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دادخواهــی بــرای قضایــا را دارنــد. مرجع اصلــی برای 
رســیدگی بــه قضایــای خشــونت بــا زنــان نهادهــای 

ــتانی و دادگاه. ــت؛ دادس ــی اس ــی و قضای عدل
ــن  ــوی ای ــده از س ــه ش ــای ارای ــاف آماره برخ
نهادهــا، دادســتانی کل کشــور می گویــد فقــط 2088 
پرونــده ی خشــونت بــا زنــان در دفترهــای ایــن نهــاد 
ثبــت شــده اســت که تعــدادی بــرای فیصلــه بــه دادگاه 

فرســتاده شــده و شــماری هــم در حــال طــی مراحــل 
قانونــی اســت.

ــلکی  ــی و مس ــت پالیس معینی
می گویــد  زنــان  امــور  وزارت 
از  کــه  گاهی دهــی  آ برنامه هــای 

روســتایی  زنــان  به خصــوص  افغانســتان،  زنــان 
شــکل گرفتــه بــود. امــا بــه دلیــل نبــود ســاختارهای 
ــان در داخــل نظــام  ــده ی زن ــت کنن مســتحکم حمای
نوتشــکیل و در رأس بــودن مردانــی که نــگاه درجه دوم 
بــه زنــان دارنــد از یــک ســو و زنــان تحصیــل کــرده ی 
برگشــته از غــرب کــه نــگاه پــروژه ای بــه برنامه هــای 
ــه از  ــر ک ــا دال ــد میلیون ه ــث ش ــتند باع ــان داش زن
ســوی جامعــه جهانــی جهــت بهبــود وضعیــت زنــان 

کمــک شــده بــود بــه گونــه ی درســت 
آن بــه مصــرف نرســد و تغییــر آنچنانی 
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هفته نامــه ی نیــم رخ در شــماره ی قبلــی بــا رییــس 
ــی  ــر گفت وگوی ــوق بش ــتقل حق ــیون مس کمیس
را انجــام داد. در ایــن گفت وگــو رییــس ایــن 
ــاد  ــن نه ــوی ای ــه از س ــتندی ک ــیون از مس کمیس
منتشــر شــده اســت ســخن زده بــود. بــر بنیــاد آن 
95.8 درصــد خشــونت ها علیــه زنــان در خانه هــا 
انجــام می شــود. بانــو شــهرزاد اکبــر رییــس 
ــه  ــور گفت ــر کش ــوق بش ــتقل حق ــیون مس کمیس
بــود کــه خانــه »ناامن تریــن« جــای بــرای بانــوان 
ــورد  ــان م ــای ش ــوان در خانه ه ــی بان ــت. وقت اس
ــه جــای  ــد ب ــد، نمی توانن خشــونت قــرار می گیرن
دیگــری شــکایت برنــد. میــزان آســیب پذیری 
بانــوان در جامعــه بســیار باالســت و هیــچ نهــادی 
نیســت کــه بــه گونــه ی منصفانــه ایــن موضــوع را 
ــونت ها در  ــن خش ــرای همی ــد. ب ــری نمای پیگی
ــه هنجارهــای نهادینــه شــده مبــدل  خانواده هــا ب
شــده و زندگــی را بــرای بانوانــی که مورد خشــونت 

قــرار می گیرنــد، تلــخ و تلخ تــر می ســازد.
رســانه های  در  مطلــب  ایــن  بازخــورد 
ــود.  ــا ب ــگفتی م ــب و ش ــه ی تعج ــی مای اجتماع
شــبکه های  در  نیــم رخ  محتــرم  خواننــدگان 
اجتماعــی کــه پــای این مطلــب دیدگاه گذاشــتند، 
اکثریــت شــان برایــن بــاور انــد »وقتــی کــه خانــه 
ناامن تریــن جــای اســت، پــس از ایــن، بانــوان در 
ــا  ــه جاده هــا، هوتل هــا ی ــد، ب ــه زندگــی نکنن خان
هــم کافه هــا برونــد.« ایــن رویــه و رفتــار کســانی 
اســت کــه دســت کــم درس خوانده انــد و در 
فضــای اجتماعــی دیــدگاه و نظــر ارایــه می کننــد، 
ســواد خوانــدن و نوشــتن هــم دارنــد. عــده ای هــم 
کاربــرد »ناامن تریــن« را نادرســت خطــاب کــرده  
و تأکیــد نموده انــد کــه کاربــرد ایــن واژه هــا و 

ــود. ــام ش ــل انج ــا تأم ــات ب اصطاح
ــک رســانه ،  ــوان ی ــه عن ــم رخ ب نخســت؛ نی
وقتــی بــا مســؤوالن نهادهــای حکومتــی و 
غیــر حکومتــی یــا شــخصیت های مطــرح و 
صاحب نظــر مصاحبــه می کنــد، امانــت داری 
ــد. رییــس کمیســیون حقــوق  ــت می نمای را رعای
بشــر بــا اســتناد بــه گــزارش و مستندســازی هایی 
ــد:  ــت، می گوی ــرده اس ــر ک ــاد نش ــن نه ــه ای ک
در  زنــان  بــرای  جــای  نا امن تریــن  »خانــه 
افغانســتان اســت.« دلیــل آن را نیــز ارایــه می کند، 
خواننــدگان گرامــی می توانــد بــه آن گفت وگــو 

ــد. ــه کنن مراجع
بعــد؛ چــرا همیشــه بــه قضایــا و موضوعات 
نــگاه ســیاه و ســفید می شــود؟ وقتــی گفتــه 
»ناامن تریــن«  یــا  »ناامــن«  خانــه  می شــود 
ــن  ــخ ای ــن پاس ــت، الزام ــوان اس ــرای بان ــای ب ج

نیســت کــه بایــد خانم هــا از خانــه 
بیــرون کشــیده شــوند! ایــن نــگاه، 
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فرزانه نوابی؛ هنرپیشه ی سینما

بــه حســاب می آیــد. قســمت زیــادی از مــردم روســتا 
از آب هــای چشــمه و دریاچه هــا اســتفاده می کردنــد 
کــه بــه دلیــل آلــوده بــودن آن موجــب شــیوع امــراض 

گوناگــون در میــان اهالــی روســتا می گردیــد.
ناامنــی کــه در گذشــته ها بــه قســمت های 
ــه  ــاال ب ــد، ح ــدود می ش ــوالی ها مح ــت ولس دوردس
ــد  ــرار دارن ــت ق ــز والی ــک مرک ــه نزدی ــتاهای ک روس
ــی و  ــن ملک ــی مأموری ــود و زندگ ــه ب ــترش یافت گس
کارمنــدان نظامــی  مســتقر در ایــن روســتا ها را دشــوار 
و در بعضــی از روســتاها قریــب ناممکن ســاخته بود.

