندن وظایفــی می کننــد کــه از قبــل 
ــرار  ــده ق ــن ش ــل تزیی ــای از قب ــه در قالب ه ــده اند. هم ــف ش ــاخته و تعری س
ــه خــود  ــزی ســاخته شــده را ب ــدازه ی جســم شــکل هــامن چی ــد و ان می گیرن
می گیــرد و دورمنایــی فکری شــان از افــق هــامن مســئله ای از قبــل طــرح 

شــده بیــرون منــی رود.
ــه  ــی هم ــر صورت ــه در ه ــم ک ــی می بری ــوع؛ پ ــن موض ــت ای ــر داش ــا در نظ ب
دارنــده ی امیــال و آرزوهــای هســتند. رویاهــای در رس دارنــد. طــرح می کننــد، 
بــه انجــام می رســانند و متــام این هــا بــه دلیــل ایــن اســت کــه هریــک 
ــت و... و  ــت، مالکی ــدرت حاکمی ــتند. ق ــودی هس ــت آوردن س ــه دس ــال ب دنب
ــرد و  ــی می ب ــه جای ــال آدم هاســت کــه ره ب ــن دغدغه هــا و امی ــه، همی این گون
در بردارنــده ای ســودی هســتند. امیــال بــه هــر انــدازه ی کــه بــزرگ باشــد بــه 
ــناییم  ــه آش ــن جمل ــا ای ــد. ب ــزرگ می خواه ــر ب ــت کار و فک ــزان پش ــامن می ه
کــه »مــرد بــزرگ، بــزرگ فکــر می کنــد« همیــن مســئله مصداقــی خوبــی 
ــب  ــورت قری ــه ص ــه و ب ــزرگ همیش ــای ب ــه کاره ــدن این ک ــرای فهمی ــت ب اس
کامــل، فقــط و فقــط متعلــق بــه مــردان بــوده. و ایــن مــردان اســت کــه فرصــت 
بــزرگ اندیشــیدن را داشــته و توانســته اند بــا بــزرگ اندیشــی صاحــب منفعتــی 
گردنــد و مالــک منفعــت بــه دســت آمــده ی شــان باشــند. در ایــن میــان زنــان 

ــد. ــازی کرده ان ــه دســت آمــده توســط مــردان را ب همیشــه نقــش منفعــت ب
زنــان چــون زن بودنــد حــق ایــن را نداشــتند کــه افــکار بزرگــی داشــته 
باشــند. اگــر زنــان بنــا بــر تصمیــم و اراده ی خودشــان دســت بــه انجــام 
ــن  ــد و بدتری ــرار می گرفتن ــش ق ــورد رسزن ــد، م ــد می زدن ــر می کردن ــه فک آن چ
ــه آن هــا نســبت داده  ــا، شــیطان دوم، فاحشــه، و... ب ــاب هم چــون بی حی الق
می شــده. درســت همیــن مســایل آرزوهــای زنــان را تقلیــل بخشــیده اند. 
تعریــف کردنــد کــه زن خــوب زنی ســت کــه خامنــی خــوب و فرمان بــردار بــرای 
شــوهرش، مــادری خوبــی بــرای فرزندانــش و شــوینده ی خــوب بــرای ظــرف و 
ــه و کــم  ــواده باشــد. نتیجــه ای همیــن تعریف هــای فرومای لبــاس مــردان خان
ارزش بــرای زنــان، افــکار و امیــال زنــان امروزی ســت. اکرثیــت زنــان بی هیــچ 
تردیــدی می کوشــند بــا حجــب و حیایــی تعریــف شــده و بــا پنهــان شــدن در 
پســتوهای خانــه اهمیت شــان را بــه اثبــات برســانند و صاحــب نــام و نشــانی در 

ــد. ــی می کنن ــان زنده گ ــن آن ــه در بی ــند ک ــی باش ــی مردمان ــن اهال بی
ــا وضاحــت  حقــارت افــکار زنــان قابــل ترحــم اســت و بســی نگــران کننــده. ب
در  کــرده  تحصیــل  زنــان  از  اکرثیــت  حتــا  کــه  می شــنویم  و  می بینیــم 
چقــدر  ساالن شــان  و  هم ســن  و  دوســتان  بیــن  کوچــک  رقابت هــای 
فرومایه گــی و پســتی از خودشــان نشــان می دهنــد. رقابــت در بیــن زنــان 
ــاس  ــه لب ــردن، چه گون ــش ک ــه آرای ــرز چه گون ــی از م ــیار اندک ــورت بس ــه ص ب
گران بهــا خریــدن، وســایل آرایــش و حــرف و حدیث هــای بدگویــی از دیگــری، 
ــد  ــو، خری ــان را شست وش ــت زن ــی اکرثی ــه ای اصل ــت. دغدغ ــرده اس ــور ک عب
خــورد و خــوراک و لباس هــای زرق و بــرق دار، فرومایــه نشــان دادن زنــی 
دیگــری و چه گونــه برگــزار کــردن خیــرات بــرای خشــنودی فــان و فــان 
اســت. بــا در نظــر داشــت ایــن موضوعــات گفتــه می توانیــم: تــا مادامــی کــه 
زنــان بــا ایــن افــکار زنده گــی کننــد و تاشــی بــرای یــک تغییــر صــورت نگیــرد، 
مــا در جامعــه زنانــی را خواهیــم داشــت کــه حقــارت افــکار شــان قابــل ترحــم، 
ــد. ــپزی« می باش ــان آش ــن مهارت ش ــان ازدواج و مهم تری ــن آرزوی ش »بزرگ تری
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اصلن چرا ما مرتب سعی می کنیم تا 
بفهمیم چه گونه می توانیم برای مردها 
جذاب تر باشیم؟ چرا نه باید آن ها سعی 
کنند تا بفهمند چه گونه می توانند برای 

