
درج اختیاری نام مادر
در شـناس نامه؛

 تبعیض آشکار علیه زن

روایت من از مشارکت سیاسی زنان در افغانستان

کابینـه ی افغانسـتان چنـدی پیـش درج 

نـام مـادر را در شناسـنامه ی شـهروندی 

جمهـور  رییـس  سـوی  از  و  کـرد  تأییـد 

در  مـادر  نـام  درج  شـد.  توشـیح  نیـز 

قانـون ثبـت احـوال نفـوس نافـذ و قابـل 

امـا  اقـدام حکومـت  ایـن  اجـرا گردیـد. 

بازخوردهـای گوناگونـی داشـت. بانـوان 

بـه صورت کل و بخشـی بزرگی از مردان 

نیـز این اقـدام حکومت را سـتایش کرده 

و از آن بـه گرمـی اسـتقبال منودنـد. امـا 

را  حکومـت  اقـدام  ایـن  دیگـر  گروهـی 

»بی ننگـی و بی ناموسـی« عنـوان کـرده 

علیـه آن اعـراض کردنـد.

علی رغـم ایـن که ایـن اقـدام حکومت از 

سـوی اکرثیـت قاطع شـهروندان کشـور 

تعجـب  کـال  در  امـا  شـد،  اسـتقبال 

اداره ی ثبـت احـوال نفـوس اعـام کـرد 

شناسـنامه ی  در  مـادر  نـام  درج  کـه 

شـهروندی اختیـاری اسـت. یعنـی اگـر 

کسـانی کـه می خواهنـد نـام مادر شـان 

درج  منی خواهنـد  اگـر  و  کننـد  درج  را 

نکننـد.

اینکـه از لحـاظ حقوقی می شـود قانونی 

اختیـاری  دارد  رصیـح  حکـم  کـه  را 

سـاخت، مباند به کارشناسـان و آگاهان 

حـوزه ی حقـوق؛ امـا این اقـدام حکومت 

بـا توجـه بـه پیشـینه ی رفتـار حکومتیان 

در  دورنگـی  و  دوگانگـی  نشـان گر 

عمل کـرد و رفتـار شـان اسـت کـه از نظر 

عدالـت،  و  برابـری  طرفـداران  و  بانـوان 

می باشـد.  عادالنـه  نـا  و  تبعیض آمیـز 

بـه  نسـبت  بارهـا  کشـور  شـهروندان 

موضوعات گوناگون در 91 سـال پسـین 

امـا  کرده انـد،  گسـرده  اعراض هـای 

حکومـت هیـچ وقـت بـه ایـن اعراض ها 

محـل نگذاشـته و متکینـی بـه آن نکرده 

اسـت. چگونـه اسـت کـه حکومتیـان بـا 

اعـراض یک جمـع کوچک آنهم نسـبت 

بـه حـق مسـلم زن بـه ویـژه حـق مـادر 

و  درسـت  رویـه ی  و  خواسـت  یـک  کـه 

پذیرفته شـده ی جهانـی اسـت، انعطـاف 

نـوع  رفتـار  ایـن  آیـا  می دهنـد؟  نشـان 

و  افراطـی  گروه هـای  بـه  بـاج دادن 

پـی  در  حکومـت  آیـا  اسـت؟  عقب گـرا 

اسـتفاده از درج نـام مـادر بـه عنوان یک 

ابزار سیاسـی اسـت؟ اگر چنین نیسـت، 

چـرا در مـوارد دیگـر حکومـت هیچ گونـه 

نـداده اسـت؟ انعطـاف نشـان 

نافـذ  قانونـی  لحـاظ  از  مـادر  نـام  درج 

سـاخنت  اختیـاری  اسـت.  اجرایـی  و 

درج نـام مـادر یـک اقـدام تبعیض آمیـز 

علیـه زنـان اسـت. زیـرا هـر انسـانی بـا 

ایـن  می شـود.  شـناخته  خـود  هویـت 

هـر  حـق  بنیادی تریـن  و  طبیعی تریـن 

حـق  ایـن  از  نیـز  زنـان  اسـت.  انسـان 

مـادر،  نـام  از  انـکار  اسـتند.  برخـوردار 

هـم رس و خواهـر در واقع انـکار از هویت 

آنـان اسـت. انـکار هویـت زنان ریشـه در 

باورهـای عقب مانـده و تحجـری دارد که 

بـه برابـری زنـان و مـردان بـاور ندارنـد و 

زنـان را طبقـه ی فرودسـت می شـارند. 

مـردود،  امـروز  جهـان  در  نـگاه  ایـن 

تبعیض آمیـز، حق تلفـی آشـکار و محکوم 

اسـت.

ایـن که اختیـاری سـاخنت درج نام مادر 

تبعیـض  شـهروندی  شناسـنامه ی  در 

علیـه زنـان اسـت، هیچ تردیدی نیسـت. 

امـا ایـن موضـوع یـک پهلـوی دیگـر هم 

دارد و مـردان زیـادی را نیـز بـه میـدان 

ایـن آزمون می کشـاند که نام مـادر برای 

چـه کسـانی افتخـار و بـرای چه کسـانی 

»بی ننگـی« شـمرده می شـود. ایـن هـم 

راهـی اسـت بـرای محـک زدن اندیشـه 

و بـاور مـردان دیگـر اندیـش و عقب گـرا.

توزیع نامتوازن امکانات 
باعث افزایش بی سوادی 

شده است
آموزش زنان مهم تر از آموزش مردان است 

زیرا زنان رکن تربیتی خانواده اند
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و...  فرهنگـی  اجتاعـی،  مناسـبات  طوری کـه 

چهـل  جنـگ  اسـت،  مردانـه  مـا  جامعـه ی  در 

سـاله ی مـا نیـز جنگـی بـرای منفعـت و قـدرت 

مردان جامعه اسـت. کسـانی که مسـتقیم درگیر 

جنـگ اسـتند و می خواهند بـرای تأمین منفعت 

و توسـعه ی قـدرت خـود بجنگنـد، دچـار تلفـات 

زیـرا  نیسـتند؛  جنـگ  قربانـی  امـا  می شـوند، 

آنهـا خـود شـان خواسـته اند کـه جنـگ کننـد. 

اسـتند. زنـان افغانسـتان در ایـن جنگ چهل 

سـاله، دخالتـی نداشـته و ندارنـد. زنـان در 

ایـن مـدت آسـیب جنـگ را متقبل شـده اند و 

قربانـی جنـگ مردانـه شـده اند. زنـان نه تنهـا 

در جریـان جنگ ها آسـیب دیده انـد و قربانی 

نیـز  را  جنـگ  از  بعـد  بـد  رشایـط  شـده اند؛ 

شـده اند.  متقبـل 

دولـت خلـق و پرچـم سـقوط کـرد، مجاهدان 

قـدرت را گرفتنـد. بعـد از سـقوط دولت خلق 

و پرچـم، طرف های درگیر جنگ، افغانسـتان 

را چـور و چپـاول کردنـد؛ رهـری طرف هـای 

جنـگ در اثـر چـور و چپـاول و گرفـنت پـول 

از کشـورهای خارجـی صاحـب رسمایه هـای 

بـزرگ در داخـل و خـارج کشـور شـدند. امـا 

ایـن جنـگ تأثیـر و پیامـد مسـتقیم منفـی بر 

زندگـی زنـان داشـت. زیـرا زنـان نتوانسـتند 

درس بخواننـد. از درس و از زندگـی معمولـی 

در جامعـه دور شـدند. مـردان در هـر صورت، 

در  تحصیـل  و  آمـوزش  بـرای  بـد  یـا  خـوب 

امـا  داشـتند.  دانشـگاه دسرسـی  و  مکتـب 

زنـان نه تنهـا بـه آموزش دسرسـی نداشـتند، 

مـن در یـک دهـه ی گذشـته افتخـار منایندگـی از مـردم هـرات در 

شـورای والیتـی را داشـتم آنچـه مـن دیـدم و تجربـه کـردم این اسـت 

کـه هـر قدر جامعه ی سـنتی و مردسـاالر باشـد و هر قـدر محدودیت 

وجـود داشـته باشـد، زنـان راهـی بـرای ایجـاد تغییـر مثبـت بـرای 

سـاخنت و بـرای آبـاد کـردن پیـدا می کننـد. مثلـن بسـیاری از زنـان 

هـرات در دوران سـیاه طالبـان بـا بـه جـان خریـدن خطـر، بـا افتخار 

بـه تعلیـم فرزنـدان هـرات می پرداختنـد نتیجـه هـان مرارت هـا این 

بـه امکانـات زیربنایـی شـهری مثل: مکتـب، کلنیک و فضای سـبز و 

بـر اسـاس خواسـت مـردم تصمیـم گرفتـم تـا بـا کمـک اهالـی محل 

عام املنفعـه  پروژه هـای  بـرای  تـا  زمین هـا شـوم  ایـن  مانـع غصـب 

اسـتفاده شـوند. بـرای ایـن کار همـه راهکارهـا و گزینه هـا را امتحان 

کـردم، از اسـتمداد از بـزرگان منطقـه و مـا امامـان محلـی گرفتـه تا 

دادخواهـی نـزد نهادهای مختلف حکومت محلی هـرات و البی گری 

در حکومـت مرکـزی و ریاسـت جمهـوری. این مبارزه 

نفس گیـر برایـم بسـیار گران متام شـد. بارهـا تهدید 

بنـده مـورد  نزدیـکان و مربوطیـن  بـه مـرگ شـدم، 

یعقوب یسنا

تحلیل

کسـانی که جنـگ می کننـد، پیامـد جنـگ برای 

آنهـا نسـبنت قابـل تصـور اسـت. 