وزارت امــور زنــان، کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر 
و دادســتانی کل از جملــه نهادهایــی اســتند کــه همــه 
ــانزده  روزه ی  ــی ش ــن جهان ــان کمپای ــاله در جری س
ــارچ)روز زن( و  ــت م ــان، هش ــا زن ــونت ب ــع خش من
اواخــر ســال مالــی بــا تدویــر کنفرانس هــای خبــری 
اعــداد و آمارهایــی را بــه رســانه ها می دهنــد کــه 
تعــداد خشــونت های یــک ســاله علیــه زنــان را نشــان 

می دهــد.
امســال نیــز کمیســیون مســتقل حقوق 
ــه  ــی را ارای ــان آمارهای ــور زن ــر و وزارت ام بش
کردنــد کــه نشــان می دهــد رقــم ثبــت 
خشــونت ها به خاطــر قرنطیــن کرونــا و عــدم 
دسترســی زنــان بــه مراجــع کاهش یافتــه ولی 
تعــداد قضایــای خشــونت بــا زنــان در کشــور 
همســان بــا آمارهــای جهانــی افزایــش یافتــه 

اســت.
قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان 
مــورد   22 خورشــیدی،   1388 تصویــب 
ــکاب آن  ــه ارت ــت ک ــرده اس ــخص ک را مش
بارزتریــن  می شــود.  شــمرده  خشــونت 
ــان در افغانســتان  ــا زن گونه هــای خشــونت ب
شــامل خشــونت فزیکی، خشــونت جنسی، 

خشــونت زبانــی و روانــی، خشــونت اقتصــادی، 
اخــراج از منــزل، ازدواج اجبــاری، ازدواج زودهنــگام، 
ــدل  ــد دادن و ب ممانعــت از حــق انتخــاب همســر، ب
دادن، ممانعــت از حــق تحصیــل می باشــد کــه 

نهادهــای مســؤول آن را ثبــت می کننــد.

شــماری از بانــوان در والیــت دایکنــدی می گوینــد پــس 
ــقط  ــان س ــای ش ــا جنین ه ــروس کرون ــه وی ــا ب از ابت
ــد  ــم رخ می گوین ــه نی ــه هفته نام ــوان ب ــن بان ــده   اند. ای ش
کــه مراجعــه بــه مراکــز صحی نیــز نتوانســته جنین شــان 
ــی از  ــردگی ناش ــا و افس ــای کرون ــد. اثره ــات ده را نج
ســقط جنیــن وضعیــت ناگــوار صحــی و روانــی را بــرای 

ایــن بانــوان در پــی داشــته اســت.
ــیوع  ــان ش ــه در زم ــت ک ــاله اس ــوی 28 س ــه بان حنیف
ویــروس کرونــا در والیــت دایکنــدی بــاردار بــوده اســت. 
ــودن  ــپری نم ــد از س ــت بع ــم رخ گف ــه  نی ــه هفته نام او ب
ــه اش  ــش ماه ــن ش ــوار جنی ــی دش ــک دوره مریض ی
ــا  ــروس کرون ــه وی ــی ک ــت: »زمان ــت داده اس را از دس
ــاط  ــودم. بســیار احتی ــه ب ــدا شــد حامل ــدی پی در دایکن
ــم  ــا نمی دان ــوم ام ــا نش ــا مبت ــه کرون ــه ب ــردم ک می ک
چگونــه اتفــاق افتــاد کــه دچــار ســردردی شــدید، تهــوع 
و جــان دردی بســیار شــدید شــدم. هــر روز به شــفاخانه 
ــق  می رفتــم کــه ســیروم و پیچکاری هــای تقویتــی تزری
کنــم. بعــد بــه ذهنــم رســید کــه یکبــار آزمایــش کرونــا 
ــا  ــد. ب ــت آم ــم مثب ــه ی آزمایش ــفانه نتیج ــم. متأس بده
روحیــه ی بلنــد و تقویــت زیــاد با میوه و ســبزی توانســتم 
صحت  یــاب شــوم. ولــی بعــد از گذشــت دو مــاه دیگــر 

در میــان چالش هــا و ناهنجاری هــا آن چــه 
ــی  ــرد، زندگ ــب ک ــژه جل ــه ی وی ــه گون ــرا ب ــه م توج
رقت بــار زنــان روســتایی بــود. زنــان روســتایی در طول 
تاریــخ از قشــر محــروم و تحت ســتم جامعه ی ســنتی 
افغانســتان بــه شــمار مــی رود. ایــن زنــان بیش تریــن 
ــند و  ــه دوش می کش ــه را ب ــودن جامع ــنتی ب ــج س رن
باور هــای ســنتی جامعــه افغانســتان زندگــی را بــه کام 

ــت. ــاخته اس ــر س ــر از زه ــا تلخ ت این ه
بعــد از ســال 2001 میــادی و شــکل گیری 
حکومــت جدیــد بارقــه امیــد در چشــمان اشــک بار 

ــان در  ــا زن ــونت ب ــه ی خش ــزارش ده ماه در گ
افغانســتان کــه از ســوی کمیســیون مســتقل حقــوق 
بشــر منتشــر شــد، آمــده کــه از اول مــاه جنــوری تــا 
اکتبــر 2020 میــادی بــه تعــداد 3477 مورد خشــونت 
ــده  ــت ش ــیون ثب ــن کمیس ــای ای ــان در دفتره ــا زن ب

ــت. اس
ــه  ــر، بلک ــم بیش ت ــا رق ــان، ام ــور زن وزارت ام

ــت. ــانده اس ــت رس ــه ثب ــر آن را ب ــه دو براب ــک ب نزدی
وزارت امــور زنــان در همیــن بازه ی زمانــی 7203 
قضیــه ی خشــونت بــا زنــان را در 34 والیــت کشــور 

ثبــت کــرده اســت.
ایــن نهادهــا کــه فقــط مســؤولیت ثبــت و 

ــفاخانه  ــه ش ــی ب ــدم. وقت ــدید ش ــزی ش ــار خونری دچ
ــر  ــده و دیگ ــع ش ــت ضای ــد طفل ــردم گفتن ــه ک مراجع
نمی شــود کاری کــرد! بســیار ناراحــت و مأیــوس شــدم. 
بســیار گریــه کــردم. تــا حــاال هــم نتوانســتم بــا موضــوع 
از دســت دادن طفلــم کنــار بیایــم. بــه مرکــز مشــاوره ی 
ــد افســردگی شــدیدی  ــم می گوی ــی مراجعــه می کن روان
گرفتــه ام و بایــد چندیــن جلســه بــا روان شــناس داشــته 

باشــم.«
حنیفــه می گویــد تاکنــون خســتگی های مفــرط و 
اضطــراب بــا او همــراه اســت و شــب ها نمی توانــد 

ــد. بخواب
زهــرای 32 ســاله بانــوی دیگریســت کــه پــس از ابتــا به 
ویــروس کرونــا جنیــن شــش ماهــه اش را از دســت داده 
ــار  ــد و چه ــی می کن ــی زندگ ــهر نیل ــرا در ش ــت. زه اس
کــودک دارد. او کــه پیــش از ایــن فرزنــدان ســالم بــه دنیــا 
آورده اســت، ســقط جنیــن اش را تأثیــر ابتــا بــه کرونــا 