ما جذاب تر و خواستنی تر باشند؟
                   ماریا ویلیامسون

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

»عکـس کاری« نقـل قـول مسـتقیم از سـخنان رییس یک سـازمان حامیت 
از حقـوق زنـان اسـت کـه در لحظـه ی مـرگ یـک خانـم لت وکـوب شـده 
بـرای عـکاس دفـرش می گویـد: از زخم هایـش یـک عکـس کاری بگیر که 
در جلسـه  جنـدر مطـرح کنیـم. گوینـده ی ایـن سـخن هـم یـک زن اسـت؛ 
زنـی از تبـار حامیـان حقـوق زنـان در افغانسـتان کـه در داسـتان »صنعـِت 
جنسـیت« نویسـنده او را بـرای مخاطب منونه ای از پـروژه داران دادخواهی 
بـرای زن و حقـوق بـر معرفـی می کند. صنعت جنسـیت عنوان داسـتانی 
اسـت از درون کتابـی کـه یـک بانـوی افغانسـتانی به نـام زکیـه شـفایی 

نوشـته اسـت. عنـوان ایـن داسـتان نـام هـامن کتاب نیز اسـت.
حـرف اصلـی همیـن اسـت کـه متـام سـازمان ها و نهادهـای حامـی زنـان، 
در کل جهـان، به خصـوص در افغانسـتان تـا هنـوز از زخم هـا و لحظه  هـای 
پروژه هـای بیش تـر  بـرای گرفـن  تـا  زنـان عکـس کاری گرفته انـد  مـرگ 

بسـازند.  کاری  پس زمینـه ی  و  بکننـد  کار 

در بیـش از یک ونیـم دهـه ی اخیـر که عرص دموکراسـی نوپا در افغانسـتان 
بـود و بـازار حقـوق بـر و سـازمان های مدنـی پـر از خریـدار، دادخواهـی 
بـرای زنـان کاالی پـر فـروش سـازمان ها و نهادهـا شـد. نهادهـای مدنـی، 
در  اجتامعـی  تشـکل های  و سـازمان ها همـه  انجمن هـا  دولتـی،  ادارات 
درون نهـاد شـان یـک بخشـی خـاص بـه نـام زنـان و بـرای زنـان تخصیـص 
دادنـد؛ امـا نتیجـه ی ایـن تحـرک اجتامعـی بـه سـوی تسـاوی جنسـیتی 
راهـی را کـه بایـد، نرفـت. نهادهـای ملـی و بین املللـی و رسـانه های کـه 
از حقـوق بـر و دادخواهـی بـرای زن داد می زدنـد؛ بیش تـر منایشـی و 
پـروژه ای عمـل کردنـد تـا بـر اسـاس مسـوولیت اجتامعـی و اصـول کاری 
شـان. نهادهـای حامی زنـان از قربانیان خشـونت، بیش تـر »عکس کاری« 
گرفتنـد تـا این کـه کاری بکننـد. اگرچنـد تعـدادی از زنـان افغانسـتان از 
سـال ۲۰۰۱ بدین سـو رشـد قابـل ماحظـه ای داشـته اند؛ امـا ایـن رشـد 
رسارسی نـه، بلکـه فقـط در پایتخـت و در کان شـهرهای افغانسـتان بـوده 

است.

اززخـمهایش
یکعکسکاریبگیر!

حقارتوپیشپاافتادهگی
بزرگتریندغدغههایزنان

     حسین احمدی

تحلیل

 ادامه در صفحه 2...

خشونتفقطایننیستکهتفنگبرداریم
مشکل عمده در مبارزه برای رعایت حقوق برشی خانم ها این است که فعاالن مدنی ما

 صفحه 3  ادبیات دقیق به کار  گرفته منی توانند
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نظـام  و  رسـانه ها  از  اسـتفاده  بـا  می توانسـت  نهادهـا  ایـن 
در  زنـان  و حامـی  پشـتیبان  عوامـل  عنـوان  بـه  دموکراسـی 
افغانسـتان عمـل کننـد و باعـث رسنگونـی نظـام مردسـاالر 
شـود، تسـاوی جنسـیتی به وجود آید و سـنت هایی را بشـکند 
تغییـر  ایـن  امیـد  بـه  اسـت.  زنـان  آزادی  و  رشـد  مانـع  کـه 
جریان هایـی از میـان زنـان نیـز برخواسـتند؛ اما هنـوز آن طور 

کـه می بایـد، ره بـه جایـی نـرده اسـت.
حامیـان حقـوق زنـان در رسارس دنیـا تاکنـون بـه دو بخـش 
تقسـیم بنـدی شـده اند؛ دسـته ی نخسـت آنانـی اند کـه زنان 
محـرک  و  بسـازند  کاری  نیـروی  تـا  کشـاند  کار  بـازار  بـه  را 
چـرخ اقتصـادی دولـت و رشکت هـای بزرگ باشـند؛ دسـته ی 
دومـی آنانـی هسـتند کـه زنـان را از خانـه بیـرون کردنـد و 
هـم گام بـا زنـان زجـر دیـده نـوای آزادی رس دادنـد تـا زنان از 
زنـدان مردسـاالری بـه در آیـد و این گونـه کم کـم بـه اِعـامل 
خشـونت های جنسـی پرداختنـد کـه غایـت خواسـت شـان 
از آزادی زنـان و حقـوق بـر نیـز همیـن بـوده اسـت؛ زیـرا 
خودشـان بـر آن چـه می گوینـد باور ندارنـد و متـام مقوله های 
حقـوق بـری را مبتـذل می داننـد. بنابرایـن جریـان سـومی 
نیـاز اسـت تـا دیگـر از زخم هـای زنـان عکـس کاری نگیـرد، 
بلکـه برایـش مرهـم بسـازد؛ جریانـی کـه حـق کار زنـان را بـا 
ابـزار کار شـدن زنـان تشـخیص دهـد؛ تحـرک اجتامعـی از 
میـان زنـان در کار اسـت تـا امنیـت شـغلی زن را تامیـن کنـد 
و بـرای منـع خشـونت علیـه زن در محیـط کار مبـارزه کنـد.