بنابرایـن قربانـی جنـگ کسـانی اسـتند  کـه در 

جنـگ  درگیـر  مسـتقیم  ندارنـد،  سـهم  جنـگ 

امـا  نیسـت.  جنـگ  شـان  خواسـت  و  نیسـتند 

جنـگ  در  دیگـران  درگیـری  و  منفعـت  بـرای 

آسـیب می بیننـد. زنان و کودکان در افغانسـتان 

از قربانیـان جنـگ چهـل سـاله ی مردانـه ی مـا 

حتـا انواعـی از محدودیت هـا و خشـونت های 

رسـمی بـر زندگـی شـان نیـز اعـال شـد. 

خشـونت جنگ مجاهـدان هنوز پایـان نیافته 

بـود کـه طالبـان وارد عرصـه شـدند. طالبـان 

امـارت  زنـان  بـر  کـه  بودنـد  آمـده  واقـع  در 

کننـد و رشیعـت را بـر زنـان تطبیـق کننـد. 

زنـان  بـر  را  خـود  منظـور  رشیعـت  طالبـان 

تطبیـق کردنـد. زنـان از حـق آمـوزش محـروم 

شـدند. زنـان از حـق انتخـاب همـر محـروم 

بـدون  خانـه منی توانسـتند  از  زنـان  شـدند. 

محـرم رشعـی بیـرون شـوند. زنـان را در غازی 

اسـتدیوم و جاهـای دیگـر بـه گلولـه بسـتند 

جنسـی  عروسـک  زنـان  کردنـد.  سنگسـار  و 

مردانـی بـه  نام شـوهران خود شـدند که برای 

شـوهران خـود خدمـات جنسـی ارایـه کنـد و 

فرزنـد، آنهـم فرزند پـر بزاینـد. بنابراین زنان 

بخشـی از اموال مردان شـدند. انـگار طالبان 

نـازل شـده بودند کـه زندگی زنـان را مدیریت 

کننـد و زنـان را هدایـت کننـد. همـه فکـر و 

ذکـر و مترکـز طالبـان در حکومتداری سـلطه 

و سـیطره بـر زندگـی زنـان بـود. 

اگـر به ایـن جنگ هـا دقـت کنیـم، می توانیم 

ایـن  مـردان  کـه  بگیریـم  نتیجـه  طـور  ایـن 

انجـام داده انـد حـق  ایـن  بـرای  را  جنگ هـا 

و اختیـار زندگـی زنـان را تـرف کننـد. اگـر 

چنیـن نیتـی هـم وجـود نداشـته اسـت، امـا 

نتیجه ی جنگ هـا در دوره ی 

طالبـان ایـن بـود کـه امارت 

بـود کـه در سـال 1398 بیشـر از 60% اشـراک کننـدگان کانکـور 

در هـرات را دخـران تشـکیل می دادنـد و می توانیـد تصـور کنید که 

زنان تحصیل کرده، مسـتقل و آگاه چه نقشـی در تربیت نسـل آینده 

می تواننـد داشـته باشـند.

بنـده اینجـا یـک منونـه از تجربـه خـود را می گویـم: در سـال 2009 

زمانـی کـه بنـده منایندگـی مـردم در شـورای والیتـی را بـه عهـده 

گرفتـم، چنـد قطعـه زمیـن دولتی غصب ناشـده به مسـاحت بیش از 

20 جریـب در غـرب شـهر هـرات باقـی مانـده بود کـه مافیـای زمین 

تـاش زیـادی داشـتند تـا آن را تـرف کنند. بنابـه نیاز شـدید عامه 

زنان قربانی جنگ بودند
آیا قربانی صلح هم می شوند؟

فاطمه جعفری
نماینده سابق شورای والیتی هرات

روایت

صفحه 2

شمسیه، اول نمره عمومی کانکور 1399

عکس: خربگزاری مهر

صفحه 3

صفحه 3



Saturday  September 26, 2020  Vol. 04  No. 110 سال چهارم  شماره 110   شنبه  5 میزان  1399 2

 گفت وگو با داکرت رسدارمحمد رحیمی، معین سوادآموزی 

وزارت معارف افغانستان

 جناب معین، سپاس از اینکه جهت گفت وگو با نیم رخ وقت 

گذاشتید. برنامه ی سوادآموزی وزارت معارف کدام قرش جامعه 

را تحت پوشش قرار می دهد و هدف اساسی از راه اندازی این 

برنامه چیست؟

کار  جامعه  آگاهی  برای  که  نیم رخ  خوب  هفته نامه ی  از  تشکر 

می کند. برنامه ی سوادآموزی طی هفده سال گذشته که در واقع 

پس از حکومت موقت به راه افتاد، بیشر به روستاهای افغانستان 

و  تعلیم  از  که  پانزده ساله  بزرگساالن/باالی  برای  تا  بوده  متمرکز 

برنامه  این  شود.  فراهم  آموزش  زمینه ی  بوده اند،  محروم  تحصیل 

به  البته  امکانات؛  و  منابع  لحاظ  به  داشته،  هم  محدودیت هایی 

صورت اندک و گسسته دست آوردهایی هم داشته است.

 از چهار سال گذشته که شام به عنوان معین این اداره کار 

می کنید، چه تغییراتی در برنامه ی سوادآموزی به میان آمده 

است؟

در چهار سالی که من به عنوان معین سوادآموزی آمده ام، احساس 

من این بوده که برخی از محدودیت های تشکیاتی و ساختاری و 

پالیسی ها و لوایح سوادآموزی است که اگر اصاح شود، زمینه ی 

خدمت رسانی بهر در قریه های و ولسوالی های دوردست را فراهم 

تا  می کند  کمک  سوادآموزی  برنامه  مدل  در  تغییر  کرد.  خواهد 

عاقه مندی بیش تری برای سوادآموزان بزرگ سال ایجاد شود. ما در 

چهار سال گذشته اصاحاتی را رقم زدیم که زمینه ساز بهبود در 

برنامه ما بوده؛ اما این تغییرات به صورت جدی زمانی رومنا خواهد 

شد که پالیسی و برنامه جدید ما که بخشی از بسته کان برنامه های 

وزارت معارف است از سوی ریاست جمهوری تأیید شود.

تغییراتی که طی دو دهه ی اخیر در سطح سواد جامعه به وجود آمده 

این است که نرخ سواد از 18 درصد به 43.2 درصد ارتقا پیدا کرده 

است. در پنج سال گذشته نرخ رشد سطح سواد جامعه بهر بوده و 

پیشرد برنامه سوادآموزی به همکاری موسسات دولتی و غیردولتی 

به ویژه یونسکو که از سال 2008 تا 2018 حدود یک میلیون نفر را 

از طریق این برنامه تحت پوشش قرار داده، به باال رفنت سطح سواد 

جامعه کمک کرده است. اما این رقم نشان می دهد که 57 درصد 

شهروندان هنوزهم بیسوادند.

 سطح سواد و بی سوادی زنان چگونه است؟

بانوان نسبت به مردان بیش تر است. به همین  میزان بی سوادی 

بانوان متمرکز کردیم.  آموزش  بر  را  برنامه ی سوادآموزی  ما  دلیل، 

برای  ما  انکشافی سوادآموزی  برنامه های  تا 70 درصد  حدود 60 

زنان بوده که این برنامه باعث شد تفاوت سطح سواد زنان و مردان از 

28 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کند. برنامه ما این است که با 

مترکز بر فراهم سازی زمینه ی آموزش برای زنان این تفاوت را تا سال 

2030 میادی به 15 درصد ویا کمر از آن کاهش دهیم تا سطح 

باعث  باسواد شدن زنان هم  برابری برسد.  به  سواد زنان و مردان 

پیرشفت و ترقی کشور می شود و نیز عدالت جنسیتی در عرصه ی 

آموزش تأمین می شود. در سطح کشور از میان 43.2 درصد افراد 

باسواد جامعه، 55 درصد مردان باسوادند، اما زنان تنها 30 درصد 

باسوادند. میزان بی سوادی زنان زیاد است.

 برنامه های اصالحی شام در معینیت سوادآموزی چه 

است؟

ما در سطوح مختلف نیاز به بازنگری و اصاحات داریم. در بخش 

مشاهده  زیادی  مشکات  سوادآموزی  برنامه ی  آموزشی  نصاب 

است.  و جهان همسو  منطقه  معیارهای  با  نو  نصاب  اما  می شد، 

نصاب جدید ما در سال 2017 به همکاری یونسکو نهایی شد و 

در سال 2018 چاپ کردیم که عاقه سوادآموزان را بیشر جلب 

می کند و مفیدتر است. اما معلان ما در تدریس نصاب آموزشی 

جدید مشکل دارند. در بخش معلان هم ما نیاز به اصاحات داریم 

تا معلان رسمی ما با معلمین قراردادی جاگزین شوند. این طرح 

کیفیت و دسرسی مردم به برنامه ی سوادآموزی را بهر می سازد. 

