
هشت مارچ؛ فرصتی برای تغییر و نگاه به 
چشم انداز تاریخی کارکردهای زنان

درســت  بگذاریــد.  آن جــا  را  چوکی هــا  و 
ــس  ــس، از یــک جن ــان از نظــر جن اســت که زن
ــای  ــت و ویژه گی ه ــدام فردی ــر ک ــا ه ــتند ام اس
خــود را دارنــد کــه نمی توانیــم مثــل اشــیا زنــان 
را بــرای این کــه از یــک جنــس اســتند؛ طبقــه ی 
انــاث و قشــر انــاث در نظــر بگیریــم. طوری کــه 
ــز  ــر زن نی ــود را دارد، ه ــی خ ــرد ویژه گ ــر م ه

ویژه گــی خــود را دارد. 
دارنــد؛  را  خــود  جنــس  زنــان  و  مــردان 
ــد و  ــاوت باش ــد متف ــان می توان ــت های ش خواس
در خواســت های عمومــی، هــر جنــس همانندی هــای داشته باشــد امــا 
ایــن اشــتراک عمومــی خواســت ها باعــث نمی شــود کــه مــا هویــت 
فــردی زنــان را درنظــر نگیریــم و زنــان را بــه طبقــه و قشــر انــاث تقلیل 
بدهیــم. بهتــر اســت ایــن نــوع نــگاهِ کلی نگــر خــود را در بــاره ی زنــان 
تغییــر بدهیــم تــا بتوانیــم واقعیت فــردی و بشــری زنــان را درک کنیم. 
متاســفانه ایــن کلی نگــری مــا دربــاره ی زنــان باعــث شــده کــه 
هیــچ گاه نتوانیــم وجــود و شــخصیت فــردی زنــان را درســت 
تشــخیص بدهیــم و واقعیــت اجتماعــی فــرد فرد زنــان را در مناســبات 
ــم.  ــر بگیری ــی درنظ ــی و سیاس ــی، خانواده گ ــای اجتماع و معضل ه

ایــن کلی نگــری مردانــه نســبت بــه زنــان نــه 

در هشــتمین روز مــاه مــارچ ســال 1857 زنــان کارگــر در شــهر شــیکاگو 
کــه در کارخانــه نخ ریســی مشــغول کار بودند دســت بــه اعتــراض زدند. 
در ایــن روز زنــان کارگــر بــه خیابان هــا ریختنــد و خواسته های شــان را مطــرح 
ــت مزد  ــاعت کار، دس ــه ده س ــورت روزان ــه ص ــا ب ــت آن ه ــد. خواس کردن
عادالنــه و حــق رای بــرای زنــان بــود. در جریــان اعتــراض پولیــس وحشــیانه بر 
آنــان حملــه کــرد. امــا صــدای معترضــان خامــوش نشــد. در ســال های بعــد از 
آن، ایــن اعتــراض عامــل راه پیمایی هــای زنــان نــه تنهــا در آمریــکا بلکــه در 

چندین کشور دیگر شد.
در بحــث محرومیــت و مــورد تبعیــض قــرار گرفتــن زنــان تنهــا یــک عامــل 
اصلــی وجــود نــدارد. بلکــه مســایل زیــادی چــون دیــن، نظــام ســرمایه داری و 
ــا می تــوان گفــت تمــام  صدهــا عوامــل دیگــر نیــز دســت دارد. بســیاری و ی
ادیــان بــه صــورت واضــح می گویــد کــه زنــان از توانایــی و تعقــل کم تــری 
نســبت بــه مــردان برخــوردار هســتند و بنابرایــن آن ها بایــد چون نیــروی کاری 
و اســتفاده از آن زیــر دســت مــردان قــرار بگیرنــد. مســاله درســتی ای برتــری 
داشــتن مــردان نســبت بــه زنــان بحــث دیگــری ا ســت و در این جــا به آن اشــاره 
ــه  ــن نکت ــه ای ــاال ذکــر شــد، ب ــا اســتفاده از آن چــه در ب ــن ب نمی شــود. بنابرای
ــوان چــون نقطــه ی عطــف  ــه می شــود کــه روز هشــتم مــارچ را می ت پرداخت
ــا جدیــت و کارایــی عمــل  ــان دانســت. از همیــن رو ب در تاریــخ مبــارزات زن
کــردن در ایــن روز می تــوان بحث هــای داغ و عمــده ی خشــونت علیــه زنــان 

را پیــش کشــید.
ــای  ــل می شــود و نهاده ــن روز تجلی ــاله از ای ــه س ــد در افغانســتان هم اگرچن
مختلــف برنامه هــای متفــاوت را برگــزار می کننــد. امــا آن چــه در ایــن میــان 
بــه صــورت جــدی نادیــده گرفتــه شــده اســت پرداختــن بــه دالیلــی اصلــی 
خشــونت علیــه زنــان و ارایــه راه حــل  بــرای دراز مــدت بــوده اســت. معمولــن 
ــم  ــد ســخنی خت ــه چن ــا ارای ــارچ ب ــن روز تنهــا در روز هشــتم م ــل از ای تجلی
ــورت  ــه ص ــان ب ــه زن ــونت  علی ــال خش ــر س ــای دیگ ــام روزه ــود و تم می ش
ــا  ــه عنــوان یــک امــر حت ــاده اش صــورت می گیــرد و ایــن ب عــادی و جــا افت
می تــوان گفــت طبیعــی در نظــر مــردم جلــوه می کنــد. بنابرایــن تنهــا کاری را 
کــه می تــوان در ایــن روز بــا اســتفاده از ایــن فرصــت انجــام داد، نگاهــی دقیــق 
بــه وضعیــت زنــان، پرداختــن بــه درک عوامــل خشــونت علیــه زنان و نیــز نگاه 
بــه چشــم انداز کارهــای کــه زنــان در طــول تاریــخ انجــام دادنــد می باشــد. از 

همیــن رو بایــد هشــت مــارچ را هم چــون فرصتــی 

معمولــن موقعی کــه از زنــان صحبــت می کنیــم زنــان را بــه قشــر 
انــاث، طبقــه ی انــاث، سیاه ســر و... تقلیــل می دهیــم و به نوعــی 
همــه ی زنــان را درهم جــوش می کنیــم و در دســته بندی ای بنــام 
ــری  ــع نادیده گی ــدی در واق ــه جمع بن ــم؛ این گون ــه جمــع می کنی زنان
زنــان اســت. زیــرا زنــان نــه قشــر انــاث اســتند، نــه طبقــه ی اناث اســتند 
و نــه سیاه ســر اســتند. زنــان مجموعــه ای از افــراد جامعــه اســت که هــر 
زن ماننــد مــرد، حقــوق بشــری و طبیعــی فــردی خــود را دارد؛ باید در 

فردیت خود قابل درک و قابل تفکیک با هر فرد دیگر باشد. 
ــه  ــل زنان ــه مح ــاث را ب ــه ی ان ــاث و طبق ــر ان ــم قش ــه می گویی این ک
ببریــد؛ ماننــد ایــن اســت که بگوییــم میزهــا را این جــا بگذاریــد 