زیـر  گذشـته  سـال  هفـده  همیـن  در  و  آمدنـد  بسـیاری ها 
بـر،  متحـد، سـازمان حقـوق  ملـل  چـر حامیـت سـازمان 
سـازمان های مدنـی و فرهنگـی جهانی و کمیسـیون مسـتقل 
ج.ا.افغانسـتان  زنـان  امـور  وزارت  افغانسـتان،  بـر  حقـوق 
و... کار کردنـد و پروژ ه هـای ظرفیت سـازی بـرای زنـان اجـرا 
کردنـد. و میلیون هـا دالر آمریکایی رصف و خـرج این پروژه  ها 
شـد؛ امـا زخـم اصلی کـه زنده گـی زنـان افغانسـتان را به کام 
مـرگ و نابـودی می کشـد هنـوز درمان نشـده اسـت. هنوز ما 
فقـط از زخم هـا عکـس می گیریـم و درد و عمـق ایـن زخم هـا 
را هرنمندانـه و شـاعرانه می نویسـیم و توصیـف می کنیـم؛ اما 
بـه واقعیـت در مـورد نحـوه ی درمـان آن نه اندیشـیده ایم و یـا 

کاری کـه  بایـد، نکرده ایـم.

خشـونت جنسـی را بـه جـان بخـرد و بـرای دریافـت حـق کار 
در بیـرون از خانـه و حـق مالکیـت بـر ثـروت خصوصـی، هـم 

مـزدور بی مـزد و  معـاش خانه باشـد و هم مـادر طفل پرور و در 
کنـار ایـن همـه مسـوولیت، کارمنـد و یـا کارگـر اداره ی کاری 
خویـش نیـز باشـد و مـرور بر این که حـق کار دریافته اسـت 

و بـه آزادی رسـیده اسـت!
کار  ابـزار  یـک  بـه  زن  این گونـه  نیسـت؛  عادالنـه  ایـن  نـه 
ربات گونـه تبدیـل می شـود کـه بایـد شـب و روز بی وقفـه کار 

زخم هـا هنـوز درد دارد و خـون می آیـد و تاب از تـوان رگ رگ 
زنـان افغانسـتان خواهـد گرفـت – حداقـل نسـل دادخواهان 

کـه  آن گونـه  آرمـان شـوند؛ چـون  ایـن  قربانـی  بایـد  واقعـی 
امـروز آزادی زن را تعبیـر می کننـد، ذلت بـار اسـت و آن گونـه 
کـه امـروز سـازمان ها به مبارزه ی تسـاوی جنسـیت، پـروژه ای 
نـگاه می کننـد، ویران گـر اسـت. از ایـن ره مـا فقـط بـه جایی 
اجتامعـی،  عرصه هـای  در  حضـور  بـرای  زن  کـه  می رسـیم 
اسـتخدام،  زمـان  در  بایـد  دولتـی  اداره هـای  و  سیاسـی 

کنـد. بـه همیـن دلیـل مکثـی در کار اسـت کـه زنـان بایـد 
بداننـد از ایـن دادخواهی هایـی کـه بـرای شـان می شـود و 
ایـن حرکت هـای منادیـن کـه بـرای حامیـت از حقـوق زنـان 
صـورت می گیـرد، هیـچ کاری برسـاخته نیسـت؛ تـا زمانی کـه 
خـود زنـان بـرای شکسـن سـدهای جلوگیر رشـد زنـان، حق 
مالکیـت زنـان، آزادی زنان و تثبیت هویت زنان، کاری نکنند؛ 
بیدارگـری دیگـر کارامـدی  نهـاد و حامـی جـز نقـش  هیـچ 
ندارنـد. بیدارگـری بـرای زنـان بی سـواد و روسـتاهای عقـب 
مانـده یـک گام مثبـت اسـت، امـا هرگـز بـرای تحقـق رویـای 
زنانه گـی و دنیـای امن زنان کارسـاز نیسـت؛ هم چنـان بر رس 

آزادی، حـق و هویـت شـان تجـارت خواهـد شـد.

اززخمهایشیکعکسکاریبگیر!
بسیاری ها آمدند و 
در همین هفده سال گذشته 
زیر چرت حامیت سازمان ملل 

متحد، سازمان حقوق برش، 
سازمان های مدنی و فرهنگی 

جهانی و کمیسیون مستقل 
حقوق برش افغانستان، وزارت 
امور زنان ج.ا.افغانستان و... 

کار کردند و پروژ ه های 
ظرفیت سازی برای زنان اجرا 

کردند. و میلیون ها دالر 
آمریکایی رصف و خرج این 

پروژه  ها شد؛ اما زخم اصلی که 
زنده گی زنان افغانستان را به 
کام مرگ و نابودی می کشد 

هنوز درمان نشده است.