برنامه های  از  اداره های دولتی بخش دیگری  میان  در  هاهنگی 

اصاحی ما بود. ما پنجاه تفاهم نامه با اداره های دولتی و غیر دولتی 

دولتی  اداره های  در  ما  سوادآموزی  کورس های  که  کردیم  امضا 

افزایش یافته و در بسیاری از نهادهای دولتی هیچ فرد بی سوادی 

وجود ندارد. در نهادهای غیر دولتی مثل شورای علا، اتحادیه ی 

ورزشکاران، رسانه ها، نهادهای مدنی و سکتور خصوصی توانستیم 

داشته  را  آنها  حایت  و  کنیم  ایجاد  هاهنگی  و  بزرگ  جلسات 

در حال رشد  نیز در رسارس کشور  ما  باشیم. کورس های رضاکار 

است. ارچند حرکت ما بسیار اندک است، اما امیدوار کننده است. 

اگر ما بتوانیم سوادآموزی را به یک جنبش ملی و حرکت اجتاعی 

تبدیل کنیم که الزمه پیرشفت سوادآموزی است. ما منی توانیم رصف 

به منابع دولتی بسنده بکنیم.

این  در  بود. شاگردانی که  برنامه ی سوادآموزی یک مشکل  مدل 

برنامه رشکت می کردند، چون امیدی به آینده خود نداشتند و یا 

به خاطر اینکه بعد از نه ماه این کورس ها متوقف می شد، عمدتن 

ما  برنامه ی اصاحی جدید،  به وجود منی آمد. طبق  عاقه مندی 

برنامه  شاگردان  جدید  برنامه  طبق  کردیم.  پیشنهاد  را  سویه  سه 

برنامه  این  از طریق  را  نهم مکتب  تا صنف  سوادآموزی می توانند 

پیش برند. پس از آن شامل تعلیات عمومی، تعلیات اسامی  و 

تعلیات تخنیکی-مسلکی و داراملعلمین ها می شوند.

برنامه ی  چطور  که  است  این  ما  برنامه ی  از  دیگری  بخش  یک 

سوادآموزی را به دیگر برنامه های ملی مثل میثاق شهروندی وصل 

را  قریه سوادآموزی  و  ولسوالی  والیتی،  ملی،  کمیته های  تا  کنیم 

فعال کنیم. وصل شدن برنامه ی سوادآموزی به برنامه ی ملی میثاق 

بزرگساالن  معلان  برای  ویژه  دیپارمتنت های  و...  ننگرهار  و  بلخ 

فقط  و  منی شود  ایجاد  دیپارمتنت ها  این  فعلن  اما  شود.  ایجاد 

مضامین خاصی برای تعلیم و تربیه بزرگ ساالن در دانشکده های 

تعلیم و تربیه تدریس می شود.

برنامه ی  مشکالت  دیگر  ناامنی،  و  بروکراسی  از  غیر  به   

سوادآموزی چیست؟

چالش های دیگری مثل چالش بودجوی هم است. اما وقتی چالش 

بودجوی را در یک کشور بیان می کنیم باید کلیت منابع دولت را در 

نظر بگیریم. سهم ما از بودجه وزارت معارف حدود 2.5 درصد است. 

در واقع طی چند سال گذشته بودجه معارف مبلغش یکسان باقی 

مانده، اما سهمش از بودجه ملی کم شده است. شاید هم به دلیل 

اولویت های دولت حرکت کند و  با  نتوانسته مطابق  اینکه معارف 

اعتاد همکاران ملی و بین املللی را جلب کند. با این وصف، زمانی 

که ما تقاضای افزایش بودجه را داریم، باید این ملحوظات را در نظر 

بگیریم. چون ما در حالت جنگ قرار داریم و بخش بیش تری از 

منابع ما به نیروهای امنیتی و دفاعی اختصاص می یابد. از همین رو 

تا زمانی که ما اطمینان پیدا نکنیم که سیستم ما جوابگوی شفافیت 

و کیفیت الزم هست، تقاضای افزایش بودجه را نداریم. چون در 

گذشته پول های زیادی در بخش معارف و سوادآموزی مرف شده 

ولی به خاطر این که ظرفیت جذب درست در ساختار و پالیسی 

و ماهیت برنامه وجود نداشته، پول ها هدر رفته است. حال هم ما 

منی خواهیم قبل از تأیید شدن سند اصاحات برنامه ی سوادآموزی 

پول ما افزایش پیدا کند. چون بازهم پول ها حیف و میل خواهد 

شد. اکرث نهادهای دولتی از کمبود منابع می نالند، اما ما از کمبود 

منابع منی نالیم؛ به خاطر این که ما فکر می کنیم در نخست باید 

و  باشد  داشته  را  بودجه  و شفاف  موثر  آمادگی جذب  ما  ساختار 

منابع  از سوی  معارف  بودجه  افزایش  امکان  که  کنیم  تقاضا  بعد 

ملی و بین املللی وجود دارد. یک بحث مهم دیگر این است که ما 

می خواهیم سوادآموزی به یک جنبش ملی تبدیل شود و منابعش را 

از درون جامعه پیدا کند. تکیه بر منابع دولتی موفق نخواهد بود.

 آیا میزان رشد سواد در جامعه رضایت بخش است؟ چون 

شامر بی سوادان افغانستان به بیش از ده میلیون می رسند.

ما  بی سوادان  تعداد  کنیم،  حساب  عدد  اگر  نیست.  مهم  عدد 

نسبت به هند و بنگادیش و پاکستان به مراتب کمر است چون 

اما  دارند.  بی سواد  میلیون  شصت  از  بیش  هرکدام  کشورها  این 

درصدی مهم است چون ما حدود 57 درصد بی سواد داریم. اگر 

تجربه کشورهای همسایه را شار کنیم، ما در عین مسیری قرار 

داریم که آنها پیمودند. به طور منونه، در ایران در سال 1357 میزان 

سواد مردم حدود 45 درصد بود، اما پس از چهل سال نزدیک به نود 

درصد رسیده است؛ یعنی ساالنه یک درصد رشد سواد داشته است. 

با آنکه منابع این کشورها بسیار زیاد بوده، اما افغانستان با منابع 

محدود هم توانسته است عین رشد را تجربه کند. ما طی نزده سال 

از 18 درصد به 43 درصد رسیدیم که ساالنه بیش از یک درصد را 

نشان می دهد. از سویی هم تکنولوژی و سهولت های جدید ما را 

کمک می کند که ما جهش بهری داشته باشیم. نظر به امکانات، 

رشایط امنیتی و وضعیت مالی کشور حرکت ما خوب بوده؛ ارچند 

رضایت بخش نیست اما نظر به تجربه کشورهای منطقه در جایگاه 

امیدوارکننده  ای قرار داریم.

برنامه ی  یک  سوادآموزی  برنامه ی  که  بگیریم  نظر  در  باید  را  این 

و  عاقه مندی  مسأله  مهم ترین  است.  آرام  و  بطی  سوادآموزی 

رشایطی است که بزرگساالن ما برای فراگیری سواد دارند. اگر این 

عاقه مندی از طریق بهبود وضعیت معیشتی، اقتصادی و امنیتی 

فراهم نشود برنامه سوادآموزی خیلی جذابیت ندارد.

 برنامه ی سوادآموزی اصولن برای بزرگ ساالن باالی پانزده 

سال که از آموزش بازمانده اند اختصاص یافته، اما در بسیاری 

از مناطق کشور کودکان به آموزش دسرتسی ندارند در حالی 

که ممکن کورس های سوادآموزی برای بزرگ ساالن وجود 

داشته باشد، آیا برای کودکان هم خدمات آموزشی فراهم 

می کنید؟

مشکل ما این نیست که تشکیل وجود نداشته باشد. تشکیل وجود 

دارد، اما بخش عمده ی مشکات ما این است که امکانات به صورت 

متوازن و متناسب به نیاز جامعه توزیع نشده است. در بعضی از 

والیات  از  بعضی  در  اما  دارند،  اضافی  تشکیل  و  معلان  والیات 

بررسی  برای  اسفناکی وجود دارد. در سفرهایی که  بسیار حالت 

رفتیم در بعضی از مناطق سه مکتب در کنار هم قرار داشت، اما در 

بعضی از مناطق پر جمعیت هیچ مکتبی وجود نداشت. این توزیع 

به وکیان  بلکه  نیست  کار دولت  تنها  آموزشی  امکانات  نامتوازن 

پارملان هم بر می گردد که در بسیاری از جاها دخالت کرده اند. 

تا زمانی که توازن در توزیع امکانات آموزشی به وجود نیاید هرقدر 

پول بیش تری اختصاص داده شود و مکتب های بیش تری ساخته 

شود لزومن به این معنا نیست که دسرسی مردم به آموزش و سطح 

سواد در جامعه ی بیش تر می شود. اگر امکانات موجود به صورت 

متوازن توزیع شود هم بخش زیادی از مشکات آموزشی در کشور 

حل خواهد شد. اما در قسمت 3.7 میلیون کودک که از آموزش باز 

مانده اند، آنان از طریق صنوف محلی تعلیات عمومی قرار است به 

آموزش دسرسی پیدا کنند. اما این برنامه تاحدودی ناموفق بوده؛ 

چون میزان ورودی به جمع بی سوادان ساالنه حدود یکصد هزار نفر 

است. به همین خاطر دولت باید بیش تر بر دسرسی کودکان به 

تعلیات عمومی مترکز کند تا ورودی به جمع بی سوادان کاهش 

شد،  متوقف  جدید  نسل  بین  در  بی سوادی  افزایش  وقتی  یابد. 