دادگاه عالــی کشــور بــه خاطــر 
ــت  ــه عدال ــان ب ــی زن دست رس
ــرای رســیده گی  ــژه ب دادگاه هــای وی
بــه خشــونت علیــه زنــان ایجــاد کرده 
کــه در ســه ســال گذشــته بــه 7 هــزار 
ــان  ــه زن ــونت علی ــه  خش و ۲۴۶ قضی

رسیده گی شده است.
ــخن گوی دادگاه  ــان، س ــان اهلل ایم ام
عالــی کشــور روز چهارشــنبه، 15 
حــوت در یــک نشســت خبــری 
تعــداد  ایــن  کــه  کــرد  اعــام 
گونــه   بــه  خشــونت  پرونده هــای 
محاکماتــی  مراحــل  در  کامــل 
»ابتداییــه«، »اســتیناف« و »تمیــز« حــل 

و فصــل شــده اســت.
دادگاه هــا ویــژه بــرای رســیده گی 
بــه پرونده هــای خشــونت علیــه زنــان 
رخ دادهــای  عامــان  پی گیــری  و 

خشونت، در ســال 1۳۹5 خورشیدی، 
ــل  ــت کاب ــی والی ــم ابتدای در محاک
ــی  ــون دادگاه عال ــد و اکن ــاد ش ایج
تــا  محاکــم  ایــن  کــه  می گویــد 
ــه   ــده ی خورشــیدی در هم ســال آین

والیــات کشــور فعــال می شــود.
ــی می گویــد  ســخن گوی دادگاه عال
کــه هم اکنــون در ۲۲ والیــت کشــور 
ــرای رســیده گی  ــژه ب دادگاه هــای وی
بــه خشــونت علیــه زنــان فعــال اســت 
داشــته  خوبــی  کارکردهــای  و 
اســت. او افــزود کــه قــرار اســت 
ــده  ــای آین ــا در هفته ه ــن دادگاه ه ای
ــز ایجــاد  ــت دیگــر نی در شــش والی

شــود.
خشــونت  گونه هــای  عمده تریــن 
تجــاوز  افغانســتان  در  زنــان  علیــه 
اجبــاری،  ازدواج هــای  جنســی، 
لت وکــوب،  ناموســی،  قتل هــای 
دادگاه   وقــت،  از  پیــش  ازدواج 
ــی، اختطــاف، مجبورکــردن  صحرای
بــه فحشــا و فــروش زنــان اســت.

مهم تریــن دالیــل خشــونت علیــه 
در  زنــان 

این جا، چراغی روشن است

  ادامه در صفحه 3...

  ادامه در صفحه2 ...  ادامه در صفحه 2...

هشت مارچ فرصتی است برای بازخوانی 
مشکالت و دست آوردهای زنان

تحلیل

    یعقوب یسنا
گزارش

     حسین احمدی

لینــا علم؛  هنرپیشــه ســینما برنــده ی جایزه 
بهتریــن بازیگــر زن در جشــنواره بین المللی 

فلم ســینما زیتــو 2019 تانزانیا شــد.

هفته

تقلیل وضعیت اجتماعی و حقوق اساسی زنان به 
مناسبت های تقویمی

دست رسی زنان به عدالت؛
به بیش از 7 هزار قضیه خشونت علیه 

زن رسیده گی شده است

 سال دوم
 شماره 78

 د وشنبه
 20 حوت 1397
 قیمت 10 افغانی

Monday   

March 11, 2019  

Vol. 2  

No. 78  

3



تنهــا در رفتارهــای روزمــره ی اجتماعــی و فرهنگــی 
خــاص  مناســبت های  در  بلکــه  دارد  رواج  مــا 
ــرد  ــاط می گی ــان ارتب ــه زنده گــی زن تقویمــی کــه ب

ــود.  ــم داده می ش ــز تعمی نی
در تقویــم، روز زن )8 مــارچ(، روز مــادر و... داریــم 
ــن  ــرد. در ای ــاط می گی ــان ارتب ــه زنده گــی زن کــه ب
بــه وضعیــت زنده گــی زنــان  بایــد  مناســبت ها 
فــردی، جمعــی، خانواده گــی،  نظــر هویــت  از 
شــود؛  توجــه  سیاســی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
ــان  گزارش هــای پژوهشــی و جامــع از وضعیــت زن
ارایــه شــود و وضعیــت موجود زنــان از دیــد انتقادی 
و روشــن گرانه مطــرح شــود؛ امــا چنیــن نمی شــود، 
ــان،  ــه زن ــه ب ــد مردان ــی دی ــری فرهنگ ــی نگ ــا کل ب
واقعیــِت وضعیــت زنــان نادیــده گرفتــه می شــود که 
در نتیجــه، وضعیــت زنــان بــه مناســبت های تقویمــی 

تقلیــل داده می شــود. 
ایــن مناســبت ها بــا چشــم انداز فرهنگــی مردانــه 
ــان در  ــای زن ــه ج ــرد ب ــد م ــود. چن ــزار می ش برگ
ــد  ــد و می گوین ــخنرانی می کنن ــبت ها س ــن مناس ای
ــادر و  ــر، م ــوس، خواه ــگ و نام ــاث نن ــه ی ان طبق
عزت و شــرف مردم افغانســتان اســتند. مناســبت های 

ــزار  ــی برگ ــای دولت ــرف نهاده ــه از ط ــی ک تقویم
می شــوند بــا چنیــن ســخنان مردانــه، تمــام می شــوند. 
ــر،  ــوس، خواه ــگ و نام ــان نن ــت که زن ــال ها اس س

ــا مــردان اســتند.  ــادر و عــزت و شــرف م م
در واقــع خشــونتی کــه بــر زنــان روا می داریــم 
زیــر نــام همیــن ننــگ و نامــوس و عــزت و شــرف 
صــورت می گیــرد. زیــرا زنــان عــزت و شــرف 
مــردان اســتند، نبایــد عــزت و شــرف مــردان را 
ــردان را  ــد؛ اگــر عــزت و شــرف م جریحــه دار کنن
جریحــه دار کردنــد، مــردان بــه خــود حــق می دهنــد 
کــه زنــان را بــه اســاس پشــتوانه ی فرهنگــی ناموســی 
ــد و  ــرار بدهن ــونت ق ــورد خش ــرف م ــزت و ش و ع
ایــن خشــونت بــر زنــان نادیــده گرفتــه شــود؛ بــرای 
این کــه فرهنــگ ننــگ و ناموســی از ایــن خشــونت 
حمایــت می کنــد و بــر خشــونت روپــوش فرهنگــی 

می گــذارد. 
مناســبت های  برگــزاری  می کنــم  فکــر  مــن 

افغانســتان عــدم دست رســی زنــان بــه دادگاه هــا، عــدم 
آگاهــی عامــه از خشــونت علیــه زنــان شــمرده می شــود 
و انتقادهایــی هــم مبنــی بر بررســی  نشــدن اکثریــت این 
قضایــا و کیفــری  نشــدن عامــان آن از ســوی نهادهــای 
ــای  ــوی نهاده ــه از س ــه همیش ــود دارد ک ــوول وج مس