می دانــد.
ــاره  ــه دوب ــودم ک ــحال ب ــیار خوش ــت: »بس ــرا گف زه
صاحــب طفــل میشــم امــا یــک روز دچــار جــان 
ــرده  ــه نک ــت تجرب ــچ  وق ــه هی ــدم ک ــدیدی ش دردی ش
بــودم. ســرفه شــدید داشــتم و همیــن  طــور نفس تنگــی. 
ــاور  ــا مصــاب شــدیم. ب ــه کرون ــواده ام گفتنــد کــه ب خان
ــم.  ــم نرفت ــفاخانه ه ــه ش ــت کرونا ب ــرای تس ــردم. ب نک
ــش  ــه آزمای ــد نتیج ــه بگوین ــیدم از اینک ــیار می ترس بس

ــه  ــم آن هم ــی عای ــت. ول ــت اس مثب
ــد از  ــه بع ــود. بدبختان ــا ب ــم کرون عای

ــد.« ــقط ش ــن ام س ــه جنی ــک هفت ی

ســال قبــل بعــد از یــک دهه بــه روســتای خــود رفتم. 
ــازی  ــازی و بهس ــورد بازس ــانه ها در م ــه در رس آن چ
ــت  ــا واقعی ــودم ب ــنیده ب ــده و ش ــش دی ــت خوی والی
چندان ســنخیت نداشــت. اکثریــت جاده های منتهی 
بــه ولســوالی ها و روســتا ها هنــوز هــم اســفالت نشــده 
بــود. کمبــود و در بعضــی روســتا ها نبود چاه هــای آب 
صحــی هنوز هــم یکــی از چالش هــای روستانشــینان 

زنان مدافع حقوق بشر؛
زنانی که برای حقوق بشر 

جان شان را به خطر می اندازند

انکار واقعیت راه حل نیست؛
خانه ها باید برای زنان 

امن شود!

خشونت با زنان در افغانستان؛ 
»روند رسیدگی به قضایای خشونت بهتر شده است«

صفحه 2

 اگر یک زن مدافع حقوق بشر به خاطر کار حقوق بشری خود مورد اذیت قرار گیرد، مردم 
او را مایه ی آبروریزی خانواده و جامعه تلقی می کنند. او به عنوان مدافع حقوق بشر باید 
بار سنگینی را نه فقط به خاطر لطمه ی مورد اذیت قرار گرفتن؛ بلکه به خاطر این تصور در 
میان جامعه اش که با کار حقوق بشری خود باعث آبروریزی اطرافیانش شده است، تحمل 
کند. زنانی که می خواهند مدافع حقوق بشر باشند، حتا اگر  موانع دیگری  وجود نداشته 
باشد، با خشم خانواده و جوامع خود رو به رو می شوند و فکر می کنند که با فعالیت های 
حقوق بشری شان حیثیت و فرهنگ خانواده و جامعه را به خطر می اندازند، این نگرانی 
برای زنان مدافع حقوق بشر همچنان ادامه دارد.

 لطیف آرش

دیدگاه

ګزارش
افزایش سقط جنین در دایکندی؛

 آیا تأثیر کرونا است؟

لطیفه سادات موسوی

گزارش

حسین احمدی و عادله آذین



بیش تــری می گیرنــد؛ امــا زنــان نیــز از ایــن نقــش بــرای 
تقویــت کار شــان بــه عنــوان مدافعــان حقوق بشــر بهره 
می برنــد؛ طورمثــال جایــی کــه »مــادران مفقوداالثرها« 
ســازمان های حقــوق بشــری تشــکیل می دهنــد. ایــن 
ــوق  ــض حق ــان نق ــادران قربانی ــا م ــه آن ه ــت ک حقیق
بشــر انــد، نقطــه اتــکای مهــم و وســیله دفاعــی خوبــی 
ــن مدافعــان حقــوق بشــر فراهــم کرده اســت.  ــرای ای ب
نمونه هــای بــارز آن  را می تــوان در افغانســتان نیــز یافــت.

پیچیدگی هایــی کــه گاهــی روی قضیــه خــاص حقــوق 
بشــری اثــر می گــذارد، ممکــن اســت فشــارهای 
ــان  مدافــع حقــوق بشــر بگــذارد.  اســتثنایی را روی زن
در بســیاری از فرهنگ هــا الــزام زنــان بــه تعظیــم نســبت 
ــد مانعــی باشــد  ــی می توان ــکان عموم ــردان در م ــه م ب
ــه  ــردان ک ــال م ــردن اعم ــوال  ب ــر س ــرای زی ــکارا، ب آش
ــتند.  ــر هس ــوق بش ــض حق ــوارد ناق ــیاری از م در بس
همین طــور تفســیر های خــاص از متــون مذهبــی 
صــورت می گیــرد کــه قوانیــن یــا رســومی  را کــه تأثیــر 
عمــده روی حقــوق بشــر دارد، مشــخص ســازد. زنــان 
مدافــع حقــوق بشــر کــه می خواهنــد چنیــن قوانیــن، 
ــه  ــوق بشــر را ب ــر حق ــا ب ــی آن ه رســوم و اثر هــای منف
چالــش بکشــند، بیش تــر بــه دلیــل زن بــودن، به عنــوان 
مقــام صالــح برای تفســیر چنــان متــون مذهبــی پذیرفته 
ــان مدافــع نمی تواننــد در  ــن زن نمی شــوند. در نتیجــه ای
یــک شــرایط مســاوی بــا مــردان بــه اســتدالل هایی کــه 
علیــه شــان اســتفاده می شــود، بپردازنــد. دوبــاره آن هــا 
هــم بــا دشــمنی جامعــه ای کــه در آن بایــد زندگــی کنند، 
ــان مدافــع  مواجــه می شــوند. چالش هــا پیــش روی زن
حقــوق بشــر نیازمنــد درک و تحلیــل وســیع تر از آن چــه 

ــد، می باشــد. ــا آن مواجــه ان کــه مــردان ب
زنــان مدافــع حقــوق بشــر در افغانســتان  بــا موانــع خود 
ــادی  ــی و اقتص ــی، اجتماع ــع خانوادگ ــاخته؛ موان س
ــن و مقــررات اداری  ــی کــه قوانی مواجــه هســتند. جای
به گونــه  می شــود؛  اعمــال  نادرســت  به صــورت 
مثــال: مدافعــان حقــوق بشــر را از گردهمایی هــا 
اجــرای  در  دولتــی  مقام هــای  می کنــد،  ممانعــت 
ــد.  ــه عهــده دارن ــن مقــررات، مســؤولیت عمــده را ب ای
برخــی مقام هــای محلــی ســاده بــه ناحــق مدافعــان را 
ــوان  ــه عن ــانند و از آن ب ــای اداری می کش ــه تخطی ه ب
ــدی  ــت بع ــف و محکومی ــت گیری، توقی ــای دس مبن
اســتفاده می کننــد. در بســیار از والیت هــای افغانســتان 
زنــان مدافــع حقــوق بشــر آزادانــه فعالیــت نمی تواننــد؛ 
حکومت هــای محلــی مانــع فعالیــت آن هــا می شــوند و 
فضــای تنــگ و تاریــک ســبب می شــود آنــان والیــت و 
وطــن خودشــان را تــرک نماینــد.  زنــان مدافــع  حقــوق 
بشــر از محدودیت هــا در برابــر فعالیت هــای شــان 
تــا تهدیــد بــه مــرگ  شــرایط ناهنجــار را در افغانســتان 
تجربــه می کننــد. متأســفانه میکانیزم دفاعی مشــخص 
از مدافعــان حقــوق بشــر در افغانســتان وجــود نــدارد. 
در بســیاری اوقــات کســانی کــه حقــوِق »زنــان مدافــع 
حقــوق بشــر« را نقــض می کننــد ناشــناخته می ماننــد و 
یــا  بنابــر عــدم تطبیــق قوانیــن و ســاده انگاری حکومت 