مشکل بی سوادی بزرگ ساالن در مرور زمان حل می شود. از همین 

روی  متوازن  و رسمایه گذاری  اصاحات ساختاری  بر  ما  تأکید  رو 

تعلیات عمومی است.

 در پیشربد برنامه ی سوادآموزی زنان چقدر نقش دارند؟

تشکیل  مردان  را  معلان  درصد  برنامه سوادآموزی حدود 70  در 

می دهند و فقط سی درصد زنان هستند. اما طرحی را که ما در نظر 

داریم این است که معلان برنامه ی سوادآموزی قراردادی شود تا آنها 

منعطف باشند و بتوانند در مناطق دورتر و محروم تر و در مناطقی که 

زنان عاقه مند سوادآموزی هستند نیز کورس های سوادآموزی دایر 

کنند. به نظر من آموزش زنان مهم تر از آموزش مردان است؛ به این 

دلیل که زنان رکن تربیتی خانواده اند. زن باسواد فرزند باسواد به 

بار می آورد و رعایت حقوق فردی خودش را خواهد کرد. از همین 

رو کورس های انکشافی ما در بعضی والیت ها تا 90 درصد ویژه ی 

زنان بوده است.

 در رسارس کشور به چه میزان کورس های سوادآموزی فعال 

است؟

در  که  می شود  تطبیق  سوادآموزی  برنامه ی  متامی والیت ها  در 

مجموع حدود ده هزار کورس می شود. از این جمله حدود شش هزار 

تا هفت هزار کورس های دولتی و سه هزار کورس های غیر دولتی 

می باشد. این کورس ها به صورت همزمان حدود دوصد هزار نفر را 

تحت پوشش قرار می دهد. حدود 120 هزار نفر از این جمع ساالنه 

باسواد می شوند که در واقع ساالنه از طریق برنامه ی سوادآموزی 

یک درصد به سطح سواد مردم افزوده می شود. البته این به رشطی 

است که بی سواد جدید تولید نشود. اگرنه، نرخ سواد همچنان پایین 

خواهد ماند.

 آیا ولسوالی هایی وجود دارد که در آن جا مردم از 

برنامه های سوادآموزی محروم باشند؟

ناامن هستند که  و  نو تشکیل  ولسوالی  تا چهل  بلی حدود سی 

کورس های ما درست فعالیت ندارد؛ البته که تاحدودی از طریق 

معلان حق الزحمه مشکات شان را تاحدی حل کردیم. اما امسال 

به خاطر رشایط قرنطین باز تعطیل شده است.

 آیا پالیسی جدید سوادآموزی تأیید خواهد شد؟

صحبت  جمهور  رییس  با  مورد  این  در  پیش  روزهای  همین  در 

کردیم. رییس جمهور اشاره کرد که تهداب سوادآموزی درست مانده 

شده، اما تصویب شدن این پالیسی منتظر نهایی سازی طرح های 

اصاحی بسته ی کلی وزارت معارف خواهد ماند. ارچند که پیشنهاد 

دادیم تا برنامه ی سوادآموزی باید زودتر و به گونه ی جداگانه تصویب 

تا سال  بتوانیم  این است که  امیدواری ما  آنهم  با  اما نشد.  شود، 

2030 میادی به هدف ملی که در واقع افزایش نرخ سواد در کشور 

به باالی 60 درصد است، دست یابیم. 

شهروندی ما را کمک می کند تا برنامه ی سوادآموزی را با برنامه های 

توسعه همگام شوند. این امر ما را کمک می کند تا سواد به عنوان 

یک پیش فرض برای پروژه های انکشافی باشد.

 آیا برنامه های سوادآموزی برای زنان کارایی الزم را دارد؟

بخش  در  را  زنان  که  است  این  ما  برنامه های  مهمی از  بخش 

با  را  خود  آموزشی  برنامه های  ما  بسازیم.  توامنند  سوادآموزی 

برنامه های توامنندسازی اقتصادی زنان که از طرف وزارت مالیه به 

پیش می روند نیز هاهنگ ساختیم و با وزارت امور زنان تفاهم نامه 

عملیاتی مشرک امضا کردیم. ما حدود 60 تا 70 درصد برنامه های 

انکشافی خود را برای زنان اختصاص داده  ایم.

 برنامه های سوادآموزی در مناطق ناامن و تحت تهدید 

چطور است؟ آیا کورس های سوادآموزی در این مناطق برای 

بانوان دایر می شود؟

منی تواند.  بوده  موفق  معارف  امنیت،  نبود  در  که  است  طبیعی 

بازهم اطاعات رسمی ما نشان می دهد که برنامه ی سوادآموزی در 

والیت های ناامن هم فعالیت دارد. اما مشکات این مناطق نیز زیاد 

است. در برخی از مناطق ناامن کورس های تکراری وجود دارد، یا 

معلان ما آموزش الزم را ندیده اند و یا رشایط امنیتی باعث توقف 

کورس های سوادآموزی می شود. حاال حرکت ما بسیار کُند است. 

نیاز  و  مردم  خواست  جوابگوی  سوادآموزی  سنتی  سیستم  چون 

دولت نیست و سیستم جدیدی که ما آماده کردیم هنوز از سوی 

ریاست جمهوری تأیید نشده است. در مناطق امن و مرکز اصاحات 

به وجود آمده و پاسخگویی برنامه های سوادآموزی بهر شده است.

 پالیسی جدید سوادآموزی چرا از سوی ریاست جمهوری 

تأیید منی شود؟

معارف  وزارت  کان  بسته ی  از  بخشی  سوادآموزی  پالیسی  چون 

است که یا متامی بخش ها کار شان را نهایی نکرده و یا مورد رضایت 

معطل  ما هم  برنامه  بنابراین  نگرفته،  قرار  ریاست جمهوری  مقام 

مانده است.

 در بخش تدریس، قرار بود وزارت معارف یک دیپارمتنت 

برای تعلیم و تربیه بزرگ ساالن ایجاد کند تا برنامه ی 

سوادآموزی را به پیش بربند، چه شد؟

این طرح هنوز عملی نشده است. بروکراسی در اداره های دولتی و 

تغییر رهری وزارت تحصیات عالی باعث شده است که پالیسی ها 

با دیدگاه های متفاوت مواجه شوند و این روند به تأخیر بیفتد. این 

درخواست ما در هاهنگی با سازمان یونسکو به حکومت پیشکش 

شد که در والیاتی که دانشگاه های مرکزی دارند مثل: کابل، هرات، 

حسین احمدی

توزیع نامتوازن امکانات باعث افزایش گفت وگو
بی سوادی شده است

ما در چهار سال گذشته اصالحاتی را رقم زدیم که زمینه ساز بهبود در برنامه 
ما بوده؛ اما این تغییرات به صورت جدی زمانی رونما خواهد شد که پالیسی 
و برنامه جدید ما که بخشی از بسته کالن برنامه های وزارت معارف است از 

سوی ریاست جمهوری تأیید شود.
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از  تعـدادی  در  دارد.  ادامـه  نیـز  هنـوز  حتـا 

والیـات هنـوز هـم خانواده هـا دخـران خـود 

ایـن  در  برونـد.  مکتـب  منی دهنـد  اجـازه  را 

بیسـت سـال نسـبنت وضعیـت زندگـی زنـان 

خیلـی  تغییـر  ایـن  کـرد.  تغییـر  شـهرها  در 

انـدک اسـت. فقـط برخـی از زنان نسـبنت به 

ابتدایی تریـن حقـوق شـان کـه حـق آمـوزش، 

تحصیـل و شـغل باشـد در شـهرها دسرسـی 

پیـدا کردنـد. منظـورم از برخـی بـه ایـن معنـا 

شـغل  و  تحصیـل  آمـوزش،  حـق  اسـت که 

زنـان هنـوز در اختیـار خانواده هـا و اعضـای 

مـرد خانواده هـا اسـت. از روسـتاها بگذریـم، 

حتـا اگـر خانواده هـا در شـهرها نخواهنـد کـه 

دخـران شـان بـه مکتـب برونـد یـا کار کنند، 

مانعـی بـرای خانواده هـا وجـود نـدارد کـه بـه 

خانواده هـا گفتـه شـود، ایـن حـق را نداریـد.