ــود. ــرح می ش ــور مط ــان در کش ــوق زن ــع حق مداف
در همیــن حــال، ســخن گوی دادگاه عالــی کشــور 
می گویــد: »در ســال 1۳۹۴ خورشــیدی یــک هــزار 
ــد دوســیه، در ســال 1۳۹5 خورشــیدی یــک  و 7۲ جل
هــزار و 7۳ قضیــه، در ســال 1۳۹۶ خورشــیدی دو هــزار 
و ۹۰۹ دوســیه و در شــش مــاه نخســت ســال جــاری دو 
هــزار و 117 قضیه خشــونت از ســوی دادگاه هــای ویژه 
رســیده گی بــه خشــونت علیــه زنــان بررســی و حــل و 

فصــل شــده اســت.«
ایــن در حالی اســت که جمیشــد رســولی، ســخن گوی 
دادســتانی کل کشــور یــک مــاه پیــش اعــام کــرد کــه 
دادســتانی در ســال مالــی 1۳۹7 خورشــیدی بــه دو 

تقویمــی ماننــد روز زن در افغانســتان به گونــه ای 
روپوشــی بــر خشــونت های فرهنگــی علیــه ی زنــان 
ــه، اشــتباه می کنــی. در  اســت. شــاید بگوییــد کــه ن
ــتایش  ــورد س ــان م ــی، زن ــبت های تقویم ــن مناس ای
و تمجیــد قــرار می گیرنــد؛ چگونــه برگــزاری ایــن 
ــر خشــونت های  مناســبت های تقویمــی روپوشــی ب
فرهنگــی علیــه ی زنــان باشــند. پاســخ من این اســت : 
ــی  ــی و اجتماع ــد فرهنگ ــگاه و دی ــه ن درصورتی ک
ــه  ــد؛ برگــزاری هرگون ــر نکن ــان تغیی ــه زن ــه ب مردان
مجلــس و محفــل، کــه بــه اســاس دیــد فرهنگــی و 
اجتماعــی مردانــه نســبت بــه زنــان صــورت بگیــرد، 
نوعــی تعمیــم دادن فرهنــگ مردانــه اســت. هرگونــه 
ــا  ــود ت ــث می ش ــاالرانه، باع ــگ مردس ــم فرهن تعمی
ــگ  ــر فرهن ــن چت ــر ای ــان زی ــه ی زن ــونت علی خش

مردســاالرنه، کتمــان شــود. 
دربــاره ی  تقویمــی  مناســبت های  موقعی کــه 
زنــان بــه افغانســتان می رســند، مردانــه می شــوند 
ــد. از زن  ــرار می گیرن ــردان ق ــتفاده ی م ــورد اس و م
ــه  ــا این ک ــود ت ــه نمی ش ــخن گفت ــت زن س و وضعی
مناســبت تقویمــی روز زن، روز مــادر و... فرابرســد؛ 
ایــن مناســبت های تقویمــی بــا تشــریفات رســمی از 

طــرف دولــت برگــزار می شــود. چنــد مــرد ســخنان 
کلیشــه ی مردانــه را در تمجیــد زنــان ارایــه می کننــد 
کــه در حقیقــت ایــن ســخنان علیــه ی زنــان اســت. 
ــود  ــه خ ــان ب ــی زن ــبت های تقویم ــردان در مناس م
ــه  ــان صحبــت کننــد؛ ب ــاره ی زن حــق می دهنــد درب
ــه  ــان چگون ــد زن ــه بگوین ــد ک ــق می دهن ــود ح خ
بایــد زنده گــی کننــد؛ بــه خــود حــق می دهنــد 
ــان عــزت و شــرف مــردان اســتند؛  ــد زن کــه بگوین
ــان را تکــرار  ــه ی کلیشــه ای و همیشــه گی زن و مرتب
ــد کــه زن، مــادر اســت، زن خواهــر اســت،  می کنن
ــوان  ــه عن ــچ گاه ب ــا زن هی ــت و... ام ــر اس زن همس
ــه دارای  ــود ک ــودن خ ــِت زن ب ــرد در واقعی ــک ف ی
اســتقال و هویــت فــردی اســت، مطــرح نمی شــود. 
اکنــون فکــر کنیــد برگــزاری چنیــن مناســبت های 
تقویمــی چگونــه باعــث می شــود کــه روپــوش 
فرهنگــی بــر خشــونت های شــود که بــر زنــان اعمال 
ــن مناســبت های تقویمــی را  می شــود. برگــزاری ای

هــزار و 7۰1 قضیــه  خشــونت علیــه زنــان در ۳۴ والیــت 
کشــور رســیده گی کــرده اســت.

بــر اســاس آمارهــای ارایــه شــده از ســوی دادگاه عالی، 
ــزار و 7۴  ــک ه ــه ی ــیده گی ب ــا رس ــور ب ــت کش پایتخ
دوســیه، در میــان ۲۲ والیــت کــه دادگاه هــای ویــژه  ی 
ــدر  ــه زن، را دارد در ص ــونت علی ــه خش ــیده گی ب رس
قــرار دارد. ســپس والیــت هــرات بــا ۴1۲ دوســیه 
ــا  ــور ب ــمال کش ــخ در ش ــت بل ــف دوم و والی در ردی
رســیده گی بــه ۲7۴ قضیــه  خشــونت در جایــگاه ســوم 
ــده  ــن آم ــام هم چنی ــن ارق ــت. در ای ــه اس ــرار گرفت ق
ــیه  ــه ۲57 دوس ــیده گی ب ــا رس ــدوز ب ــت قن ــه والی ک
ــیده گی  ــا رس ــار ب ــت قنده ــارم و والی ــگاه چه در جای
بــه ۶7 قضیــه  خشــونت در ردیــف پنجــم قــرار گرفتــه 

اســت.
ســخن گوی دادگاه عالــی می گویــد: »متباقــی ســه 

فرهنــگ مردانــه بــه نفــع خــود مصــادره می کنــد. در 
ــن  ــا از ای ــت جمهوری و وزارت خانه ه ــطح ریاس س
ــود.  ــزار می ش ــل برگ ــی محف ــبت های تقویم مناس
ــزاری  ــانه ها برگ ــود. رس ــوت می ش ــانه ها دع از رس
محفل هــا را پوشــش می دهنــد. در ایــن محفل هــای 
مناســبتی مثــل همیشــه گفتــه می شــود کــه همــه چــه 
ــان  ــان خــوب اســت و وضعیــت زن در زنده گــی زن
ــورت  ــه ص ــز ب ــد زن نی ــت. از چن ــرده اس ــر ک تغیی
ــانی که  ــود. کس ــی می ش ــتفاده ی نمایش ــن اس ویتری
ــن  ــرون از افغانســتان از رســانه، برگــزاری چنی در بی
ــه ی  ــب زاوی ــد؛ فری ــی را می بینن ــای تقویم محفل ه
ــت  ــد وضعی ــد و می گوین ــانه را می خورن ــد رس دی
زنــان در افغانســتان خیلــی خــوب شــده اســت؛ 
نمی داننــد کــه آنچــه در رســانه می بیننــد بیشــتر 
ــده و  ــی ش ــت و مهندس ــت که دایرک ــه ای اس صحن
زیــر یــک ســقف بنــام ارگ، وزارت خانــه یــا یــک 