     حسین احمدی

تحلیل
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دادخواهـی کنیـد که دولت افغانسـتان تعهد خـود در قبال 
را  قوانیـن الزم  و  نـداده  انجـام  را  بین المللـی  میثاق هـای 
در ایـن زمینـه وضـع نکـرده اسـت. پـس توجـه کنیـد که 
 ایـن یـک سـطحی از دادخواهـی بـرای حقـوق زنان اسـت. 
سـطح دوم از دادخواهـی بـرای حقـوق زنـان ایـن اسـت 
کـه مـا ببینیـم اساسـن سیسـتم عدلـی و قضایـی از یـک 
مکانیـزم خـوب بـرای رسـیده گی بـه مـوارد نقـض حقـوق 
بشـری زنـان برخوردار اسـت یا نه. بـه عبـارت دیگر حقوق 
بشـر در افغانسـتان تضمیـن قضایـی دارد یا ندارد. می شـود 
کـه فعـاالن حقـوق زن بـرای ایجـاد ایـن تضمیـن قضایـی 
دادخواهـی کننـد، تا سیسـتم قضایی تضمیـن الزم را برای 
رعایـت حقـوق بشـر خصوصـن برای مبـارزه با مـوارد نقض 

حقـوق بشـری زنـان بـه کار بگیرد.
نکتـه ی سـوم کـه می شـود در ایـن مـورد بیـان کـرد؛ مـا 
بایـد علـت خشـونت علیـه زنـان یـا علـل تبعیـض علیـه 
زنـان را بـا مطالعـات جامعه شناسـانه و هم چنیـن از طریـق 
ریشـه های  کـه  کنیـم  معلـوم  تحقیقـی  روزنامه نـگاری 
خشـونت علیه زنان چیسـت. یـا عوامـل اجتماعی-فرهنگی 
خشـونت علیـه زنـان یـا تبعیـض علیـه زنـان چیسـت و 
چه گونـه می شـود با ایـن پدیـده در جامعه مبـارزه کرد. در 
مجمـوع ایـن گونه خالصـه می کنم کـه در حقیقـت ما  در 
صورتـی می توانیـم بـرای تضمیـن حقوق زنـان در جامعه ی 
خـود توفیـق حاصـل کنیـم کـه کار نسـبتن حرفه یـی و 

علمـی  انجـام بدهیـم. و بـرای ایـن کار ضـرور اسـت کـه:
ایـن  بـا دانـش حقوقـی الزم در  اول: فعـاالن حقـوق زن 

زمینـه مسـلح شـوند. 
دوم: از دانش اجتماعی نسبتن خوب برخوردار شوند.

سوم: ترویج روزنامه نگاری تحقیقی.
زمانی کـه  این سـه تـا کار بـا هم  گـره می خورنـد می توانیم 

در زمینـه ی دادخواهـی به نفـع حقوق زنان موفق باشـیم.

با وجودی که قوانین وجود دارند، حمایت قانونی از 
حقوق زنان در قانون اساسی، قانون منع خشونت 

علیه زنان که به توشیح رییس جمهور اجرایی است 
اما عملن یک زن محکمه صحرایی می شود. زنی 
با چاقو زده می شود و زمانی که  این ها به قانون و 

دستگاه حکومت مراجعه می کنند، بازهم نمی توانند 
به همان عدالت انسانی دسترسی پیدا کنند. با 

برخوردی که از طرف پولیس، سارنوال و تهدید هایی 
از طرف خانواده ی خود و شوهرش مواجه است. 

مجبور می شود که از پی گیری قضیه صرف نظر کند. 
به نظر شما با این وضعیت زنان چه گونه می توانند به 

تأمین حقوق اساسی شان موفق شوند؟
در بحـث که شـما گفتیـد حمایت هـای قانونی وجـود دارد. 
امـا مشـکل در ایـن اسـت کـه  آیـا سیسـتم قضایـی مـا از 
ظرفیـت و توانایـی الزم بـرای رسـیده گی بـه  ایـن شـکایت 
برخـوردار اسـت؟ مثلـن پولیـس می تو انـد دوسـیه ای الزم 
در ایـن زمینـه را فراهـم کنـد و صـورت دعـوای الزم را 
بسـازد و ایـن را از طریق سـارنوال خـاص در محاکم تعقیب 
کنـد؟ ایـن مربـوط بـه پولیـس و سـارنوال می شـود که در 
واقـع قـدرت و جـرأت پی گیـری این گونـه قضایا را داشـته 
باشـد. هم چنـان در کنـار ایـن بایـد فعـاالن حقـوق زن نیز 
هـم کاری کننـد، بـا خانمی  که متضرر شـده هم کار باشـند. 

در کنـار قربانـی جـرم قـرار بگیرند، بـه قربانـی روحیه داده 
شـود تـا از میـزان تهدیداتـی کـه نسـبت بـه قربانـی وجود 
دارد کاسـته شـود تـا او بتو انـد جـرأت طـرح دعـوا را پیـدا 
کنـد. بحـث جنبه هـای فرهنگی-اجتماعی هـم دارد. مثلن 
ا گـر بخواهیـم بـه  افتـاده را  اتفـاق  این کـه قضیـه ای کـه 
محکمـه بکشـانیم ممکـن به مشـکل بیش تر مواجه شـویم 
کـه در ایـن مـورد یـک مقـدار بایـد بـا خانواده هـا نشسـت 
فعـاالن  مخصوصـن  کـرد.  دنبـال  نزدبـک  از  را  قضیـه  و 

اجتماعـی بایـد ایـن کار را انجـام دهند.
بایـد صلـِح  ا گـر قضیـه بـه صلـح هـم می انجامـد، صلـح 
باشـد. شـما کـه نمی خواهیـد خانـواده ی کسـی  عادالنـه 
خـراب شـود. ا گـر انسـجام دوبـاره ی خانـواده هـم صـورت 
می گیـرد، بایـد بـا صلـح عادالنـه ایـن کار صـورت بگیـرد. 
مثلـن ا گـر قضیـه ای اتفاق می افتـد و خانم متضرر می شـود 
در نتیجـه شـوهر بایـد متقاعـد شـود کـه کاری کـه انجـام 