اگرچـه از نظـر قانونـی مانعـی بـرای آمـوزش 

دخـران وجـود نـدارد، امـا بنابـه ارزش هـای 

از  برخـی  مذهبـی،  و  اجتاعـی  فرهنگـی، 

خانواده هـا منی خواهند دخران شـان مکتب 

برونـد. درصورتی که خانواده ها دخران شـان 

را مکتـب نگذارنـد، حکومـت رسـمن از حـق 

حایـت  دخـران  ایـن 

منی کنـد، حکومـت حتـا 

عاقـه نـدارد در ایـن باره 

چقـدر  کـه  کنـد  توجـه 

خانـواده در والیات نه در 

شـهر کابـل منی خواهند 

بـه  را  خـود  دخـران 

بگذارنـد. مکتـب 

چهـل  جنـگ  ایـن  در 

تنهـا  نـه  زنـان  سـاله، 

بلکـه  جنـگ،  قربانـی 

طـرف   از  مسـتقیم 

حکومت ها از جملـه از طرف حکومت طالبان 

بـه بردگـی کشـانده شـده اند. متأسـفانه پـس 

از بیسـت سـال باز انـگار ورق سیاسـت تغییر 

می خـورد. در ایـن تغییـر ورق سیاسـت بازهم 

قـرار اسـت در بـاره ی رسنوشـت زنـان طبـق 

فکـر  شـود.  گرفتـه  تصمیـم  طالبانـی  فکـر 

طالبانـی درباره ی زنان مشـخص اسـت. زنان 

بودنـد،  قربانـی جنـگ  ایـن چهـل سـال  در 

امـا ایـن بـار قـرار اسـت زنـان قربانـی صلـح و 

شـوند.  افغانسـتان  مردانـه ی  مصلحـت 

صلـح  مذاکـره ی  در  دیگـر  مباحـث  از  جـدا 

دولـت و طالبـان، بحث زنان یکـی از مباحثی 

می خواهنـد  طالبـان  اسـت.  مذاکـره  مـورد 

حقـوق فعلـی ای کـه زنـان طبـق قانـون دارد؛ 

ایـن حقـوق از زنـان گرفتـه شـود و محدودیت 

از نـوع طالبانـی بـر ایـن حقـوق زنـان وضـع 

شـود. درحالی کـه زنـان طبـق قانـون فعلـی 

فقـط از ابتدایی تریـن حقوق بـرشی برخوردار 

اسـتند کـه داشـنت حق آمـوزش و حق شـغل 

اسـت. در زندگـی معارص داشـنت حق آموزش 

و حـق شـغل مثل داشـنت حق تنفس اسـت. 

اگـر انسـانی در روزگار معـارص حـق آمـوزش 

و حـق شـغل نداشـته باشـد، در واقـع حـق 

معـارص  روزگار  در  زندگـی  نـدارد.  زندگـی 

بدون آموزش و شـغل سـخت و دشـوار اسـت. 

شـغل  و  آمـوزش  روزگار  ایـن  در  افرادی کـه 

ندارنـد؛ اگـر رسـمن بـرده نباشـند، بـه طـور 

غیـر رسـمی برده اسـتند و به بردگی کشـانده 

شـده اند. زیـرا بـرای انسـان آزاد، حـق آموزش 

و حـق شـغل ابتدایی تریـن حقـوق اسـت. 

اسـامی ای بـرای انقیاد و به بردگی کشـیدن 

زنـان رویـکار بیایـد. مگـر غیـر از ایـن بـود؟ 

ویژگـی حکومـت طالبـان غیـر از بـه بردگـی 

کشـیدن زنـان دیگـر چـه بـود؟ 

طالبـان  اسـامی  امـارت  سـقوط  از  اگرچـه 

زنـان  امـا  می گـذارد  سـال  بیسـت  تقریـن 

هنـوز رنـج پیامـد دوره ی طالبـان را بـر دوش 

امـارت  آفـت  پیامـد  یعنـی هنـوز  می کشـند. 

طالبـان بر زندگی زنان قابل احسـاس اسـت. 

در آن دروه زنـان نتوانسـتند آمـوزش ببیننـد. 

ایـن بازمانـدن  بـاز ماندنـد.  از آمـوزش  زنـان 

زنـان آمـوزش طبعـن بازمانـدن یـک نسـل از 

آمـوزش اسـت. بازمانـدن یک نسـل از آموزش 

پیامـد منفـی بـرشی خـود را در قبـال دارد. 

هنـوز زنـان از نظـر دسرسـی بـه توانایی های 

نتوانسـته اند  بـرشی  ظرفیت هـای  و  فـردی 

کننـد.  جـران  را  طالبـان  دوره ی  مشـکات 

منابـع بـرشی تحصیل کـرده آن چنان کـه الزم 

اسـت، در بیـن زنـان بـه وجـود نیامده اسـت. 

متأسـفانه بعـد از طالبان نیـز رویکرد طالبانی 

در  زنـان  تحصیـل  و  آمـوزش  بـه  نسـبت 

بخش هایـی از کشـور پـا بـر جـا مانده اسـت، 

زنان قربانی جنگ بودند
آیا قربانی صلح هم می شوند؟

حملـه قـرار گرفتنـد، در صفحـات مجـازی و مجالـس عامه به 

مـن توهیـن شـد و مـورد تحقیـر قـرار گرفتـم و به ناحـق به نام 

اسـتفاده سـوء از صاحیـت وظیفـوی در دادسـتانی علیه من 

دو دوسـیه تشـکیل شـد. ایـن در حالـی بـود کـه یـک عضـو 

شـورای والیتـی و یـک عضـو پارملـان کـه هـر دو مـرد بودند و 

از ایـن منطقـه رأی گرفتـه بودنـد به شـکل گسـرده دسـت به 

غصـب زمین هـای مـردم و زمین هـای دولتـی می زدنـد و هـر 

روز بـر رس راهـم مانع تراشـی می کردنـد حتا بـرای تطمیع من 

پیشـنهاد هفـت جریـب زمین بـه عنـوان حق السـکوت کردند 

)اسـناد و فایـل صوتی موجود اسـت(. وکیل پارملان یادشـده 

از  بـرای جلوگیـری  بـه دادخواهـی مـردم منطقـه  پاسـخ  در 

غصـب زمیـن فوق الذکـر بـه جـای همـکاری کـردن، از مـردم 

خواهـش کـرد که پـای او را به موضوع نکشـند و دوسـتی او با 

غاصبـان را خـراب نکننـد. نتیجـه تاش هـای بنـده و پایداری 

و حایـت مـردم در ایـن سـال ها اعـار تعمیـر حـوزه امنیتـی 

دوازدهـم شـهر هـرات، ایجـاد یک پارک و فضای سـبز وسـیع 

و یـک شـفاخانه بیسـت بسـر می باشـد کـه اخیـرن سـنگ 

تهداب آن گذاشـته شـد و کار آن آغاز شـده اسـت. هرچند به 

لطف همکارم در شـورای والیتی کار سـاخت شـفاخانه ای که 

مناسـب شـکل ارث را بـه خـود گرفتـه کـه سـینه بـه 

سـینه در حـال منتقـل شـدن اسـت کـه مـی شـود 

گفـت ایـن رفتارهـا باعـث شـده تـا جوانـان از ازدواج 

دستبکشـند.

انیسـه محبـی وکیل مدافع، در پیونـد به این موضوع 

می گویـد: بیشـر آدم هـا هیـچ وقـت از رشایطـی کـه 

چیـزی  بـه  وقـت  هـر  آنهـا  نیسـتند،  راضـی  دارنـد 

می رسـند بـاز هـم افسـوس گذشـته را می خورنـد یـا 

نگاهشـان بـه داشـته های دیگران اسـت. پـس وقتی 

از ازدواج و تجـرد هـم حـرف می  زننـد دچـار همیـن 

حـس می شـوند. بـرای همین اسـت که حـرف آدم ها 

در مـورد ایـن دو دوره از زندگـی را منی تـوان مـاک 

قضـاوت صـد درصـدی قـرار داد ولـی فـارغ از ایـن 

بحث هـا آنچه که منی شـود در آن شـک کـرد مزایایی 

اسـت کـه بـه واسـطه ازدواج سـهم آدم هـا می شـود و 

دسـت وپای  ازدواج  از  پـس  کـه  محدودیت هایـی 

آدم هـا را می بنـدد.

دیدگاه جوانان!

کـه  دارد  بـاور  دانشـگاه  دانشـجوی  هوتـک  حمیـرا 

»ازدواج اصـل زندگـی بـرای فـرد فـرد جامعـه اسـت. 

وقتـی ازدواج می کنیـم رابطـه مـان را با کسـی که به 

هـم زمیـن آن وجـود داشـت و هـم بودجه، دوبار متوقف شـد و 

در نهایـت بـا سـه سـال تاخیر رشوع شـد.

تجربـه ی ده سـاله مـن از مشـارکت سیاسـی زنـان ایـن اسـت 

او عشـق می ورزیـم دایمـی و همیشـگی می کنیـم و 

همیـن می توانـد مـا را از اسـرس ها و تنش های یک 

رابطـه عاشـقانه نجـات دهد. بـا ازدواج رابطه ما از آن 

چـه که هسـت اسـتوارتر می شـود.«

سـیر وفـا کارمند رشکت شـخصی می گویـد: »ازدواج 

در  انسـان ها،  بیـن  دیگـری  پیونـد  هـر  از  بیشـر 

خوش بختـی آنهـا نقـش دارد.« اومعتقـد اسـت کـه 

می دهـد  معنـا  افـراد  زندگـی  بـه  کـه  اسـت  ازدواج 

میـان  از  دنیـا  افـراد  خوش بخت تریـن  می گویـد  و 

کرده انـد. ازدواج  کـه  هسـتند  افـرادی 

درسـت اسـت کـه ازدواج یکی از بهریـن تصمیاتی 

اسـت کـه شـخص می توانـد بگیریـد. امـا اگـر ایـن 

عمـل به دالیل اشـتباهی صـورت گیـرد، می تواند در 

آینـده مشـکاتی ایجـاد کنـد و شـخص را از ازدواج 

کـردن پشـیان کند.