ــد. ــان می مان ــا  پنه ــوط آن ه ــای مرب قضای
شناســایی قطعــی مرتکبــان بعضــی از اعمال علیــه زنان 
مدافــع حقــوق بشــر، مثــل تهدیــد بــه مــرگ از ســوی 
فــرد ناشــناس مشــکل می باشــد. در چنیــن وضعیت ها 
ــای  ــر مقام ه ــوق بش ــض حق ــورد نق ــر م ــز در ه و نی
مربوطــه دولتــی مســؤولیت تحقیق اعمــال ارتکابــی، در 
صــورت نیــاز ارایه حمایــت موقتــی و تعقیب عامــان را 
به عهــده دارنــد. در جایــی کــه مقام هــای دولتــی بــه ایــن 
مســؤولیت خــود عمــل نمی کننــد، از وظایف خــود کنار 
ــی  ــوص در بعض ــل، به خص ــس در عم ــد. پولی می رون
ــدام و در مــورد شــکایت های  از  والیت هــا گاهــی از اق

حملــه علیــه مدافعــان حقــوق بشــر و حتــا از ثبــت آن 
ــه ی   ــه محاکم ــبت ب ــم نس ــد و محاک ــودداری می کن خ

ــد. ــان می دهن ــی نش ــان بی تفاوت ــن مرتکب ای
عــدم اقــدام مقام هــا گاهــی بــه تــداوم، تکــرار یــا 
بدترشــدن تخطــی حقــوق بشــری همــراه بــا تهدیــد بــه 
مــرگ به طــور مکــرر کــه در نهایــت بــه قتــل مدافعــان 
ــان  ــت. زن ــازه داده اس ــد، اج ــر می انجام ــوق بش حق
مدافــع حقــوق بشــر بــرای حفــظ ارزش هــای حقــوق 
بشــری در جامعــه افغانســتان فعالیــت می نماینــد کــه 
بایــد مــورد حمایــت خانــواده، دولــت و نهاد هــای 
ــرار  ــی ق ــی و بین الملل ــری مل ــوق بش ــت حق مصؤونی
ــر  ــوق بش ــع حق ــان مداف ــه ی کار زن ــا نتیج ــد ت بگیرن
زمینه هــای بهتــر زندگــی را بــرای زنــان در هــر گوشــه و 

ــار افغانســتان فراهــم بســازد.  کن

ــر خشــونت ورزی پنــدار و  مگــر مهــر تأییــد ب
رفتــار مــا نیســت؟ آیــا نفس چنیــن برخــوردی 
بیانگــر پنــدار ذهن هــای خشــونت گر نیســت؟ 
ــن  ــای ناام ــه ج ــود خان ــه می ش ــی گفت وقت
بــرای بانــوان اســت، چــرا بــه اصــاح فضــای 
خانــواده تأکیــد نمی شــود کــه کانــون خانــواده 
از جهنــم خشــونت ها بــه بســتر صمیمیــت و 
رفتــار انســانی تبدیــل شــود تــا بیــرون کشــیدن 

ــه! ــا از خان خانم ه
ــک  ــتان ی ــان در افغانس ــا زن ــونت ب خش
ــر  ــا بازت ــت. ب ــکار اس ــل ان ــت غیرقاب واقعی
ــال  ــر س ــان ه ــدن زن گاه ش ــا و آ ــدن فض ش
ــر  ــونت ها بیش ت ــواع خش ــزان ان ــدت و می ش
آمــار  ســاله  همــه  می کنــد.  پیــدا  تبــارز 
ــت.  ــش اس ــه افزای ــان رو ب ــا زن ــونت ها ب خش
ایــن افزایــش آمــار از یکســو نشــانگر وضعیــت 
ناگــوار زنــان در افغانســتان اســت، اما از ســوی 
گاهــی زنــان اســت کــه دیگــر  دیگــر نمایانگــر آ
در مقابــل خشــونت ها خاموش نمی نشــینند و 
بــرای اعــاده ی حیثیت و دسترســی بــه عدالت، 
قضایــای خشــونت را در نهادهای حامــی زنان 
و مراجــع مســؤول حکومتــی ثبــت می کننــد.

ــرف  ــت؛ بی ط ــانه اس ــک رس ــم رخ ی نی
و مســلکی عمــل می کنــد. امــا نیــم رخ فقــط 
یــک رســانه نیســت! یــک نهــاد حامــی زنــان 
ــش   ــا بی ــم ت ــؤولیت داری ــا مس ــت. م ــم اس ه
ــر مســایل مرتبــط  از هــر رســانه ای دیگــری ب
ــی  ــم. موضوعات ــه بپردازی ــان کنجکاوان ــه زن ب
کــه از نــگاه دیگــران یــک امــر عــادی اســت، 
ــان  ــر حامی ــور دیگ ــم رخ و همین ط ــرای نی ب
ــان یــک مســأله اســت. خشــونت  حقــوق زن
بــا زنــان در خانــه یــک مســأله ی مهــم اســت. 
نهادهــای دولتــی و حامــی زنــان همــه ســاله از 
ثبــت هــزاران قضیــه ی خشــونت بــا زنــان خبر 
می دهنــد کــه اکثریــت مطلــق آن هــا در خانــه 
اتفــاق می افتــد. مــا ایــن مســایل را بــه عنــوان 
یــک رســانه بــا جزئیــات بازتــاب می دهیــم تــا 
امــکان ایجــاد گفتمــان در متــن جامعــه فراهــم 