داده اسـت اشـتباه بـوده و بایـد بـه خانـم خسـارت جـدی 
بپـردازد. احتـرام بـه حیثیت خانـم در خانـواده کاملن اعاده 
شـود. نـه  این کـه خانـم بازهم موقعیتی را داشـته باشـد که 

شـوهر بـه او بگویـد مـن تـو را شکسـت دادم. 
ایـن مبـارزه ی اجتماعـی هم از نـوع مبارزه ای اسـت که در 
فلم هـای سـینمایی می بینبـم. ضـرورت دارد و هم بررسـی 
قضایـی. بعضـی از قضایـا جنبـه ی جرمـی  پیـدا می کنـد. 
آن هـا را بـا صلـح کـردن نمی شـود حـل کـرد. مثلـن وقتی 
ضـرب و جـرح وارد شـد ایـن کار ماهیـت مجرمانـه پیـدا 
می کنـد. ممکـن پولیـس ایـن مجـرم را رهـا نکنـد. ولـو 
این کـه قربانـی رضایـت بدهـد. حکومـت وظیفه ی خـود را 
انجـام می دهـد. ولـی در کنـار کاری کـه حکومـت انجـام 
می دهـد مـا همان طـوری کـه در همـه ی مسـایل احتیـاج 
بـه صلـح اجتماعـی داریم، در ایـن نوع موارد هـم احتیاجی 
بـه صلـح داریـم. امـا معنـای ایـن مصالحـه  این نیسـت که 
 یـک طـرف قربانی شـود و طـرف دیگر مسـلط باقـی بماند. 
فرهنـگ خانواده هـا بایـد از طریـق همیـن مبـارزات مدنـی 

کـه صـورت می گیـرد، تعدیل شـود.

عده ای باور دارند که افرادی ناقض حقوق بشراند و 
به رعایت حقوق بشری به خصوص خانم ها باورمند 
نیستند، اما تعداد دیگری می گویند که حکومت و 
نظام حاکم با همه ی ساختارها و سیستم هایی که 

 ایجاد کرده اند باعث نقض حقوق بشری افراد شده 
است. چون این ساختارها به گونه ی سازمان دهی و 
مدیریت می شوند که مسئله حقوق بشری افراد در 
آن تأمین نمی شود. به نظر شما در نقض حقوق بشر 

نقش کدام یکی بیش تر است؟

ممکـن هـردوی آن هـا باشـند. هـم ضعـف حکومـت؛ یعنی 
حکومـت از ایـن لحاظ ضعف دارد که، سـارنوال و پولیسـی 
کـه  ایـن کار را انجـام می دهنـد، خودشـان بایـد از یـک 
دانـش حقوقـی الزم برخوردار بـوده و از لحـاظ اخالقی هم 
سـالم باشـد. حقـوق را مـن در ایـن اواخر متوجه شـدم که 
 یـک چیـز بسـیار سـخت اسـت. یعنی فهـم حقـوق از فهم 
فلسـفه هم سـخت تر اسـت. آن چـه بنیاد حقوقـی و اخالقی 
دارد، درک آن کار آسـانی نیسـت. یـک پولیـس یـا یـک 

سـارنوال کـی درک عمیـق از ایـن مسـایل دارد.
یعنـی  باشـد.  خـوب  کالن  سـطح  در  پالیسـی ها  ممکـن 
بـا  مبـارزه  یـا  زن  حقـوق  حمایـت  بـر  مبنـی  پالیسـیی 
خشـونت وجـود دارد ولـی عملیاتـی شـدنش اول ظرفیـت 

نیـروی انسـانی الزم دارد و دوم تضمیـن قضایـی. یـک مکانیـزم قضایی که 
از رعایـت حقـوق بشـر تضمیـن کنـد، وجـود ندارد. مـوردی که شـما مثال 
زدیـد مـورد جرمـی  اسـت و جرم عـام محسـوب می شـود. اما موارد بسـیار 
خاصـی از حقـوق بشـر کـه در قوانیـن دیگـری افغانسـتان جـرم انـگاری 
نشـده  یـا مثلـن بـه عنوان یـک حد در نظـر  گرفته نشـده؛ این هـا هیچ گونه 

تضمیـن قضایـی در افغانسـتان نـدارد کـه  ایـن یـک نقـض اسـت.
حقـوق بشـر باید از یک تضمین قضایـی برخوردار باشـد. روش کارکرد، کار 
فنـی می خواهـد. امـا مهـم فرهنـگ عمومی جامعه اسـت. فرهنـگ عمومی 
جامعـه نسـبت بـه  این مسـایل بسـیار بیگانه اسـت. این فرهنـگ عمومی  را 
نمی شـود در لحظـه یـا با یکـی دو مورد اصالح کـرد. این مبـارزه ی دوام دار 
فرهنگـی احتیـاج دارد. مثلـن فعاالن حقوق زن نباید خودشـان را با شـوهر 
خانـم مقابـل کنـد یـا بـه خانـواده بگویـد که مـن طـرف مقابل تو هسـتم. 
مدعـی نبایـد باشـد. این هـا بایـد مصلـح باشـند. صلحـی اجتماعـی کـه در 
جامعـه نیـاز داریـم در خانواده هـا هـم نیاز اسـت. فعال حقـوق زن باید یک 
درمان گـر باشـد. بایـد شـوهر را متقاعـد کنـد و درک او را از زنده گی عوض 