اندیشـمندان اسـامی هم گفته اند: ازدواج نخستین 

سـنگ بنای تشـکیل خانواده، جامعه و اجتاع است 

و میـزان اندیشـه و تدبـر در آن در میـزان پیرشفـت یا 

انحطـاط و صعـود یـا سـقوط جامعـه تأثیـر دارد. از 

ایـن رو اسـام آن را نـه تنهـا کاری محبـوب و مقدس 

دانسـته، بلکـه جوانـان را موکـدن بـدان توصیه کرده 

کـه زنـان در مواجهـه بـا فسـاد سـامل تر عمـل مـی کننـد و 

صادقانه تـر خدمـت می مناینـد. زنـان در وظایـف خـود تعهـد 

بیش تـری نشـان می دهنـد و مدیریـت دقیق تـر و سـامل تری 

خـود  خـاص  اهـداف  دارای  ازدواجـی  هـر  اسـت. 

اسـت، ولـی در این میـان، برخی از اهـداف کم ارج و 

کم اهمیـت و در نتیجـه ناپایدارنـد و منی توانند برای 

همیشـه و یـا حتـا مدتـی دراز خوش بختـی زوجیـن 

بـرای  رسـمی  قـراردادی  ازدواج  کننـد،  تضمیـن  را 

پذیـرش یک تعهـد متقابل به منظور تشـکیل زندگی 

خانوادگـی اسـت تـا طرفیـن ازدواج در سـایه آن، در 

خـط سـیر معیـن و شـناخته شـده ای  از زندگـی قرار 

گیرنـد. این قرارداد با رضایت و خواسـته زن و شـوهر 

و بـر مبنـای آزادی کامـل دو طـرف منعقـد می گـردد 

و در پرتـو آن روابطـی بـس نزدیـک بیـن آن دو پدیـد 

می آیـد.

راه حل!

پژوهشـگران معتقـد هسـتند، اگـر جوانـان تجربـه ی 

خـوب از خانـواده و رفتـار میـان والدیـن خود داشـته 

باشـند، دلچسـپی آنـان بـه تشـکیل خانـواده بیشـر 

پیش بیـن  آن  مثبـت  نـگاه  بـا  را  زندگـی  و  شـده 

طریقـه ی  مثلـن:  می آموزنـد،  آنـان  یعنـی  هسـتند 

و  بـه همـر  درسـت خانه دارشـدن، حرمت گـذاری 

جـاری منـودن محبـت و  صمیمیت در میـان خانواده 

قـرار  ازدواج  اولویـت رشایـط  در  آنـان  را  همـه  ایـن 

دارنـد بـه همیـن خاطـر اسـت کـه بیش تـر مـورد اعتـاد و 

حایـت مـردم قـرار می گیرنـد و در نهایـت حتا در فاسـدترین 

کشـور دنیـا هـم پیـروز می شـوند. زنـان در مدیریـت بحران ها 

بهـر عمـل می کننـد کا اینکـه همه شـاهد بودیـم در مبارزه 

بـا بحـران جهانـی کرونـا و بحـران مهاجـرت کشـورهایی کـه 

رهـران زن داشـتند، بسـیار موفق تر از کشـورهای دیگر عمل 

کردند. 

افغانسـتان در طـول دو دهـه ی گذشـته در بیـن فاسـدترین 

کـه  اسـت  جالـب  و  اسـت  داشـته  جـای  دنیـا  کشـورهای 

بدانیـد کشـورهای دیگـری کـه در کنـار افغانسـتان در بیـن 

ماننـد:  کشـورهایی  داشـته اند  قـرار  دنیـا  فاسـد  کشـور  ده 

یمن،سودان،سـومالی و.. در همه آنها نرخ مشـارکت سیاسـی 

زنـان بسـیار پاییـن بـوده و برعکـس در بیـن ده کشـور کـه 

شـفاف ترین کشـورهای دنیـا لقـب گرفته انـد یـا زنـان رهـری 

آنها را به عهده داشـته یا بیشـر از شـصت درصد اداره ی امور 

آن کشـورها در دسـت زنـان بـوده اسـت.

سـال ها  افغانسـتان  در  مـا  بگویـم  می خواهـم  نهایـت  در 

سیاسـت را بـدون زنـان تجربـه کردیـم و نتیجه سیاسـت ورزی 

مـردان بـه تنهایـی، حداقـل در صد سـال گذشـته چیـزی جز 

ناکامـی، جنـگ و پریشـانی نبـوده اسـت. افغانسـتان بهـر 

نیازمنـد حضـور معنـادار و واقعـی زنـان در عرصه های مختلف 

سیاسـی افغانسـتان اسـت و تنهـا مشـارکت سیاسـی زنـان 

اسـت کـه بـه دموکراسـی و مردم سـاالری عینیـت می بخشـد.

می دهنـد.

امـروزه ازدواج ها به صورت شـتاب زده انجام می شـود 

و چـون انسـان ها در برخوردهـای اول رفتار و واقعیت 

ازدواج،  از  پـس  بـروز منی دهنـد،  را  خـود  وجـودی 

رفتارهـای منایشـی همچـون پـرده ای کنار مـی رود و 

رفتارهـا و چهـره ی واقعـی دو زوج منایـان می شـود.

در پهلویـی آن  اگـر از زندگـی مجـردی ذکـر شـود، 

جوان هایـی کـه زندگی مجـردی را انتخـاب می کنند 

دو دسـته هسـتند. آنهـا کـه سـن ازدواج  را تکمیـل 

از مسـؤولیت های  آن هـم هـراس  بـا  امـا  کرده انـد، 

ازدواج دارنـد، بـه نوع فرار می کننـد و رضوریات خود 

را از طریـق درسـت یـا نادرسـت تکمیـل می کننـد.

نـوع دوم آن  اهـداف فروانـی دارند و  متایـل به ازدواج 

زندگـی  همـه  از  دور  تنهـا  دارنـد  دوسـت  ندارنـد. 

کننـد و  فقـط توجـه آن بـه  پان هـای کـه پیـش خود 

مانـع  ازدواج  می کننـد  فکـر  و  می باشـد  چیده انـد 

آنهـا می شـود. اهـداف 

سـتون  را  خانـواده  دانشـمندان،  کـه  ایـن  نتیجـه 

فقـرات یـک جامعـه می دانند، در واقـع آن را منونه ی 

امـا  می کننـد،  قلمـداد  جامعـه  یـک  کوچک شـده 

سـوی دیگـر قضیه این اسـت که جوانـان کمر توجه 

بـه زندگـی متاهلـی دارنـد دالیـل آن برمی گـردد بـه 

رفتـار داخـل خانـواده کـه ایـن عمل کـرد آنان یـا این 

قـرش مهـم اجتاع را بـه ازدواج نزدیـک می کنند یا با 

یک تغییـر فکـری وارد جامعـه می کننـد!

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 4

ادامه از صفحه 1

روایت من از مشارکت سیاسی زنان در افغانستان

چرا فکر می کنیم مجردی بهتر است؟

درست است که 
ازدواج یکی از بهترین 

تصمیماتی است که 
شخص می تواند بگیرید. 

اما اگر این عمل به 
دالیل اشتباهی صورت 

گیرد، می تواند در 
آینده مشکالتی ایجاد 
کند و شخص را از 

ازدواج کردن پشیمان 
کند.
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حسین معرفت

حسین رهیاب بلخی
قسمت چهاردهم

از  باید تعریف مختری  این که وارد بحث اصلی شویم،  از  پیش 
نگرشی  به   )sexism( جنسیت زدگی  کنیم.  ارایه  جنسیت زدگی 
گفته می شود که یک جنس را پست تر از دیگری می داند. به صورت 
کلی می توان گفت که جنسیت زدگی نگاه تقلیل گرایانه به زن است. 
پیامد این نگرش تبعیض جنسیتی است که سبب محرومیت زنان از 
حقوق شان و اعال محدودیت بر آنها می گردد و حتا منجر به آزار 
جنسی، تجاوز و یا خشونت جنسی می شود. جنسیت زدگی بر دو 
نوع است: جنسیت زدگی خصانه و جنسیت زدگی خیرخواهانه. 
و  پیرکلیگ  سوی  از  شده  ارایه  تعریف های  و  نظریه  اساس  بر 
به   )Hostile sexism( خصانه  جنسیت زدگی  فیسک،  سوزان 
صورت سلطه جویی مردساالرانه و باورهای تحقیرآمیز خود را نشان 
می دهد و موضوع اساسی آن رصاحنت این است که مرد جنس برتر 
است و باید قدرت را در اختیار داشته باشد. به عبارت دیگر هان 
نگاهی که زن را »ضعیف« می بیند. اما جنسیت زدگی خیرخواهانه 
)benevolent sexism( نگاهی مایم تر دارد؛ زن را موجودی زیبا 
و شکننده می بیند که باید از او حایت کرد، با این حال زنان باید 
هان نقش های محدود و کلیشه ای را بپذیرند و دنباله رو باشند. به 

عبارت دیگر هان نگاهی که زن را »جنس لطیف« می بیند.
این  نوع  هردو  از  بسیاری  مصداق های  افغانستان  جامعه  ی  در 
نگرش ها را می توان یافت. جنسیت زدگی در فرهنگ ما آن چنان 
گسرده و عمیق است که نه تنها در برابر نوع خصانه ی آن )مانند 
اظهارات تبعیض آمیز عریان علیه زنان، خیابان آزاری و...( ایستادگی 
قرار  آن مورد نکوهش  بایسته ی  به صورت  و  الزم صورت منی گیرد 
تلقی  زنان  از  حایت  حتا  آن  خیرخواهانه ی  نوع  که  منی گیرد 
می گردد و با رنگ و لعاب دفاع از زنان و حقوق آنها تبلیغ می شود. 
حتا می توان ادعا کرد که در بسیاری از سمینارها، کنفرانس ها و 
آگهی های دفاع از حقوق زنان نگاه اصلی و روحیه ی حاکم بر جمع 
با  توأم  و  و حایت گرانه  پدرساالرانه  برخورد  است؛  نگرش  همین 
سلطه جویی. چنین نگرشی اگرچه خشونت بار نیست و نسبت به 
جنسیت زدگی خصانه نرم  است و بلکه خوش خال و ظاهرآراسته 
برای زنان را  پایین  اما در حقیقت موقعیت و جایگاه  هم هست، 