شــود.
آنچــه از بررســی بازخوردهــای مخاطبان 
ــت  ــن دس ــی از ای ــورد گزارش های ــم رخ در م نی
درمی یابیــم ایــن اســت کــه تــاش بــرای انــکار 
ــوز  ــکوت هن ــه س ــان ب ــویق زن ــت و تش واقعی
ــه اســت  ــه ی دم دســت جامع ــن گزین مهم تری
کــه می خواهنــد بــر زنــان تحمیــل کننــد. امــا 
ــا  ــت. واقعیت ه ــته اس ــکوت گذش ــر س عص
را بایــد گفــت؛ هرچنــد کــه پذیــرش واقعیــت 
ــا راه  ــن تنه ــد. ای ــخت باش ــه س ــرای جامع ب
بــرون رفــت زنــان از چنــگال خشــونت اســت. 
خشــونت ها و محدودیت هــا بــا تمــام جزئیات 
آن: انــواع، عوامــل، دالیــل، علت هــا و آمــار آن 
بایــد بازتــاب یابــد، بــه گفتمــان گذاشــته شــود 
و راهــکار بــرون رفــت از آن ســنجیده شــود. راه 
حــل کاهــش خشــونت ها شناســایی مــکان و 
ــن یــک واقعیــت  عامــل خشــونت اســت. ای
اســت کــه خانــه بــرای زنــان ناامــن اســت. اما 
چــه کســی خانــه را بــرای زنــان ناامن ســاخته؟ 
ایــن اصلی تریــن پرسشــی بایــد باشــد کــه پس 
ــرای  ــای ب ــن ج ــه؛ ناامن تری ــدن »خان از خوان
ــادر  ــا متب ــن م ــه ذه ــتان« ب ــان در افغانس زن
ــود  ــه از خ ــای اینک ــه ج ــوز ب ــا هن ــود. ام ش
ــه ناامــن اســت؟ بــر کســی  بپرســیم چــرا خان
تاختــه می شــود کــه ایــن شرمســاری جامعــه 

را هویــدا کــرده اســت.
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نقطــه عطــف دیگریســت کــه  مایــه دلگرمــی  مدافعــان 
حقــوق بشــر بــه پیگیــری ایــن جنایــات و عامــان آن ها 

شــده اســت. 
ــکا  ــان آمری ــتقیم می ــا مس ــم ده دور گفت وگوه ــا  خت ب
ــال  ــری آن در س ــر گی ــال 2019، و از س ــان در س و طالب
2020 اکنــون موضــوع صلــح و مصالحــه یــک بــار دیگر 
زبــان زد همــه محافــل اجتماعــی و سیاســی افغانســتان 
گردیــده اســت. ایــن امــر مســتلزم  موضع گیــری و 
ــون  ــر پیرام ــوق بش ــع حق ــان مداف ــر زن ــجام بیش ت انس
حفــظ دســت آورد های حقــوق بشــری افغانســتان 
می باشــد کــه طــی ســالیان اخیــر مــردم ایــن کشــور بــا 
ــل آزادی  ــت آوردها مث ــن دس ــد. ای ــده ان ــل گردی آن نای
بیــان، مشــارکت زنــان، آزادی هــای سیاســی و مدنــی و 

ــد.  ــره می باش غی

پارادوکــس صلــح و جنــگ ماننــد پارادوکــس پرداختــن 
ــح و  ــان صل ــری در گفتم ــوق بش ــات حق ــه موضوع ب
مصالحــه اســت. زیــرا قبوالنــدن جایــگاه ارزش هــای 
ــد در  ــاالی کســانی کــه ســالیان مدی حقــوق بشــری ب
ــته اند  ــش داش ــر نق ــوق بش ــض حق ــونت ها و نق خش
ــع  ــان مداف ــت. زن ــوار اس ــا کار دش ــز گفت وگوه در می
حقــوق بشــر در ایــن برهــه ی حســاس و سرنوشت ســاز 
ــا در  ــن ارزش ه ــظ ای ــرای حف ــر را  ب ــؤولیت خطی مس

پیــش دارنــد.
ــد  ــر باورمن ــوق بش ــع حق ــان مداف ــه زن ــود اینک ــا وج ب
ــی حقــوق  هســتند کــه ســاختار های حامــی  بین الملل
ــازل از  ــر تن ــد در براب ــل متح ــازمان مل ــد س ــر مانن بش
ــه  ــر ب ــح حاض ــان صل ــا در گفتم ــن ارزش ه ــت ای رعای
ــا  ــتند ام ــی نیس ــینی و چشم پوش ــه عقب نش هیچ گون
ــی  ــران سیاس ــت و بازیگ ــه سیاس ــتند ک ــران هس نگ
همــواره در ایــن بحــث چالش هایــی را بــه وجــود آورده 

می تواننــد. 
جایــگاه  زنــان مدافــع حقــوق بشــر، امــروزه در جامعــه 
ــه رســمیت شــناخته شــده اســت. توقــع  افغانســتان ب
مــی رود کــه بــا وجــود ســناریو های غیــر قابــل 
ــر  ــن قش ــت، ای ــی ممکل ــاع سیاس ــی در اوض پیش بین
ارجمنــد همچنــان درخشــنده و مدافــع حقــوق بشــری 
ــا  ــر ب ــوق بش ــع حق ــان مداف ــد. زن ــی بمانن ــردم باق م

ــتند. ــل هس ــادی مقاب ــای زی چالش ه
در کشــوری مثــل افغانســتان فضــا بــرای زنــان مدافــع 
ــع  ــان مداف ــت. زن ــک اس ــگ و تاری ــر تن ــوق بش حق
حقــوق بشــر بــا فشــار های متفــاوت از وضعیت مــردان 
مواجــه می شــوند و بنابرایــن، نیازمنــد حمایــت خــاص 

می باشــند. 
پــس از گروه هــای مخالــف ارزش هــای حقوق بشــری، 
در بســیاری از مــوارد دولــت مرتکــب اولیــه ی تهدیدهــا 
علیــه مدافعــان حقــوق بشــر اســت؛ امــا زنــان مدافــع 
حقــوق بشــر بیش تــر دریافته انــد کــه حــق شــان 
توســط اعضــای جامعــه ی خودشــان نقــض می شــود.  
جامعــه ســنتی  افغانســتان از فعالیت هــای زنــان مدافــع 
ــا  ــا آن فعالیت ه ــد و ب ــان نمی آی ــوق بشرخوش ش حق
ــش  ــان از نق ــت ش ــر برداش ــی در براب ــوان چالش به عن

پاییــن مــی آورد:
ــه  ــت« ب ــرس از موفقی ــران »ت ــن دخت »در بی
ــالگی،  ــی رود و در 15 س ــاال م ــان ب ــن آن ــراه س هم
زیــر فشــار اجتماعــی فزاینــده برای وابســته ســاختن 
ــه اوج خــود می رســد. همچنیــن  ــان ب اجتماعــی زن
ــه  ــه نتیج ــد ک ــان داده ان ــددی نش ــای متع پژوهش ه
تســت های عمومــی  هــوش بــرای کــودکان همســن، 
بــا توجــه بــه جنــس کــودک دچــار تغییــر و تحوالتی 
می شــود. دختــر بچه هــای آمریکایــی در دوره پیــش 
از دبســتان در تســت های عمومــی  هــوش، نتیجــه  ی 
بهتــر از پســرها بــه دســت می آورنــد، امــا اگــر 
همیــن بچه هــا را طــی ســال های مدرســه زیــر نظــر 
بگیریــم، درمی یابیــم کــه پیشــرفت پســرها ســریع تر 
ــتان،  ــه دبیرس ــگام ورود ب ــه هن ــت و ب از دخترهاس
ــوش  ــی  ه ــت های عموم ــرها در تس ــت پس موفقی
بیش تــر از دخترهاســت.«)پیکار بــا تبعیض جنســی 