کنـد. فهـم او را از موقعیـت انسـانی قربانی، بایـد تغییر بدهد.
خانـواده مهـم اسـت بایـد باقـی بمانـد؛ ولـی مهـم ایـن اسـت کـه بـر چـه 
اصولـی بایـد باقـی بمانـد. ایـن اصـول از نـوع درک مـردم و اراده ی مـردم 
زمینـه  ایـن  در  کنـد.  پیـدا  تغییـر  بایـد 
مثلـن فلم هـای خوبـی نشـان داده شـود. 
مثلـن ببینیـم در ایـن فلـم قضیـه بـه  این 
شـکل شـروع می شـود و به  این شـکل هم 
ختـم می شـود. همه چیـز را که نمی شـود 
بـا خشـونت حـل کـرد. درسـت اسـت که 
تفنـگ  کـه  نیسـت  ایـن  تنهـا  خشـونت 
بگیریـم. بسـیاری از وقت هـا، خشـونت از 
نـوع کالمی  اسـت. تو در مقابـل مردی که 
 یـک عمر بـا همان سـبک زنده گـی کرده، 
ایسـتاد می شـوی کـه مـن تـو را دسـت 
انجـام  را  کار  فـالن  یـا  پولیـس می دهـم 
می دهـم. چـون کار تـو نقـض حقوق بشـر 
اسـت. سـرزنش کردن خودش خشـونت اسـت. با آن کـه ناگهانی نمی شـود 
ذهنیـت مـردان، باورهـا و ارزش هـای آن هـا را تغییـر داد. بـه کارگیـری از 

قـدرت سـخت و قـدرت نـرم در جامعـه، ضـروری اسـت. 

آیا نهاد های مدنی از این ظرفیت برخوردار است که بتو انند از 
قدرت نرم به گونه ی درست استفاده کند؟

نهاد هـای مدنـی مـا بایـد این کار را بـه عنوان یک رسـالت انسـانی بپذیرند 
نـه بـه عنـوان یک پـروژه. وقتـی می تو انـد در این راسـتا کار درسـتی انجام 
بدهـد کـه  ایـن موضـوع را، مسـئله و رسـالت انسـانی بد اننـد. ا گـر از ایـن 
طـرف و آن طـرف پـروژه بگیرنـد، نمی تو اننـد موفـق شـوند. چـون درد و 

درک ایـن را ندارند.

دکتر محمد امین 
احمدی دارای 
دکترای رشته 

فلسفه و حکمت 
اسالمی است. او 
بیش تر از نُه اثر 

علمی دارد. عضو 
بورد انسجام امور 
اکادمیک وزارت 
تحصیالت عالی 

کشور، یکی از 
بنیان گزاران  و 

رییس دانشگاه ابن 
سینا است.

در گفت وگو با وی، 
روی موضوع حقوق 
بشر و زنان صحبت 

کرده ایم.

نقض حقوق بشری افراد 
طبق آمارها و با بدتر شدن 

امنیت عمومی، میزان خشونت ها و تعصبات باال 
می رود. ادامه ی این وضعیت چه پیامدهای در پی 

خواهد داشت؟
  بایـد از کلی گویـی و این کـه بـه صورت کلـی در مورد یک 
مسـئله حـرف زده شـود، بگذریم. بایـد به صـورت آماری و 
مشـخص حـرف بزنیـم. آن هم بر اسـاس آمـار و ارقـام ارایه 
شـده. مثلـن از طـرف سـازمان ملل یـا کمیسـیون مسـتقل 
حقـوق بشـر. پـس اولیـن مشـکلی که مـا در مـورد رعایت 
حقـوق بشـری افـراد داریـم این اسـت کـه مـا صحبت های 

دقیـق نمی کنیـم. و ایـن خـود ضربـه ای کالنـی اسـت در 
راسـتای مبـارزه بـرای حقـوق بشـری زنـان. یعنی مشـکل 
عمـده ای کـه مـا بـرای مبـارزه در قسـمت رعایـت حقـوق 
بشـری خانم هـا داریـم ایـن اسـت کـه فعـاالن مدنـی مـا 
ادبیـات دقیـق بـه کار  گرفتـه نمی تواننـد. بایـد این گونـه 
بیـان کنیـم که زنـان از ایـن حقوق بایـد برخوردار باشـند. 
از حـق این کـه مـورد شـکنجه و خشـونت قـرار نگیرنـد. از 
حـق تمامیـت جسـمانی بـه طـور کامل برخـوردار باشـند. 
بـرای زنـان حق تحصیـل برابر با مـردان داده شـود. از حق 
کار برخـوردار باشـند. تمـام حقوق را به شـکل برابر داشـته 

باشـند. و از هیـچ جهـت مـورد تبعیـض قـرار نگیرند.
امـا آمارهـا و ارقامی کـه ارایـه می شـوند حاکی از این اسـت 
یـا بعضـی از قضایـای بسـیار مهـم وجـود دارد کـه بیان گر 
نقـض حقـوق بشـری زنـان اسـت. ایـن یـک سـطح کار و 
فعالیـت بـه نفـع حقوق زنان اسـت. سـطح دیگر این اسـت 
کـه شـما می توانیـد دادخواهـی کنیـد. بـا اسـتناد بـه مواد 
قانونـی کـه در قوانیـن نافضـه ی کشـور آمـده و در بعضـی 
اسـالمی   شـریعت  احـکام  بـه  اسـتناد  بـا  حتـا  مـوارد  از 
می تـوان دادخواهـی کـرد. چـون اسـالم خشـونت علیه زن 
را ممنـوع کـرده اسـت. در بعضـی از مـوارد بـا اسـتناد بـه 
مـواد کنوانسـیون های کـه افغانسـتان بـه آن هـا پیوسـته 
اسـت می شـود دادخواهـی کـرد. ممکـن قوانین افغانسـتان 
می توانیـد  شـما  باشـند.  داشـته  نقـض  زمینـه  ایـن  در 