ســتدیو اســت. 
ــن برگــزاری چنیــن محفل هــای تقویمــی در  بنابرای
ــی  ــه ی جهان ــه جامع ــود ک ــث می ش ــتان باع افغانس
ــان  ــه ی زن ــونت علی ــِت خش ــود و از واقعی ــال ش اغف
درکــی درســت نداشته باشــد. به نوعــی بــر ســر 
زنــان افغانســتان نیــز کاه گذاشــته می شــود کــه در 
ســطح ریاســت جمهوری و وزارت خانه هــا از روز 
زن تجلیــل صــورت گرفــت. تعــدادی از مــردان نیــز 
ــن  ــی از ای ــبت های تقویم ــن مناس ــزاری ای در برگ
ــا از  ــه م ــند ک ــول می کش ــفارت پ ــفارت و آن س س

روز زن تجلیــل می کنیــم و... .
خاصــه عــرض شــود کــه روز زن و مناســبت های 
تقویمــی دربــاره ی زنــان بــا ایــن دغل بازی هــا 
صــورت می گیــرد؛ حقــوق زنــان بــه برگــزاری 
محفل هــای مناســبتی و تقویمــی دربــاره ی زنــان 
ــان  ــکل زن ــل و مش ــا معض ــد ام ــدا می کن ــل پی نقلی
در  مردســاالنه  فرهنــگ  چتــر  زیــر  هم چنــان 
مناســبات اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه ی افغانســتان 
باقــی می مانــد و حتــا در بســا مــوارد بیش تــر از 

پیــش رواج و رونــق پیــدا می کنــد. 
اگــر قــرار باشــد اراده بــرای رفــع خشــونت علیــه ی 
زنــان و رفــع معضل هــای فرهنگــِی خانواده گــی 
وجــود  دولــت  برنامــه ی  در  زنــان  اجتماعــی  و 
مناســبت های  ایــن  از  فراتــر  بایــد  داشته باشــد؛ 
تقویمــی بــه وضعیــت زنده گــی زنــان توجــه شــود 
ــا و  ــه منش ــتان ک ــاالرانه ی افغانس ــگ مردس و فرهن
خاســتگاهِ ترویــج خشــونت و حامــی خشــونت 
ــا  ــرد ت ــرار بگی ــد ق ــورد نق ــت، م ــان اس ــه ی زن علی
خشــونت علیه ی زنان در ســطوح متفــاوت اجتماعی 
دیــده شــود. درغیــر آن هرگونــه مناســبات تقویمــی 
ــگ  ــط فرهن ــوق زن و روز زن توس ــخن از حق و س
مردانــه، بــه نفــع فرهنــگ مردانــه کــه رواج دهنــده ی 
ــود  ــادره می ش ــت، مص ــان اس ــه ی زن ــونت علی خش
و بــه بهانه هــای متفــاوت فرهنگــی و احتــرام بــه 
ــان  ــه ی زن ــونت علی ــر خش ــی ب ــای فرهنگ ارزش ه
ــان  ــه ی زن ــونت علی ــده؛ خش ــته ش ــوش گذاش روپ
توســط فرهنــگ مردانــه، کتمان می شــود و مشــروع 

و فرهنگــی جلــوه می کنــد.

هــزار و 5۰۹ دوســیه  دیگــر خشــونت علیــه زن مربــوط 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــت ک ــور اس ــای کش ــایر والیت ه ــه س ب
رســیده گی شــده اســت.« بــه گفتــه او، والیــت پنجشــیر 

ــت. ــته اس ــونت را داش ــم خش ــن رق کم تری
ــی در  ــی و قضای ــای عدل ــوی نهاده ــا از س ــن آماره ای
ــزارش  ــک گ ــاد ی ــه بربنی ــود ک ــر می ش ــی منتش حال
ولســوالی های  ســوم  یــک  در  رســانه ها  تحقیقــی 
افغانســتان)1۴۲ ولســوالی از ۴۰۰( ولســوالی کشــور 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــچ دادگاه هی
ایــن تحقیــق را بخــش فارســی شــبکه بی بی ســی 
براســاس مصاحبــه  بــا یک هــزار مســوول دولتــی آماده 
ــر  ــه در بیش ت ــده ک ــق آم ــن تحقی ــت. در ای ــرده اس ک
مناطــق، مراکــز قضایــی بســته اســت و مســووالن 
آن عمدتــن در مراکــز والیت هــا، مســایل عدلــی و 
ــد. ــی می کنن ــوالی ها را بررس ــان ولس ــی مراجع قضای

در مــورد نوعیــت جرایــم دوســیه های خشــونت علیــه 
ــزار  ــه  7 ه ــه از جمل ــد ک ــی می گوی ــان، دادگاه عال زن
و ۲۴۶ دوســیه  کــه طــی بیش تــر از ســه ســال اخیــر در 
ــه زن  ــونت علی ــه خش ــیده گی ب ــژه  رس ــای وی دادگاه ه
ــیه آن  ــت؛ ۹۲۰ دوس ــده اس ــیده گی ش ــا رس ــه آن ه ب
ــه  ــوط ب ــیه آن مرب ــی، 7۲۰ دوس ــاوز جنس ــم تج جرای
لت وکــوب، ۳۲۰ دوســیه  قتــل، 1۴5 دوســیه آزار و 
اذیــت زنــان، 11۳ دوســیه جرایــم خودکشــی، 87 مورد 
ضــرب و جــرح خانم هــا و ۴1 دوســیه ی دیگــر آن 
مربــوط نیــز مربــوط بــه مجروحیــت زنــان بــوده اســت. 
ــار  ــدود چه ــی، ح ــخن گوی دادگاه عال ــه س ــه گفت ب
هــزار و ۹۰۰ دوســیه  دیگــر آن، شــامل جرایمــی از قبیل 
مجبورکــردن زنــان بــه فحشــا، تهدیــد بــه مرگ، ســقط 
ــان و  ــروش زن ــر ســن، ف ــن، اختطــاف، ازدواج زی جنی

ــوده اســت. ــی ب ممانعــت از حــق ازدواج قانون

 ادامه از صفحه 1...