)72/73 ص 

ــه  ــی گفت ــراد و گروه های ــه اف ــر ب ــوق بش ــان حق مدافع
ــا  ــا در همــکاری ب می شــود کــه بــه صــورت فــردی و ی
دیگــران در زمینــه ی داد خواهــی مســایل حقوق بشــری 
در جامعــه فعالیــت می کننــد. ایــن طیــف از افــراد 
ــت  ــن جه ــی از ای ــاالن سیاس ــا فع ــردان ب ــان و م از زن
فــرق دارنــد کــه کار آن هــا بــه طرفــداری از یــک گــروه 
خاص سیاســی نیســت بلکــه دنبــال حراســت و تقویت 
ارزش هــای جهــان شــمول انســانی بــه نفــع تمــام افــراد 

ــد.   ــاع  می باش اجتم
ــرای  ــه ب ــراد ک ــی از اف ــا گروه ــرد ی ــر ف ــن، ه بنابرای
ــازمان های  ــد، از س ــر کار می کنن ــوق  بش ــودی حق بهب
دولتــی مســتقر در بزرگ تریــن شــهرهای جهــان گرفتــه 
تــا افــرادی کــه در جوامــع محلــی شــان کار می نماینــد، 
همــه می تواننــد مدافعــان حقــوق بشــر باشــند. 
مدافعــان می تواننــد از هــر جنــس، ســنین مختلــف، از 
هــر گوشــه ی جهــان و دارای هــر نــوع تخصــص یــا بــا 
ــه  ــن نکت ــوص ای ــند. به خص ــابقه  کاری باش ــوع س هرن
اهمیــت دارد کــه بدانیــم مدافعــان حقــوق بشــر  فقط در 
ــی  ــازمان های غیردولت ــا س ــی ی ــازمان های بین الدول س
یافــت نمی شــوند؛ یــا تنهــا مــردان نیســتند، زنــان نیــز 
ــن  ــند. هم چنی ــر باش ــوق بش ــان حق ــد مدافع می توانن
در برخــی مــوارد، ممکــن اســت ایــن مدافعــان  از جمله 
مقام هــای دولتــی، کارمنــدان ملکــی  یــا اعضــای 

بخــش خصوصــی باشــند.
اســناد بین المللــی حقــوق بشــر اعــم از اعامیــه جهانی 
حقوق بشــر مصــوب 10 دســامبر1948 مجمــع عمومی 
ــی،  ــی و سیاس ــوق مدن ــیون حق ــد، کنوانس ــل متح  مل
کنوانســیون حقــوق اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
ــه مدافعــان حقــوق  ــه شــمول اعامی و ســایر اســناد  ب
بشــر)144/53( مجمــع عمومــی  ســازمان ملــل متحد 
ــه  ــف توج ــگاه و عط ــت جای ــه تقوی ــال 1998ب در س
ــت  ــر حمای دولت هــای عضــو ســازمان ملــل متحــد ب
ــخ  ــت. در تاری ــه اس ــر پرداخت ــوق بش ــان حق از مدافع
سیاســی معاصــر افغانســتان، مــا شــاهد شــکل گیری 
و رشــد فعالیت هــای مدافعــان حقــوق بشــر تنهــا پــس 
ــال  ــت از س ــت موق ــاد حکوم ــن و  ایج ــس ب از کنفران
ــا آن  ــرا ت ــیم؛ زی ــروز  می باش ــه ام ــا ب ــادی  ت 2001 می
ــر اســتیای شــرایط نامســاعد سیاســی و  ــا ب زمــان بن
اجتماعــی زمینــه ی تبــارز فعــال مدافعــان حقــوق بشــر 
ــوق  ــع حق ــان  مداف ــت زن ــه ی فعالی ــوص زمین به خص
ــز  ــنتی نی ــه ی  س ــود. جامع ــده ب ــاعد نگردی ــر مس بش
ــاده  ــر آم ــوق بش ــع حق ــان مداف ــرش کار زن ــرای پذی ب
نبــود. متأســفانه تــا هنــور هــم زنــان مدافــع حقوق بشــر 
ــا انــواع مشــکل و ناهنجاری هــا دســت و پنجــه نــرم  ب

می کننــد.   
بــا ایجــاد و گســترش رســانه های ملــی و محلــی، 
ــز علمــی   ــی و مراک ــه مدن ــا و شــبکه های جامع نهاد ه
و نیــز دسترســی فرامــرزی مــردم بــه ویــژه جوانــان بــه 
شــبکه های فضــای مجــازی و رســانه های اجتماعــی، 
بــه تعــداد و میــزان فعالیت هــای مدافعــان حقــوق 
ــن  ــا ت ــروز صد ه ــد. ام ــزوده ش ــتان اف ــر در افغانس بش
فعــاالن و مدافعــان حقــوق بشــر در زمینه هــای مختلف 
ــان،  ــان، اطفــال، بیجاشــدگان، زندانی چــون حقــوق زن
اقلیت هــای قومــی  و زبانــی، حقــوق و آزادی هــای 
ــت  ــری فعالی ــوق بش ــای حق ــایر ارزش ه ــی و  س مدن
می کننــد کــه زنــان در ایــن میــان نقــش معنــادار را ایفــا 

می نماینــد. 
یکــی از بحث هــای مهمــی کــه مدافعــان حقــوق بشــر 
ــه آن توجــه داشــته  ــر ب افغانســتان طــی ســال های اخی
ــت  ــاع و سیاس ــان در اجتم ــارکت زن ــث مش ــد بح ان
ــورای  ــه 1325 ش ــاس قطعنام ــه اس ــه ب ــد ک می باش
امنیــت ســازمان ملــل متحــد همــه دولت هــا و بــه ویــژه 
ــخص  ــای مش ــتان برنامه ه ــد افغانس ــور هایی مانن کش
ــد. ــق نموده ان ــب و  تطبی ــه تصوی ــن زمین ــی را در ای مل

مدافعــان حقــوق بشــر به خصــوص  زنــان مدافــع 
حقــوق بشــر در افغانســتان فــراز و فرود هایــی را در 
ایــن بحــث طــی ســالیان بعــد از کنفرانــس بــن تجربــه 
نمودنــد. ایــن تاش هــا مرحلــه حمایــت و جانبــداری 
جامعــه بین المللــی از داعیــه ی قربانیــان جنایــات 
ــن   جنگــی دوران حکومت هــای کمونیســتی، مجاهدی
ــی از  ــت بین الملل ــه وجــود آورد. حمای ــس از آن را ب و پ
داعیــه ی قربانیان جنایــات جنگی در نتیجــه ی برنامه ی 
عمــل »صلــح، عدالــت و امنیــت«  بــه میــان آمــده بــود 
ــود.  ــا ســال 2006 پیــش بینــی شــده ب کــه تطبیــق آن ت
مرحلــه  دوم، تصویــب قانــون عفــو مصالحــه از ســوی 
ــت  ــه حمای ــن داعی ــود کــه ای پارلمــان  در ســال 2008 ب
ــادی از دســت  ــا حــد زی سیاســی و حقوقــی خــود را ت
ــاک  ــات هولن ــداوم جنای ــه ت ــوم، مرحل ــه س داد. مرحل
جنگــی اســت کــه در بســا مواقــع طــی ســالیان اخیــر 
در شــهر ها و همچنــان در والیت هــا و نقــاط دور 
افتــاده شــاهد وقــوع آن هــا بوده ایــم. فراخــوان محکمــه 
ــال  ــتان از س ــه افغانس ــی ک ــی بین الملل ــات جنگ جنای
2003 عضــو آن می باشــد در ســال 2018 بــرای پیگیــری 
جنایــات جنگــی بــه شــمول جنایــات ســربازان خارجی 