ذهنی می سازد.
در کنار این، می دانیم که عاوه بر مردان، زنان زیادی هم وفادار 
به ارزش های مردساالری اند و آن را پذیرفتنی و حتا خوب و مسلم 
می دانند. اما مسأله به اینجا ختم منی شود. عده ای از زنانی که 
رفتار  و  گفتار  در  ناخودآگاه  نیز  مردساالری اند،  مخالف  اصل  در 
شان مردساالری را بروز می دهند و حتا سبب ترویج آن می شوند. 
بگذارید برای توضیح منظورم از یک مثال کمک بگیرم: چندین 
بار عکس هایی از تریکی پست های دولتی به مقامات زن را دیدم 
که در آن یک چپن مردانه به عنوان هدیه ای شادباش و مبارکی به 
شانه ای یک زن انداخته شده است. این خود منادی از مردساالری 

ناخودآگاهانه است.
در شعر و ادبیات عاشقانه ی شاعران و نویسندگان امروز که بسیاری 
به  پای جنسیت زدگی  رد  نیز  دارند  زنان  از حقوق  دفاع  داعیه ی 
فراوانی دیده می شود. چه بسا شعرهایی از آنان می خوانیم که در 
آن نگاه به زن از جایگاه یک حامی و از یک زاویه ای باال است و حتا 

نگاه مالکانه را می توان در آنها مشاهده کرد.
اینها منونه های اند که از باب اختصار به آن بسنده می شود. خاصه 
فرهنگ، در سطوح  این  دریای  ماهیان  ما  تقرین همه ی  اینکه، 
مختلف گرفتار جنسیت زدگی هستیم؛ از یک مای تندرو تا یک 
فرد مذهبی عادی میانه رو، از یک مرد وفادار به ارزش های سنتی 
جامعه ی افغانستانی تا یک زن باورمند به ارزش های مدرن جهانی 
و از پیرمرد روستایی تا جوان روشنفکر شهری... اجتاعی شدن ما 
در جامعه و فرهنگ به شدت مردساالر و جنسیت زده صورت گرفته و 
ازین رو جنسیت زدگی، به قول معروف، در تار و پود ما تنیده است. 
و اما سخن آخر این که جنسیت زدگی مبتنی بر باورهای کلیشه ای 
است و ازین رو در نقطه مقابل دانش و آگاهی است و جنسیت زدگی 
عامل تبعیض جنسیتی و بی عدالتی است.  هم چنان جنسیت زدگی 
اجتاعی  زندگی  در  آنان  نقش  محدودیت  و  زنان  انفعال  سبب 
می شود و عملن نیمی از جامعه غیرفعال -یا کمر فعال- می شود 
و این به جامعه آسیب می رساند. از این رو، مبارزه با جنسیت زدگی 
یک وجیبه است که همه باید آن را ادا کنیم. باید از خود بپرسیم که 
چگونه می توان با آن مبارزه کرد؟ شاید یکی از پاسخ ها این باشد 
که برای مبارزه با جنسیت زدگی در نخست باید آگاهی جنسیتی 
فراگیر شود و ما جنسیت زدگی را از ناخودآگاه به خودآگاه ما انتقال 
بدهیم. اما دیگر چه پاسخی می توان به این پرسش داد؛ چگونه 

می توانیم با جنسیت زدگی مبارزه کنیم؟

ما و فراخنای 
جنسیت  زدگی

چرا فکر می کنیم مجردی بهتر است؟

متایـل  امـروزه  می گوینـد:  کارشناسـان 

جوانـان بـه زندگـی مجـردی در جامعـه بـه 

دالیـل مختلفـی بسـیار افزایش یافته اسـت، 

امـا بایـد بدانیـم زندگی مجردی خوب اسـت 

یـا بـد و  چـرا جوانـان پـس از ازدواج، زندگـی 

مجـردی را از جملـه روزهـای پادشـاهی فکـر 

می کننـد؟

بعضـی از ایـن محققـان باورمنـد هسـتند که 

بسـیاری از جوانـان بـه دلیـل اینکـه مـادر و 

پـدر شـان از هان کودکی تا بزرگ سـالی او 

بـا یکدیگـر اختـاف و  دعوا داشـتند و آرامش 

و آسـایش او  را سـلب منوده انـد، ایـن سـبب 

شـده تـا آنـان متایـل بـه تنهـا زندگـی کردند 

پیـدا کنند.

بیـاد داشـته باشـید همیـن دعواهـای داخل 

در قسمت قبل اشاره شد که آرایش در ابتدا در میان مردان 
متداول بود. در جوامع اولیه، مردان با درک اهمیت و ارزش 
عوامل  مقابل  در  بدن  حفاظت  و  زنان  توجه  جلب  زیبایی، 
فوق طبیعی، به ُمد، تجمل و زینت روی آورده و به این طریق 
گذشت  با  شدند.  زنان  احساسات  انگیخته شدن  بر  موجب 
زمان زنان نیز متوجه اهمیت این وسیله شده و آن را به کار 
گرفتند و کم کم این وسیله چنان دامنه وسیعی یافت که در 
برخی از جوامع رقابت گسرده زن و مرد در استفاده از این 
وسایل غیر قابل باور می منود: »]در متدن کرت[ مرد و زن در 
استعال زینت آالت ظریف و پرکار و طا و جواهر با یگدیگر 
چشم هم چشمی داشتند...« »]در ایتالیای قدیم[ مردان و 
زنان هر دو زیور و پیرایه را دوست می داشتند و گورهایشان 

آکنده از جواهر بود.«
خود  به  تجماتی  حالت  زینتی  وسایل  روند،  این  ادامه  در 
قرن های  در  و  می رفت  کار  به  تفاخر  عنوان  به  و  گرفته 
و...  لباس  همچون  وسایل  از  برخی  نیز  امروز  تا  و  بعدی 
نشانه ای از متکن مالی افراد به شار رفته و یک نوع زینت 
تاش  موجب  جوامع،  شدن  مردانه  اما  می آید،  حساب  به 
مواد  از  استفاده  در  رقابت  برای  زنان  گسرده ی  و  وسیع 
آرایش  قدیم  جوامع  در  که  حالی  در  آرایشی شد  شیمیایی 
مرد و زن منی شناخت: »هر دو جنس مرد و زن عاقه به زر 
و زیور داشتند و گردن، سینه، بازو و مچ دست و مچ پا را به 
جواهرات می آراستند... و همه، از پر و دخر و مرد و زن، 
گوش های سوراخ شده داشتند و گوشواره به کار می بردند. 
که  بازوبندهایی  و  انگشری  با  را  خود  زنان،  مانند  مردان 
زینت  بود  شده  آراسته  گران بها  سنگ های  و  مروارید  با 
می دادند...«. »مردان و زنان ثروت و متکن خود را به صورت 

جواهرات منایش می دهند.«
در  اما  است،  پوشش  مردان  برای  لباس  گرچه  ما  زمان  در 
بین نیاکان ما لباس هم غالن نقش جنسی و زینتی  داشته 
زینت  برای  ابتدا  در  لباس  که  است  آن  غالب  »ظن  است: 
ارتباط  از  یا  که  است  بوده  آن  برای  بیش تر  و  شده  ایجاد 
دافع  آنکه  برای  نه  کند،  تشدید  را  آن  یا  گیرد  جلو  جنسی 

رسما باشد یا عورت را بپوشاند.«

خانـه سـبب می شـود تـا جوانـان از زندگـی 

متاهلـی دسـت بردارند، چونکـه آنان همه ای 

زندگـی پـس از ازدواج را در آینـه ای، زندگـی 

مـادر و پـدر خـود می داننـد.

بعضـی از خانواده هـا خواسـته یـا ناخواسـته 

رشایـط زندگـی را بـرای جوانـان شـان تنـگ 

الـی  کودکـی  دوران  از  را  و آنـان  می کننـد 

می داشـته  خـود  تحتکنـرول  نوجوانـی 

درسـت ترین  را  شـیوه  ایـن  آنهـا  باشـند. 