 ادامه از صفحه اول

 ادامه از صفحه اول

عبث

نیست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟

من که منفور زمانم، چه بخوانم چه نخوانم

چه بگویم سخن از شهد

که زهر است به کامم

وای از آن مشت ستم گر

 که بکوبیده دهانم

نیست غم خوار مرا در همه دنیا 

که بنازم

چه بگریم

چه بخندم، چه بمیرم، چه بمانم  

من و این کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت  

که عبث زاده ام و مهر بباید به دهانم 

دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت 

من پربسته چه سازم که پریدن نتوانم 

گرچه دیری است خموشم،  نرود نغمه ز یادم 

زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم 

یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم

سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم

من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم

دخت افغانم و برجاست که دایم به فغانم

  نادیا انجمن
جعِدگیسو

تقلیل وضعیت اجتماعی و حقوق اساسی زنان
 به مناسبت های تقویمی
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دست رسی زنان به عدالت؛
به بیش از 7 هزار قضیه خشونت علیه زن رسیده گی شده است



یــک مجموعــه مهمــان و ســخنرانی خاصــه 
ــت  ــه در حکوم ــته ک ــال گذش ــود. س می ش
شــخص  بــه  نزدیــک  از  می کــردم  کار 
ــارچ  ــت م ــه هش ــم ک ــور گفت ــس جمه ریی
بایــد فرصتــی باشــد بــرای این کــه وزارت هــا 
از وضعیــت زنــان در دایــره صاحیــت و 
مکلفیــت شــان گــزارش بدهنــد. هــر وزارت 
بایــد گــزارش بدهــد کــه چنــد درصــد 
کــدام  در  زنــان  بــوده،  زن  کارمندانــش 
ــته اند و  ــرار داش ــا ق ــمت ها و صاحیت ه س
ــای شــان مســتفید  ــداد زن از برنامه ه ــه تع چ
و  احیــا  وزارت  در  مثلــن  اســت.  شــده  
انکشــاف دهــات بــه چــه تعــداد زن کارمنــد 
ــد زن روســتایی  اســت و از برنامه هایــش چن

ــت. ــرده اس ــتفاده ک اس
هشــت مــارچ بایــد فرصــت پاســخ گویی 
ــان در  ــای ش ــی از کارکرده ــای دولت نهاده
قبــال زنــان باشــد. بهتــر ایــن اســت کــه روز 

جهانــی هم بســته گی زنــان مختــص بــه زنــان 
شهرنشــین و کســانی نشــود کــه حــق رفتن به 
محافــل را دارد بلکه هرســال در هشــتم مارچ 
بایــد حکومــت بــه مــردم حســاب بدهــد کــه 
طــی یک ســال وضعیــت زنــان چقــدر بهبــود 
ــزان خدمــات و پروژه هــا  ــه چــه می ــه و ب یافت
بــرای زنــان تخصیــص یافتــه اســت. بنابرایــن 
ــد  ــخ گو باش ــردم پاس ــه م ــد ب ــت بای حکوم
کــه طــی یــک ســال در بخــش صحــت 
چــه خدماتــی بــرای زنــان ارایــه شــد و چنــد 

پزشــک زن اســتخدام شــده اســت.
ــرا  ــنهاد م ــور پیش ــس جمه ــه ریی ــی ک وقت
ــود  شــنید از تمــام وزارت خانه هــا خواســته ب
کــه گــزارش یــک  ســاله شــان را در مــورد 
ــد؛  ــه کن ــوری ارای ــت جمه ــه ریاس ــان ب زن
امــا گزارش هــای آن هــا کارامــد نبــود و 
پی گیــری نشــد. هشــتم مــارچ بایــد فراتــر از 
ــه  ــن روز ب ــد و از ای ــی باش ــمات کنون مراس
عنــوان فرصــت تمــام معنــا در تمــام بخش هــا 
بــرای زنــان اســتفاده شــود. هم چنین رســانه ها 
و ســکتورهای خصوصــی نیــز می تواننــد در 
راســتای حمایــت از زنــان و برابــری جنســیتی 
فرصت هــای شــغلی را بــرای زنــان نیــز فراهم 
کنــد. حکومــت هــم از میــزان پیش رفت هــا 
ــه  ــان ب ــی زن ــوزش، دست رس ــش آم در بخ
خدمــات صحــی و رفاهــی گــزارش بدهند و 
از برنامه هــای آینــده آگاهــی بدهــد. در غیــر 
آن، هشــتم مــارچ بــه یــک مناســبت نمادیــن 
باقــی می مانــد و فقــط بــه تدویــر برنامه هــای 
شــهری خاصــه خواهــد شــد؛ در حالــی کــه 
شــماری زیــادی از شــهروندان در اطــراف از 

ــد. ــزی نمی دانن آن چی

در مــورد گزارش دهــی نهادهــا کــه شــما یــاد 
کردیــد و گفتیــد گزارش هــای واصلــه از 
وزارت هــا بــه ریاســت جمهــوری قابــل نشــر 
ــا  ــت؟ آی ــا چیس ــان آن ه ــن جری ــود؛ دقیق نب
زیــاد ســطحی نگــری حاکــم اســت یــا اصلن 

آمنــه امیــد: فلســفه هشــتم مارچ 
چیســت و ضــرورت وجــود یک 
تقویــم  در  خصوصــی  بــه  روز 
جهانــی  روز  نــام  بــه  دولت هــا 

هم بسته گی زنان چه است؟
زنــان  هم بســته گی  روز  اکبــر:  شــهرزاد 
در نخســت بــه زنــان کارگــر اختصــاص 
ــه روز  ــل ب ــپس تبدی ــه س ــود ک ــده ب داده ش
ــون در  ــد. اکن ــان ش ــته گی زن ــی هم بس جهان
ــت  ــن روز بزرگ داش ــا از ای ــاط دنی ــام نق تم
ــه  ــبت ب ــا نس ــی جاه ــا در بعض ــود. ام می ش
گرامی داشــت  کم رنگ تــر  افغانســتان 
می شــود. در افغانســتان مناســبت ها و مراســم 
بزرگ داشــت  و  دارد  وجــود  مختلــف 
ــکا  ــن در امری ــه م ــی ک ــا زمان ــود؛ ام می ش
بــودم بســیار کم رنــگ می دیــدم. شــاید 
یکــی از دالیــل ایــن باشــد کــه در افغانســتان 
هشــت مــارچ مهــم اســت چــون دادخواهــی 
ــی را  ــد راه طوالن ــم بای ــوز ه ــان هن ــرای زن ب

بپیمایــد.
ــه مناســبت  ــا ب در ایــن اواخــر در سراســر دنی
هشــتم مارچ یــک کمپیــن بــه راه می اندازند. 
از ســازمان ملــل متحــد تــا نهادهــای کوچک 
بین المللــی هرکــدام یــک کمپیــن ویــژه 
راه انــدازی می کننــد. کمپیــن بین المللــی 
امســال »زنــان و ســاینس« اســت. ایــن کمپیــن 
بــر نقــش و مشــکات زنــان در ســاینس 

متمرکــز اســت.