شخصی و بهداشــتی او در کاس پخش شــود.«)زن 
ــور ص 281 (  کدی

اعتمــاد بــه نفــس از جملــه مــواردی اســت کــه 
ربطــی بــه جنســیت افــراد نــدارد و هرکســی بــا توجه 
بــه شــخصیت خــود می توانــد از آن برخــوردار باشــد 
یــا نباشــد ولــی تاش هــای وســیع و ســازمان یافتــه 
ــرای تأثیــر گذاشــتن و ضعیــف جلــوه دادن  مــردان ب
برگرفتــه از آموزش هــای جنســیتی اســت کــه خانــه، 
جامعــه و مدرســه ســه رکــن اساســی آن بــه حســاب 
می آیــد. ایــن آموزش هــا کــه مــردان را جســور، 
ــا و قــوی نشــان می دهــد، در مقابــل می کوشــد  توان
ــه  ــوان ب ــادان و نات ــق، ن ــو، احم ــران را ترس ــه دخت ک
تصویــر بکشــد. ایــن نــوع رفتارها کــه در بســیاری از 
جوامــع توســط زنــان هــم بــروز می کنــد، در آینــده ی 
فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی ملــل نقــش دارد و 
نصــف جمعیــت جهــان را بــا مشــکل مواجــه کــرده 
و انگیــزه، امیــد بــه آینــده و عــزت نفــس را در آنــان 

ــان می نگرنــد. در چنیــن مــواردی مقام هــای  ســنتی زن
دولتــی از حمایــت مناســِب زنــان مدافــع حقــوق بشــر 
و فعالیت هــای شــان در برابــر نیروهــای اجتماعــی 
کــه آن هــا را تهدیــد می کننــد، عاجــز می ماننــد. 
ــزء  ــوان ج ــه عن ــان ب ــنتی زن ــش س ــتان نق در افغانس
ــن  ــر فرهنــگ جامعــه تلقــی می شــود. ای تفکیک ناپذی
مســأله به خصــوص ازاین کــه آن هــا بعضــی جنبه هایــی 
از ســنت و فرهنــگ را کــه ناقــض حقــوق بشــر اســت، 
ــد کار  ــت می کنن ــا آن مخالف ــد و ب ــوال می برن ــر س زی
ــد؛  ــان مدافــع حقــوق بشــر دشــوارتر می کن ــرای زن را ب
ــان در  ــن زن ــده گرفت ــدد نادی ــای متع ــان مثال ه در می
ــی  ــال خوب ــان مث ــد دادن زن ــی و ب ــرکات اجتماع تح
بــرای چنیــن رفتار هــای ســنتی می باشــد. همیــن طــور 
بســیاری از زنــان بــه  نظــر جامعــه مردســاالر به عنــوان 
جزئــی از خــود جامعــه تلقــی می شــوند. اگــر یــک زن 

مدافــع حقــوق بشــر به خاطــر کار حقــوق بشــری خــود 
مــورد اذیــت قــرار گیــرد، مــردم او را مایــه ی آبروریــزی 
خانــواده و جامعــه تلقــی می کننــد. او به عنــوان مدافــع 
حقــوق بشــر بایــد بــار ســنگینی را نــه فقــط به خاطــر 
لطمــه ی مــورد اذیــت قــرار گرفتــن؛ بلکــه به خاطــر این 
تصــور در میــان جامعــه اش کــه بــا کار حقــوق بشــری 
خــود باعــث آبروریــزی اطرافیانــش شده اســت، تحمــل 
کنــد. زنانی کــه می خواهنــد مدافــع حقــوق بشــر 
باشــند، حتــا اگــر  موانع دیگــری  وجود نداشــته باشــد، 
ــه رو می شــوند  ــواده و جوامــع خــود رو ب ــا خشــم خان ب
ــا فعالیت هــای حقــوق بشــری  ــد کــه ب و فکــر می کنن
شــان حیثیــت و فرهنــگ خانــواده و جامعــه را به خطــر 
ــوق  ــع حق ــان مداف ــرای زن ــی ب ــن نگران ــد، ای می اندازن
ــر  ــه در سراس ــد ک ــه دارد. هرچن ــان ادام ــر همچن بش
ــؤولت  ــتگان مس ــداری از وابس ــردان در نگه ــان م جه
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زنان مدافع حقوق بشر؛
زنانی که برای حقوق بشر جان شان را به خطر می اندازند

تحلیل

  منیژه رامزی 
استاد انشگاه کابل و فعال حقوق بشر 

انکار واقعیت راه حل نیست؛
خانه ها باید برای زنان 

امن شود!

ادامه رویکرد

زنان در مسیـر تاریـخ



ــع  ــا راج ــه دادگاه ه ــود ب ــازی می ش ــت و مستندس ثب
می شــود.

ــد  ــود رون مســؤوالن دادســتانی و محکمــه از بهب
ــر  ــان خب ــا زن ــونت ب ــای خش ــه پرونده ه ــیدگی ب رس

می دهنــد.
خانــم رحیمــه رضایــی، رییــس اســتیناف محکمه 

ــن  ــه در ای ــی ک ــی پرونده های ــه تمام ــی گفــت: »ب فامیل
اداره مواصلــت مــی ورزد رســیدگی صــورت می گیــرد.«
ــد  ــا کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر می گوی ام
بســیاری از مرتکبیــن جــرم و عامــان خشــونت بــا زنان 

اصلــن توســط پولیــس دســتگیر نمی شــوند.
ــتقل  ــیون مس ــنر کمیس ــی، کمیش ــبنم صالح ش
ــونت  ــورد خش ــال 281 م ــت: »امس ــر گف ــوق بش حق
ــی  ــاف و خودکش ــاوز، اختط ــل، تج ــل قت ــاد از قبی ح
صــورت گرفتــه اســت. مــا ایــن گزارش هــا را بــه 
ــه در  ــن جمل ــم. از ای ــع می کین ــی راج ــای اجرای نهاده
167 مــورد زنــان از ســوی اعضــای خانواده هــای شــان 
ــه توســط پولیــس  کشــته شــده اند. عامــان 123 قضی
ــوز  ــر هن ــه دیگ ــان 158 قضی ــده و عام ــت ش بازداش