گفت وگو

پشت اين میز هاي چويب
چقدر به ساعت روي ديوار زل بزنم

رسوايی ام را دوست دارم
و حتي رسواترين كه باشم همه سعي ام 
جدا كردن خويب ها و بدي ها خواهد بود

و دانه  هاي اشك من كه از چشم هاي من به دين و دنياي 
-ديگري گرويده می شوند

مثل عبور فيلم  هاي مؤثر  هاليوود
حاال ديگر از تلخي فلفل  هاي افغاين پسند

منی گريزم
عاشق مرچ  هاي افغاين شده ام

و تندي  هاي من كه هيچ عشقي را بيدار نكرده 
رگ هاي رسد من كه به هيچ سدي منتصب نخواهد بود
وقتي با پا هاي برهنه شش ساله گی ام از اين كوچه  ها 

-می گذرم همه تنم عرق می كند
ادامه دارد...

 باران سجادی
جعِدگیسو

خشونتفقطایننیست
کهتفنگبرداریم

مشکل عمده  در مبارزه برای رعایت حقوق بشری خانم ها این است
که فعاالن مدنی ما ادبیات دقیق به کار  گرفته نمی توانند

ما باید علت 
خشونت علیه زنان یا 

علل تبعیض علیه زنان 
را با مطالعات 

جامعه شناسانه و 
هم چنین از طریق 

روزنامه نگاری تحقیقی 
معلوم کنیم

همه چیز را که منی شود با خشونت 
حل کرد. درست است که خشونت تنها این 
نیست که تفنگ بگیریم. بسیاری از وقت ها، 

خشونت از نوع کالمی  است. 

     آمنه امید



تحلیل
 امین آرمان

زنان در انتخابات هزینه می پردازند تا به نتیجه برسند. می خواهند 
بیش تر از پیش در انتخابات اشراک کنند و در نتیجه ی آن سهیم 

باشند.
و  فردی  رسنوشت  در  تغییر  است.  تغییر  معنای  به  انتخابات؛ 
جمعی. مشارکت است. مشارکت در رسنوشت سیاسی، جمعی، 
فرهنگی و اقتصادی. خودباوری و خودشامری است. هر رای یک 
)خود( هست. یک خود سیاسی و یک خود اجتامعی. یک خود 
زنده و یک خود رسنوشت ساز. یک خودی که خودش می تواند 
رشیک در رسنوشت جمعی بشود و تغییر در رسنوشت جمعی و 
فردی بیاورد. خودی که با رای اش بر خودش باور داشته باشد و 

خودش را در جمع و بر جمع شامر کند. 
در انتخابات چیزی که مهم هست، شامرش خود و باور بر خود 
است، هر انسان بتواند خودش را به شامر  بیاورد و بر خود باور 
کند که چه قدر و تا چه حدی مهم هست و بفهمد که چه قدر  
می تواند وجودش در رسنوشت جمعی  و برای آوردن تغییر در 
رسنوشت جمعی مهم باشد. چه قدر یک فرد یا یک خود سیاسی 
می تواند با یک رای خود، خود را ثابت کند و میزان تاثیرگذاری 
اش در جمع را باور داشته باشد. باور کند که  یک انسان خیلی 

مهم هست.
وجود یک انسان به معنای ثبوت حقوق انسانی اوست. وجودش 
به معنای رشیک شدن در تشکیل یک مجلس است. مجلسی که 
در آن مناینده گان مردم برای قانون گذاری و قانون گرایی سخن 
می گویند و قلم می چرخانند. مجلسی که متشکل از آرای هر 
انسان است و با قدرت رای هر )خود( مسوول و محق رس و سامان 
گرفته باشد. مجلسی که در آن امیال و خواست های جمعی و 
فردی هر )خود( نهفته است و نشان گر سویه ی فکری و آگاهی 

سیاسی هر انسان و هر خود امروزی هم هست.
هر زن یک )خود( زنده و رسنوشت ساز است. هامن طوری که هر 

مرد یک )خود( هست. 
اما انتخابات چگونه برگزار می شود؟

آیا می توانیم مطمنئ باشیم که هیچ تقلبی و هیچ دست اندازی 
غیری قانونی صورت منی گیرد؟ 

و آیا می توانیم پس از باور بر خود، بر دولت و مسووالن دولتی-
انتخاباتی هم باور داشته باشیم که در انتخابات رای )خود(های 

انسانی را دقیق شامر می کنند؟
 و آیا می توانیم بگوییم که: این آرای ما و تصمیم )خود( مسوول اند 
که سخن اصلی را می زنند و مناینده گان منتخب ما را در مجلس 

می فرستند؟
خوبست که از )امیدواری( بنویسیم. از این بنویسیم که شامری 
انسان ها و زنان مهاجر هم آمده اند تا رای بدهند و در انتخابات 
اشراک کنند. به اضافه ی آنانی که در متام انتخابات  پیشین رای 

داده اند، این بار کسانی هم هستند که در بیرون از افغانستان 
بودند و در آن جا حق رای دادن و کاندیدا شدن را نداشتند، اما 
امروز می خواهند با یک امید و دل خوشی در پای صندوق های 
رای دهی بروند و به کاندیدای مورد نظر خود رای بدهند. آنان 

خوش هستند که در کشورشان به حیث )خود( تصمیم گیرنده به 
شامر می آیند و آرای شان رسنوشت ساز اند. خوش هستند و امید 
دارند که بتوانند چهره های بهر و با دانش را در مجلس ببینند که  