ــد در  ــما گفتی ــه ش ــان ک هم چن
مــارچ  هشــتم  افغانســتان 
بزرگ داشــت  پررنگ تــر 
می شــود. بســیاری از زنــان ایــن روز 
و  می پندارنــد  مهمــی  روز  را 
دایــر  متنوعــی  برنامه هــای 
می کننــد. مراســم هشــت مــارچ بــه 
شــکل امــروزی اش در افغانســتان از 

چه زمان شروع شده است؟
ــبیه  ــن ش ــی م ــی و نوجوان ــال های کودک س
ــرت  ــگ و مهاج ــا در جن ــیاری از افغان ه بس
ــان  ــه در آن زم ــدارم ک ــاد ن ــه ی ــت و ب گذش
هشــت مــارچ بــرای افغان هــا چــه روزی 
ــادی روز  ــال ۲۰۰1 می ــس از س ــا پ ــود. ام ب
هم بســته گی زنــان همــه ســاله بزرگ داشــت 
دلیــل  بــه  اخیــر  ســال های  در  می شــود. 
کســانی  و  زن  حقــوق  مدافعــان  این کــه 
ــد و  ــر می کنن ــیتی فک ــری جنس ــه براب ــه ب ک
می نویســند بیش تــر شــده اســت، هشــت 
آن  برنامه هــای  و  پررنگ تــر  نیــز  مــارچ 
ــر شــده اســت. امــروز هشــت مــارچ  متنوع ت
ــط  ــت فق ــه در نخس ــی ک ــک روز دولت از ی
ــرد  ــت می ک ــان بزرگ داش ــور زن وزارت ام
ــه یــک ســنت تبدیــل شــده اســت؛ ســنتی  ب
کــه از نهادهــای ملــی و بین المللــی تــا یــک 
قهوه خانــه بــا ایــن روز بــه عنــوان یــک 

ــد. ــورد می کن ــژه برخ ــبت وی مناس

شــما منحیث یــک فعــال حقوق 
زن و کســی کــه ســال ها تجربــه 
کار در نهادهــای مختلــف را دارید و 
عملــن در صحنه مبــارزه نیــز حضور 
ــتم  ــا هش ــردم ب ــورد م ــد، برخ داری
ــه ویــژه دیــدگاه مــردان  مــارچ و ب
نســبت بــه روز جهانــی زن را چگونه 
ــد؟ و بزرگ داشــت  بررســی می کنی
از ایــن روز چــه تأثیــری در جامعــه 

خواهد داشت؟
مــن فکــر می کنــم کــه مــا هنوزهــم کــم کار 
ــی  ــر دولت ــارچ در دوای ــت م ــم. هش می کنی
برنامه هــا و دعــوت  بــا تدویــر  معمولــن 

کاری نشــده کــه بخواهنــد گــزارش بدهنــد.
در زمانــی کــه مــن ایــن مســأله را بــا رییــس 
جمهــور غنــی مطــرح کــردم و از وزارت هــا 
ــی  ــه لحــاظ زمان ــم ب گــزارش خواســته بودی
فرصــت کمــی بــود؛ یعنــی حــدود دوهفتــه 
وقــت داشــتند شــاید گــزارش همه جانبــه که 
مــا می خواســتیم آمــاده نمی توانســتند. عــدم 
یک سیســتم معین بــرای مدیریــت معلومات 
در اکثریــت نهادهــای مــا یک مشــکل اســت 
ساالنه شــان  گــزارش  شــدن  تکمیــل  و 
زیرســاخت های  چــون  اســت  زمان بــر 
تشــریک معلومــات بــه صــورت الکترونیک 
ــق  ــل تطبی ــن طــرح قاب ــا ای ــدارد. ام وجــود ن

اســت.
نهادهــای مدنــی می تواننــد از حکومــت 
بخواهنــد کــه هرســال در هشــتم مــارچ 
و کارکردهــای همــه  زنــان  از وضعیــت 
نهادهــای دولتــی بــرای زنــان در کشــور یک 

تصویــر واضــح و گــزارش مفصــل ارایــه 
ــته  ــال گذش ــرح را س ــن ط ــبیه همی ــد. ش کن
در چارچــوب  ریاســت جمهــوری  ارگ 
یــک گــزارش تصویــری کوتاه از شــمولیت 
زنــان در ســمت ها و اداره هــای مختلــف 
ــور آورده  ــف کش ــق مختل ــی و از مناط دولت
ــز  ــف نی ــار مختل ــمولی اقش ــه همه ش ــود ک ب
ــد  ــه بای ــود. همین گون ــه ب ــاب یافت در آن بازت

شــود. حســاب دهی 

در  کــه  کنونــی  برنامه هــای 
ــود  ــر می ش ــارچ دای ــت م هش
چــه تأثیــری بر انگیــزه ی زنــان دارد 
ــا  ــاب دهی نهاده ــرح حس ــر ط و اگ
از کارکردشــان بــرای زنــان، عملــی 
چــه  می کنیــد  فکــر  شــود 
پــی  در  تغییــری  و  دســت آورد 

خواهد داشت؟
برنامه هــای کنونــی بســیار مهم اســت. هشــتم 
مــارچ فرصتــی اســت کــه مــا در مــورد 
مشــکات و خشــونت علیــه زنــان صحبــت 
کنیــم و هــم از دســت آوردها و توانایی هــای 
زنــان بگوییــم. فضــای سیاســی بــه گونــه ای 
برنامه هــای  براینــد  از  زنــان  کــه  اســت 
بــزرگ ملــی هماننــد صلــح نگــران انــد. روز 
ــم  ــت را فراه ــن فرص ــان ای ــته گی زن هم بس
ــورت  ــه ص ــان ب ــان افغ ــه زن ــا هم ــد ت می کن
دیدگاه هــای  و  نگرانی هــا  ایــن  منســجم 
شــان را در قبــال وضعیــت کنونــی ابــراز 
ــن  ــا ای ــان ب ــه هم زم ــری ک ــد. کار دیگ کنن
ــام  ــه اع ــت ک ــن اس ــرد ای ــورت می گی ص
یــک  منحیــث  زنــان  حضــور می شــود؛ 
قشــر اجتماعــی وجــود دارنــد و حضــور 
شــان پررنــگ و جــدی اســت کــه نبایــد در 
هیــچ امــری نادیــده گرفتــه شــود. اگــر طــرح 
حســاب دهی حکومــت و دیگــر نهادهــا 
ــهروندان  ــود ش ــی ش ــن روز عمل ــز در ای نی
بخــش  در  را  می تواننــد کارکــرد آن هــا 
ــوق  ــه حق ــیده گی ب ــیتی و رس ــری جنس براب

و مشــکات زنــان ارزیابــی کننــد. یعنــی 
فراتــر از شــعارهایی کــه تکــرار می شــود زن 
ــر اســت، زن همســر  ــادر اســت، زن خواه م
ــت؛  ــادران اس ــای م ــر پ ــت زی ــت و بهش اس
باید مشــخص شــود کــه حکومت و ســکتور 
خصوصــی بــرای زنــان چــه کار کرده اســت.