قاعـده بـرای زیر نظرداشـنت اوالدهای شـان 

انتظـار  مرحلـه  اینکـه  از  بی خـر  می داننـد 

یک زمـان  بـه  وابسـته  فرزنـدان،  کنـرول  و 

مشـخص اسـت، پـس از آن می تـوان جوانان 

گذاشـت.  خودشـان  حالـت  رابـه 

زندگی مجردی خوب است یا بد؟ 

11- دوران »مادرشاهی« و تعادل جوامع
»دوران مادرشاهی« با حاکمیت محدود مردان و تأثیر مستقیم 
بوده و در  آنان مواجه  یا تساوی قدرت تصمیم گیری  و  زنان 
تعادل  نوع  یک  این جوامع شاهد  که  گفت  می توان  نتیجه 
هم  به  موجب  که  اساسی  عوامل  زیرا  است.  بوده  اجباری 
مناسبات جدید می شود، معمولن  پدیدآوردن  و  تعادل  زدن 
چنین  هنوز  جوامع  آن  در  و  است  نهفته  ثروت  و  قدرت  در 
پدیده ای به وجود نیامده بود تا اوضاع اجتاعی را دگرگون 
مفهوم  به  اکرث  قدرت حد  اولیه  مادرشاهی  در جوامع  کند. 
رسپرستی یک قبیله بسیار محدود بوده است. بر این اساس 
شاید این ادعا اغراق آمیز نباشد: »دوران مادرشاهی... غالبا 
از انسانی ترین دوران های مناسبات تاریخ زندگی اجتاعی 

برش بوده است.«
و  کند  بسیار  اولیه  برش  حرکت  و  پیرشفت  که  می دانیم 
با  و  بالیدن و بزرگ شدن یک کودک، بطنی بوده  همچون 
تحرک  می کنند،  عمل  غریزی  که  دیگر  جانداران  به  توجه 
انسان را چیزی جز در جازدن و تکرار کردن، منی توان نامید 
کشاورزی صدها  تا  مرحله شکار  از  باعث شد  پدیده  این  و 
سال  هزار  هشت  حدود  در  روایتی  بنابر  شود.  سپری  سال 
پیش که اقوام آریایی از »آریانا ویج« مهاجرت کرده و از آمو 
با  و سپس  بودند  مشغول  گله داری  به  بیش تر  کردند،  عبور 
کشاورزی  به  هندوکش،  شال  زمین های  یافنت  مساعد 
دوران  آن  در  که  می دهد  نشان  این  و  آوردند«  روی  نیز 
از مرحله ای به مرحله ی دیگر، گاه هزار سال به طول  عبور 
نیز قابل تامل  این نظریه  به این طریق شاید  می انجامید و 
باشد: »دورانی که زن مقام رسوری بر اجتاع و مرد را داشته، 
بسیار  آمده،  در  مرد  انقیاد  تحت  که  زمانی  مدت  به  نسبت 
طوالنی تر بوده است. این دوران که قسمت اعظم آن مربوط 
بلکه بیشر  پنج هزار سال،  تا  بوده  تاریخ  ما قبل  اعصار  به 
می رسد... که از اواسط عر حجر تا عر مفرغ و آغاز عر 

آهن ادامه می یابد.«
متام  از  فارغ  و  مجرد  اولیه  انسان  که  است  این  حقیقت 
صفات  از  بخشی  را  آنها  امروزه  ما  که  است  خصلت های 
طبیعی آدمی به حساب می آوریم و صفاتی چون: بد ذاتی، 

سـوالی کـه ذهـن خیلـی از جوانـا را درگیـر 

پاسـخ  در  دانشـمندان  اسـت،  کـرده  خـود 

ایـن پرسـش می گوینـد: دو دنیـای متفـاوت 

معایـب  و  مزایـا  مسـؤولیت ها،  هرکـدام  کـه 

مجـردی  زندگـی  منی تـوان  دارنـد.  را  خـود 

چنانچـه  شـمرد.  خـوب  یـا  بـد  مطلقـن  را 

ایـن بخـش از مننـاک گفتـه اگـر جوانـی که 

زندگـی بـه تنهایـی را برگزیـده متـام اصـول 

اخاقـی را رعایـت کنـد و پایبند بـه قانون ها 

و ارزش هـا باشـد و دسـت از پـا خطـا نکنـد، 

زندگـی مجـردی بـه او آسـیبی منی رسـاند، 

امـا اگـر با برگزیـدن زندگی مجـردی متایل 

باشـد  زمینه هـا  در متـام  تجربـه  بـه کسـب 

ماننـد  ناهنجاری هـا  خودانـواع  خانـه  در  و 

ارتباط نامناسـب باجنس مخالف، اسـتعال 

الکلـی  مرشوبـات  مخـدر،  مـواد  دخانیـات، 

و... را تجربـه کنـد دچار مشـکل خواهد شـد 

و سـقوط خواهـد کـرد. زندگـی مجـردی نـزد 

بسـیاری از افـراد جامعـه مرادف بـا بی بندو 

بـاری اسـت، امـا همـه یکسـان نیسـتند.

اختـاف بیـن والدین چه تأثیـر منفی، باالی 

عقیده جوانان بـرای ازدواج دارد؟

اکرثیـت اختافـات زناشـویی را امـر طبیعـی 

و پیـش پـا افتـاده فـرض می کننـد، امـا ایـن 

اختافـات چه کمرنگ و سـطحی باشـد و چه 

زیان بـاری  تأثیـرات  و خشـونت آمیز،  عمیـق 

ذهنیـت  الـی  اطفـال  رشـد  مسـیر  در  حتـا 

جوانـان از بـاز مانـدن ازدواج دارد.

عوامـل  خانواده هـا  داخـل  کشـمکش های 

اسـت که عقیـده جوانـان را بـه دو راهی قرار 

می دهنـد کـه آیـا رس انجام متامـی ازدواج ها 

فقـط  یـا  می یابـد؟  پایـان  نکتـه  همیـن  بـه 

آنـان  خانـواده ی  میـان  در  و جـدال  جنـگ 

اسـت؟ نفس گیـر 

هنگامی کـه جوانـان در همچـو حـاالت قـرار 

می گیرنـد احسـاس نـا امیـدی بیش تـر را از 

زندگـی زناشـویی می کنند. هـر صدایی بلند 

کـه فضاییخانـه را مخطـل می کنـد نـه تنهـا 

آرامـش خانـه را برهـم می زنـد، بلکـه یک نوع 

بیـم و وحشـت را در ذهـن جوانـان شـان بجا 

می گذارنـد.

تحلیل دانشمندان!

نوابـی جامعه شـناس، خشـونت های  یونـس 

بـرای  بـزرگ  معضـل  یـک  را  خانوادگـی 

اکرثیـت  اسـت  گفتـه  دانسـته،  نوجوانـان 

پدرهـا برخـورد خشـن وناسـامل بـا فرزنـدان 

شـان و حتـا همـر خـود دارند کـه دلیل آن 

برمی گـردد بـه هـان نسـل های 

گذشـته و ایـن نـوع رفتارهـای نا 

و...  خواهی  سلطه  زورگویی،  قدرت طلبی،  تعصب،  حرص، 
صفاتی است اکتسابی که انسان در طول قرون متادی آنها 
برگردیم  عقب  به  هرچه  دلیل  همین  به  و  است  فراگرفته  را 
چهره انسان را واقعی تر می بینیم. به همین دلیل این گفته 
آملان  فاسفه  از  یکی  »فردریگ«  بود:  نخواهد  از ذهن  دور 
اجتاعات  قبیل  این  از  که  مردانی  و  »زنان  می نویسد: 
شخصیت  چنان  دارای  می آیند،  بوجود  ]مادرشاهی[ 
بی آالیش و رس شار از درستکاری و شهامت هستند که سفید 
پوستانی را که با آنها متاس یافته اند گرفتار بهت ساخته اند.«

با وجود رفتار مساملت آمیز مرد و زن در دوره ی مادرشاهی، 
براثر رضورت های محیطی  ابتدایی،  آدم های ساده  آرام  آرام 
از  و کسب برخی از خصوصیات، درک کردند که می توانند 
رشایط به نفع خود بهره برداری کنند. قطعن زنان نیز چون 
از  استفاده  و  تجربه  کسب  یادگیری،  توان  انسانند،  مردان 
داشته های خود را دارند و به این طریق: »در دوران تسلط 
زنان )در موارد کامل تر آن( مواردی دیده می شود که نشان 
وضع  خود  سود  به  یکجانبه  مقرراتی  نیز  گاه  زنان  می دهد 

می منوده اند.«
اگـر  کـه  دارنـد  راسـخی  اعتقـاد  فمینیسـت  نویسـندگان 
از  دوره ی مادرشـاهی ادامـه می یافـت امـروزه مـا برخـوردار 
جامعـه بسـیار سـامل و ایـده آل بودیم کـه در آن مـردان و زنان 
صـادق، بی آالیـش و درسـتکار در کنـار یگدیگـر بـه صـورت 
مسـاملت آمیز می زیسـتند و نبایـد هـم از حـق گذشـت کـه 
»دوره ی  بـر  مبتنـی  جامعـه ای  کشـیدن  تصویـر  بـه  گرچـه 
مادرشـاهی« در دوره ی کنونـی سـخت و دشـوار اسـت، امـا 
نبایـد تردیـد کـرد کـه اگـر دوران مادرشـاهی تـا امـروز ادامـه 
می یافـت، زندگـی انسـان درد و رنج کمری داشـت و زندگی 
طبیعی تـر بـود ولـی با توجـه به قرایـن موجود می تـوان گفت 
کـه در ایـن حالت نیز زنـان با وضع قوانیـن یکجانبه از قدرت 
و ثـروت بـه نفع خـود بهره بـرداری می کردند و مـردان را چون 
بـرده بـه بنـد کشـیده و از تـوان جسـمی و نیـروی کاری آنهـا 
بـرای گسـرش حاکمیـت و نفـوذ خـود اسـتفاده می کردنـد، 
زیـرا زنـان هـم بـا وجـود متـام لطافـت خـود هاننـد مـردان 

انسـانند و منفعت گـرا.
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