نتیجه ی رای و انتخاب خودشان هم باشند.
چه خوبست و زیبا که این کسان انتخاب شده زن باشند و میزان 
اشراک بیش تر زنان در انتخابات را نشان بدهند. زنانی باشند 
که بتوانند خواست و سخن انسان زن را با اراده ی قوی با خود 
در مجلس برند و برای تحققش مبارزه کنند. گرچه، این خود 
تبعیض هست که بگوییم: زنان باید مناینده گان خوبی از زنان 
و هم جنسان خود شان داشته باشند. می توانیم این مورد را بهر 
و انسانی تر بنویسیم: برای زنان مهم ترین چیز و مهم ترین مورد، 
برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف و عادالنه هست که رای شان 

سوخته نشود. رای شان نشان گر  وجود و حق شان باشد.
زنان.  به  یا  رای می دهند  مردان شایسته  به  آنان  که  این  حال 
مهم داشن مناینده ی زن نیست. مهم داشن مناینده ی الیق 
و شایسته ایست که با رای زن در مجلس مناینده گان راه بیابد. و 
مهم تر هم صادقانه و عادالنه شامر شدن رای زنان هست. نشود 
که رای  دهنده گان هیچ به شامر نیایند و شامرش گران به جای  
رای  دهنده گان تصمیم بگیرند و دروازه ی معامله با مافیا ها را باز 

کنند.
این مورد می تواند نهایت بدگامنی و تردید در ذهن هر )خود( رای 
دهنده در افغانستان باشد. در افغانستانی که دولت کنونی اش 
جورآمدی و ایتافی هست و آرای  رای دهنده گان و از همه مهم تر 
رای زنان نزدیک به بی نتیجه گی رسیدند. نام های جالب و عجیبی 

هم بر انتخابات گذاشته شده و انتقاد و رس و صدا ها باال رفتند اما 
نتیجه را )جانکری( اعام کرد و دولت دورسه تشکیل شد. دولتی 
که کابینه اش پر است از مردان، اما فقط چند زن به طور انگشت 
شامر و سمبولیک دیده می شوند که به هیچ رویی منی شود، چند 
زن را در جمع شامر زیادی از مردان، مناینده گان تام و متام 
زنان بگوییم. این چند زن پیش از این که مناینده گان زنان 
در دولت باشند، رشیکان قدرت و سمبول های سیاسی در 

معامله های سیاسی اند.
افغانستانی هست که رای  این نگرانی هر انسان و هر زن 
شان چه می شود و از اشراک در انتخابات چه چیزی نصیب 
شان می گردد. بزرگ ترین نگرانی زنان هم این است که در 
مکان های ناامن کشور و در جا هایی که شدت مردساالری 
بیش تر است، اگر مردان به جای زنان تصمیم بگیرند و نشود 
که مردان خانواده ها به جای زنان رای بدهند. که در این مورد 

هم هیچ شکی نیست. 
با این وصف و حساب؛ اگر منصفانه بنگریم، زنان در انتخابات 
هم بیش تر هزینه می کنند و هم بیش تر رضر می بینند. حق 
دارند، اما از حق خود محروم می شوند. رای می دهند اما نتیجه ی 
رای شان خاف خواست شان مثر می دهد. در هر خانواده اگر 
پنج مرد باشند، پنج زن هم هست. اگر در برخی از خانواده ها 
سه نفر مرد رای دهنده باشند، حتمی  سه نفر زن رای دهنده  هم 
هست. اما کجاست، برابری در نتیجه ی آرای داده شده؟ ما چه 
وقت  به برابری حقوقی-سیاسی می رسیم؟ در حالی که زنان در 

مشارکت و رای دادن هیچ کمی ای نسبت به مردان ندارند.
در چنین رشایطی رای دادن بزرگ ترین و سنگین ترین هزینه ی 
در  ریختنش  و  پرداخن  در  زنان  که  سیاسی-اجتامعی هست 
و  عاقه  شوق،   با  و  نیستند  مردان  از  کم تر  رای  صندوق های 
صداقت بیش تر هم سهم می گیرند. آن چه کم تر به زنان می رسد 
یا هیچ منی رسد، نتیجه ی پرداخت هزینه ی سنگین است! که 
دیگر نباید چیزی به نام )هیچ( در کارنامه ی سیاسی و در پرداخت 

هزینه های سنگین زنان نهفته باشد.
و  تلخ  واقعیت  و  بد  و  واقعیت های خوب  گفتیم،  که  چیز هایی 
شیرین وضعیت کنونی و نتیجه ی آرای چند سال پیش ماست. 
اما اشراک در انتخابات و رای دادن برای هر انسان و هر زنی 
خوبی های خود را دارد که باید جدی اش گرفت. حتا برای فردای 
نامعلوم هم رای دادن خوبست. برای این که انتخابات ابزاری ست 
برای انتقاد و پرسش گری. برای اثبات خود. برای اثبات حقوق 
انسانی و شهروندی خود. اگر می خواهیم فردا پرسشی داشته 
انتقادی  نارسایی های دولت  و  و در صورت کم کاری ها  باشیم 
بکنیم، صدای ما شنیده شود و بتوانیم دست اعراض بلند کنیم، 

باید رای بدهیم و انتخابات اشراک کنیم.
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خوانندگان عزیز: نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی 
مقاالت و نوشته ها را از صاحب نظران منتر می کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: فاطمه روشنیان
رسدبیر: ریحانه رها
گزارش گر: آمنه امید

عکاس: نیلوفر نیک پور
صفحه آرا: رضا رضایی
زیر نظر هیئت تحریر

به جز روی کرد نیمرخ سایر نوشته ها مسوولیتش به دوش 
نویسندگان می باشد.

هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.
شامره متاس: 0798898894

آدرس الکرتونیکی:
Nimrokhweekly7@gmail.com

زناننگرانانتخاباتاند
چه چیز باعث می شود که مردان به جای زنان تصمیم بگیرند؟