بــه غیــر از حکومــت و نهادهــا، خانواده هــا از 
هشــت مــارچ چــه درســی می تواننــد بگیرنــد 
و چگونــه اســتفاده کننــد؟ مــن زنــی را دیــدم 
کــه صورتــش از اثر ضرب و شــتم شــوهرش 
کبــود شــده بــود، امــا بازهــم از هشــت مــارچ 
ایــن  در  این کــه  امیــد  بــه  و  می پرســید 
ــی  ــرد. یعن ــه ای بخ ــش هدی ــاید برای روز ش
خشــونت علیــه زن بــا یــک کادو در روز 

ــوش خواهــد شــد؟  ــی زن فرام جهان
ــا  ــه م ــن کاری ک ــم بهتری ــر می کن ــن فک م
بــرای دختــران جــوان و کــودکان می توانیــم 

ــان  ــرای آن ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــام دهی انج
حــس خودبــاوری بدهیــم. هشــت مــارچ هم 
فرصتــی اســت تــا مــا بــا همــه زنــان و بــه ویژه 
کودکان-دختــر خــود حــرف بزنیــم کــه زن 
بــودن شــرم نیســت. بایــد بــرای شــان بگوییم 
کــه زن و مــرد بــه لحــاظ قــدرت و توانایــی 
باهــم برابــر اســت. مــن مفهــوم برابــری 
جنســیتی را از ســفرهای غربــی نیاموختــم 
بلکــه در درون خانــواده خــود آموختــم. 
پــدرم همیشــه کتاب هایــی را در مــورد زنــان 
نــام دار و قهرمــان تاریــخ برایــم مــی آورد 
تــا بخوانــم و هروقــت صــدای یــک زن 
ــرا  ــد م ــش می ش ــو پخ ــت مدار از رادی سیاس
ــن  ــه م ــرد و ب ــویق می ک ــنیدن آن تش ــه ش ب
ــان هنرمنــد تعریــف  از ظرافــت و زیبایــی زن
می کــرد. حتمــی نیســت کــه خانواده هــا 
همه باســواد باشــد تــا به دختــران شــان اعتماد 
ــه در  ــد؛ بلک ــری را بیاموزان ــس و براب ــه نف ب
ــات  ــه خدم ــتند ک ــی هس ــز زنان ــتاها نی روس
ــد در  ــی در همــان قریه هــا انجــام داده ان کان
ــات  ــتند. در قریه ج ــواد اس ــه بی س ــی ک حال
ــخاوت  ــردم داری، س ــه در م ــی ک ــم زنان ه
ــه  ــد ب ــتند بای ــته هس ــری برجس و تصمیم گی
عنــوان الگــو قــرار بگیرنــد و همین طــور 
بــرای دختــران آمــوزش داده شــود کــه 
ــت  ــر وضعی ــی تغیی ــک زن توانای ــث ی منحی

ــخ را دارد. ــی تاری ــه و دگرگون جامع
بــر کــودکان شــان  و شــوهر  رفتــار زن 
تأثیرگــذار اســت و امــروز زوج هــای جــوان 
بایــد ایــن مســأله را بایــد جــدی بگیرنــد کــه 
ــدن  ــک گل خری ــه ی ــا ب ــارچ تنه ــت م هش
خاصــه نشــود بلکــه از آن بــه عنــوان یــک 
ــاب دهی  ــزی و حس ــرای برنامه ری ــی ب فرصت
ــتفاده  ــان اس ــت زن ــود وضعی ــتای بهب در راس

ــود. ش

چــه راه کاری بــرای همه گانــی 
ســازی هشــت مــارچ اســت تــا 
ایــن مناســبت تنهــا در تقویــم شــهر 

خالصــه نشــود بلکــه در مناطــق 
دوردســت و روســتایی افغانســتان نیز 
راه یابــد و از آن بــه عنــوان فرصتــی 
و  مشــکالت  بازخوانــی  بــرای 
اســتفاده  زنــان  دســت آوردهای 

شود؟
ــای  ــط نهاده ــد توس ــارچ می توان ــت م هش
ملــی در دل روســتاها راه یابــد. هم چنــان کــه 
دولــت در حــد کان بــا گزارش دهی ســاالنه 
در هشــت مــارچ می توانــد از کارکردهــا 
کنــد  حســاب دهی  خــود  برنامه هــای  و 
ــی و  ــز صح ــک مرک ــذاری ی ــا تهداب گ ب
ــژه  ــی وی ــا هــر مرکــز خدمات ــا مکتــب و ی ی
زنــان می توانــد حــس خودبــاوری و اهمیــت 
ــده  ــز زن ــان روســتایی نی حضــور را در دل زن

کنــد.
امــا بیــش از همــه رســانه ها تأثیرگــذار اســت. 
آمــار  نشــر  در  کــه  هم چنــان  رســانه ها 
خشــونت ها عمــل می کنــد بایــد صــدای 
زنــان را از والیــات کشــور نیــز انعــکاس 
دهــد. این کــه یــک زن در والیــت و در 
ولســوالی دوردســت و مناطــق روســتایی 
ــه  ــی دارد، چ ــه توانای ــکل دارد، چ ــه مش چ
ضــرورت دارد و چــه کاری می توانــد بکنــد. 
ــان  ــواره نظــر زن ــارچ هم ــورد هشــتم م در م
ــراف  ــردم در اط ــه و م ــاب یافت ــهری بازت ش
ــا می شــنوند؛ حــاال الزم  ــط از تلویزیون ه فق
اســت کــه بایــد صــدای زنــان روســتایی نیــز 

شــنیده شــود.

در نتیجــه، بــا هشــت مــارچ چــه 
تغییری می توان ایجاد کرد؟

ــک  ــک مناســبت اســت؛ ی ــارچ ی هشــت م
ــی.  ــطح جهان ــی در س ــن ول ــبت نمادی مناس
مهــم، اراده و روحیــه جمعــی مــا بــرای مبارزه 
بــا تبعیــض و نابرابــری جنســیتی اســت. اگــر 
مــا ایــن اراده را داشــته باشــیم هشــت مــارچ 
ــا از  ــد ت ــم می کن ــی را فراه ــا فرصت ــرای م ب
کارهــای انجــام شــده گزارش دهــی کنیــم و 
توجــه را جلــب کنیــم بــه کارهایی کــه هنوز 

انجــام نشــده ولــی بایــد صــورت بگیــرد.

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

گفت  وگو

    آمنه امید

ــم انداز  ــه چش ــگاه ب ــر و ن ــرای تغیی ب
تاریخــی کارکردهــای زنــان دانســت.

ــه عملــی  ــد ب تنهــا راهــی کــه می توان
ســاختن ایــن ایــده کمــک کنــد، 
ــه  ــت ک ــای اس ــف برنامه ه ــان ضع بی
همــه ســاله در افغانســتان بــه مناســبت 
می شــود.  گرفتــه  مــارچ  هشــتم 
معمولــن در پشــت ایــن برنامه هــا کــه 
ــه و  ــک روز گفت ــش در ی حرف های
بودجه هــای کان  می شــود،  ختــم 
ــه  مالــی نهفتــه اســت کــه هرکســی ب
ــد.  ــتفاده  می کن ــدازه ی از آن سواس ان
ایــن ادعــا را ناکارایــی پروژه هــای 
کان در مشــاهدات وضعیــت زنان در 

ــد. ــت می کن ــروز ثاب ام
ــوولین  ــه مس ــی رود ک ــار م ــن انتظ ای
پــی  در  زنــان  حقــوق  فعــاالن  و 
تــاش بهبــودی برنامه هایــی باشــد 
کــه همــه ســاله برگــزار می شــود. 
حــق و حقــوق زنــان را نمی تــوان 
ــه  ــه گرفت ــطحی ک ــای س ــا برنامه ه ب
ــول  ــت آورد. در ط ــه دس ــود ب می ش
ــول  ــه آزادی محص ــیدن ب ــخ رس تاری
ــت  ــخت و مدیری ــاش س ــا ت مدت ه
قــوی آزادی خواهــان بــوده اســت. 
درک  قابــل  آســانی  بــه  بنابرایــن 
ــه آزادی  ــان ب ــیدن زن ــه رس ــت ک اس
نیــاز بــه تــاش، کار دراز مــدت و 
عملــی  و  پختــه  برنامه ریزی هــای 

دارد.

هشت مارچ؛ ...

گفت وگو با شهرزاد اکبر، 
نویسنده و فعال حقوق زن

هشت مارچ فرصتی است برای بازخوانی 
مشکالت و دست آوردهای زنان
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خــاص  جهت گیــری  بــدون  نیــم رخ  عزیــز  خواننــده گان 
سیاســی مقــاالت و نوشــته ها را از صاحب نظــران منتشــر 

. می کنــد

ــه  ــایر نوشــته ها مســوولیتش ب ــم رخ س ــرد نی ــه جــز روی ک ب
دوش نویســنده گان می باشــد.

هفته نامه نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

عروسـی در خانـواده پدری نیز با خشـونت های گوناگون 
روبـه رو انـد کـه 39.4 درصد افراد شـامل در این تحقیق 

این مسـاله را تاییـد کرده اند.
او افزود که این تحقیق نشـان می دهد خشـونت فزیکی 
علیـه زنـان 2۶.8 درصد و خشـونت جنسـی یک درصد 
اسـت؛ امـا دختـران جـوان در خانـواده خودشـان نیـز 
احسـاس راحتی نمی کند و این بسـیار خطرناک اسـت.

برابـر  در  مـردان  خشـونت  عوامـل  عمده تریـن 
همسران شـان نوعیـت برخـورد زنان با همسـر، اختالف 
زنـان با خانواده شـوهر و بی کاری و عصبانیـت مردان به 

تحقیـق تـازه ای کـه از سـوی مجتمـع جامعـه مدنـی 
کـه  می دهـد  نشـان  شـده  اجـرا  افغانسـتان)مجما( 
نزدیـک بـه 7۶ درصـد مـردان بـا همسران شـان رفتـار 

دارنـد. خشـونت آمیز 
عزیـزاهلل رفیعـی، رییـس مجتمـع جامعـه مدنـی روز 
چهارشـنبه، 15 حوت در نشسـت خبری اعـالم کرد که 
ایـن تحقیـق پـس از گفت وگو بـا 192۶ تـن)78 درصد 
زنـان و 28 درصـد مـردان( در والیت هـای کابـل، هرات، 

بلـخ، ننگرهـار و بامیان انجام شـده اسـت.
آقـای رفیعی در این برنامه گفت: »75.9 درصد مصاحبه 
 شـوند ه گان گفته انـد که بلی، خشـونت شـوهر علیه زن 
وجـود دارد و تنهـا 24.1 درصد گفته اند کـه وجود ندارد. 
خشـونت فزیکی 20.5 درصد اسـت. خشـونت اجتماعی 
17.8 درصـد اسـت. خشـونت فرهنگـی 11.8 درصـد 

اسـت. خشـونت اقتصادی 1۶.4 درصد اسـت.«
زبانـی  خشـونت های  میـزان  تحقیـق،  ایـن  براسـاس 
شـوهران در برابر همسران شـان 25.8 درصد و خشـونت 

جنسـی نیـز 5.2 درصـد ثبت شـده اسـت.
بـه گفتـه او، بخشـی دیگـر ایـن تحقیق روی خشـونت 
علیـه زنـان در خانـواده شـوهر تمرکـز کـرده اسـت که 

میـزان این گونـه خشـونت بـه ۶۶.2 درصـد می رسـد.
نتایـج ایـن تحقیـق نشـان می دهـد کـه خشـونت های 
خشـونت های  عمده تریـن  زبانـی  و  جنسـی  فزیکـی، 
خانـواده شـوهر در برابـر عروس هـا گفتـه شـده اسـت.

آقـای رفیعـی گفـت که میزان خشـونت زبانـی به بیش 
از 39 درصـد می رسـد کـه فرهنـگ اجتماعـی پایین را 
در خانواده هـا نشـان می دهد. بـه گفته او، بانـوان قبل از 

دلیـل ناهنجاری هـا گفتـه شـده اسـت.
در همین حال، مجتمع جامعه مدنی، پیشـنهاد می کند 
کـه بـرای کاهش خشـونت علیه زنـان در خانـواده، باید 
بـرای بلندبردن آگاهی عامه از طریق مسـاجد، مکاتب و 

رسـانه ها کار شود.
حمایـت از حقـوق اساسـی زن، فراهم شـدن زمینـه کار 
بـرای زنان، پی گرد عامالن خشـونت علیه زنـان و فراهم 
شـدن زمینـه دست رسـی زنـان بـه عدالـت بـه عنـوان 
پیش نیازهایـی بـرای تامیـن مصوونیـت زنـان دانسـته 

می شـود.

هشـتم مـارچ، فرصتـی اسـت بـرای فکـر کـردن 
بیش تـر بـه زنـان خانـواده و جامعـه مـان، بـه نظر 
مـن بهتریـن راه برای بهبـود وضعیت، اصـالح دید 
و تفکـر مـا نسـبت بـه زنـان خانـواده خودماسـت. 
بایـد خشـونت های روانـی، گفتـاری و فزیکـی را 
آن  به جـای  و  کنیـم  دور  خـود  خانواده هـای  از 
رفتـار انسـانی را جای گزیـن نماییـم؛ بـرای باسـواد 
شـدن تمـام اعضـای خانـواده بـه خصـوص زنـان 

کنیـم.  سـرمای گذاری 

روز همبستگی زنان مبارک باد! 
فراتـر از آن بـه این باورم تبریکی و شـعار دادن هیچ 
دردی را دوا نمی کنـد. مـا نیـاز بـه تغییـرات فکری 
و عملـی در جامعـه داریم.بـاور مـن ایـن اسـت که 
هـر زمانی کـه در خیابـان بـه آزار و اذیـت دختران 
و زنـان نپرداختیـم همـان روز، روز خسـته تر بـرای 
در  را  زنـان  وقتـی  هـر  اسـت.  دختـران  و  زنـان 
اسـتخدام مجبـور به تن دادن به خواسـت جنسـی 
مان نکردیم و مانع پیشـرفت شـان نشـدیم آن روز 
مبارکـی بیشـتر دارد. هرگاه به ایـن نتیجه فکری و 
شـعوری رسیدیم که زن افغانسـتانی رهبر و رئیس 
مـان در حوزه هایـی گوناگـون شـده/بوده می توانـد 
و بـه قابلیت هـا و توانایی هـای شـان اعتمـاد و بـاور 
کردیـم.آن روز بـرای همه خوشـحال کنندهاسـت.

خشونت خانواده گی؛ 
76 درصد مردان افغان  با همسران شان رفتار خشونت آمیز دارند
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