نیســت.«
ایــن یــک نگرانــی سراســری در ســطح جهــان بــرای 
زنــان اســت. رویــال کالــج لنــدن و دانشــگاه هواژنــگ 
چیــن از جملــه مراکــز تحقیقاتــی اســتند کــه در مــورد 
خطرهــای ویــروس کرونــا بــر زنــان حاملــه کار 
ــواه  ــز گ ــان نی ــات آن ــج تحقیق ــوز نتای ــد. تاهن کرده ان
ایــن اســت کــه ویــروس کرونــا باعــث ســقط جنیــن 
ــروس  ــه وی ــا ب ــه ابت ــی ک ــا تأثیرات ــد، ام ــد ش نخواه
کرونــا بــر مــادر می گــذارد، آیــا ســبب ســقط جنیــن 

ــوز مشــخص نیســت. خواهــد شــد؟ هن
ــز  ــتانی در مرک ــه ی کوهس ــدی منطق ــت دایکن والی
افغانســتان اســت. در ایــن والیــت یــک مرکــز صحــی 

ــود  ــد-19 وج ــاران کووی ــداوی بیم ــد و ت ــرای تجری ب
دارد. قــرار اســت تــا پنــج مــاه دیگــر یــک شــفاخانه  
صــد بســتر دیگر نیــز بــا بودجــه ی 78 میلیــون افغانی 

در شــهر نیلــی اعمــار شــود.
ــیوع  ــدی از ش ــندگان دایکن ــی و باش ــاالن اجتماع فع
مجــدد ویــروس کرونــا و کمبــود امکانــات صحــی در 

ــد. ــی می کنن ــراز نگران ــت اب ــن والی ای
مراکــز صحــی کــه بــرای تجریــد کوویــد-19 در 
مرکــز ایــن والیــت قــرار دارد فقــط باشــندگان مرکــز 

می تواننــد از آن هــا مســتفید شــوند.
روستانشــینان و باشــندگان ولســوالی ها به خاطــر 
ــاز  ــت و آغ ــن والی ــی در ای ــای مواصات ــی راه ه خراب
فصــل ســرما و برف بــاری زمســتان امــکان دسترســی 

دســتگیر نشــده اند.«
 در همیــن حــال، جمشــید رســولی، ســخنگوی 
دادســتانی کل کشــور در گفت وگــو بــا هفته نامــه نیــم رخ 
گفــت: »همــکاری و هماهنگــی خوبــی میــان نهادهای 
عدلــی و قضایــی و پولیــس وجــود دارد. پولیــس 
براســاس مکلفیــت قانونــی و مســؤولیت اخاقی تاش 
کــرده کــه مرتکبیــن جــرم و خشــونت با زنــان را بــه پنجه 

قانــون بســپارد.«
ــای  ــه قضای ــیدگی ب ــد رس ــه ی او، »رون ــه گفت ب
خشــونت بــا زنــان بهتــر شــده اســت. هیــچ پرونــده ای 
ــورت  ــی ص ــق و بررس ــورد آن تحقی ــه در م ــم ک را نداری
ــی  ــه همــه پرونده هــا رســیدگی قانون ــه باشــد. ب نگرفت
ــه، امــا اینکــه ســرعت عمــل نهادهــای  صــورت گرفت
ــا فیصلــه ی یــک  ــه اســت و ی عدلــی و قضایــی چگون
پرونــده چــه مــدت زمانــی را در بــر می گیــرد مربــوط بــه 
اطاعــات و اســنادی اســت کــه در مــورد یــک پرونــده 

ــود.« ــه می ش ارای
ــتان های  ــد دادس ــدود 20 درص ــه »ح ــزود ک او اف
کشــور را زنــان تشــکیل می دهنــد. در ســطوح مختلــف 
15 رییــس در ایــن اداره کار می کننــد کــه ایــن نشــان گر 
تعهــد حکومــت در قبــال بهبــود وضعیــت زنان اســت. 
در ســال جــاری 2088 پرونــده خشــونت بــا زنــان کــه در 
ســارنوالی های کشــور ثبــت شــده همگــی تحــت پیگرد 
قانونــی قــرار گرفتــه اســت. بــه بخشــی از ایــن  قضایــا 
رســیدگی شــده و شــماری نیــز در حــال طــی مراحــل 

قانونــی اســت.«
کمیســیون حقــوق بشــر، امــا می گویــد کــه 
ــای  ــه گروه ه ــور ک ــن کش ــق ناام ــتاها و مناط در روس
مســلح مخالــف دولــت فعالیــت دارنــد خشــونت های 
ــدم  ــر ع ــه خاط ــی ب ــرد ول ــورت می گی ــری ص بیش ت
دسترســی زنــان بــه نهادهــای حامــی زنــان و اداره هــای 
عدلــی و قضایــی، امــکان ثبــت قضایــا وجــود نــدارد.

عــرف و ســنت های ناپســند، نبود امنیــت و ضعف 
در حاکمیــت دولــت در ولســوالی ها و والیت هــا، عــدم 
ــت  ــگ معافی ــان و فرهن ــا مجرم ــه ب ــورد قاطعان برخ
از مجــازات، فســاد اداری و سوءاســتفاده از موقــف 
وظیفــه ای، دخالــت افــراد متنفــذ در امــر رســیدگی بــه 
قضایــا، دسترســی محــدود زنــان بــه عدالــت، فعالیــت 
افــراد و گروه هــای مســلح غیرمســؤول، حمایــت 
ــوادی و  ــان، بی س ــا زن ــونت ب ــان خش ــی از قربانی ناکاف
گاهــی  مــردم، فقــر و بــی کاری و افزایــش  ســطح پاییــن آ
ــی  ــل اصل ــث عوام ــدر؛ منحی ــواد مخ ــه م ــاد ب اعتی

ــود. ــمرده می ش ــتان ش ــان در افغانس ــا زن ــونت ب خش

ــد داشــت. ــن مراکــز صحــی را نخواهن ــه ای ب
محمــد انور شــهاب، عضــو جامعه مدنــی در دایکندی 
ــی  ــات صح ــزات و امکان ــود تجهی ــاد از کمب ــا انتق ب
در ایــن والیــت می گویــد »در مــوج دوم ویــروس 
ــدی،  ــرد دایکن ــیار س ــتان بس ــل زمس ــا و فص کرون
ــان  ــوص زن ــت به خص ــتا های دوردس ــندگان روس باش
ــل نرســیدن خدمــات صحی امــکان  ــه دلی و نوزادان ب

ــوند.« ــف ش ــد-19 تل ــاری کووی دارد از بیم
او از حکومــت مرکــزی می خواهــد کــه حداقــل 
را  دایکنــدی  ولســوالی های  مرکــز  شــفاخانه های 
ــه  ــان ب ــان و مبتای ــر زن ــا مرگ ومی ــد ت ــز کن تجهی

ــد. ــش یاب ــا کاه ــروس کرون وی
ــت  ــاون ریاس ــان آرام مع ــی  خ ــال، عل ــن ح در همی
صحــت عامــه ی والیــت دایکنــدی می گویــد در 
ــت  ــیار جه ــای س ــدی تیم ه ــوالی دایکن ــام ده ولس تم
تشــخیص مشــکوکین ویــروس کرونــا ایجــاد شــده تا 

آنــان را بــه مرکــز والیــت جهت تــداوی انتقــال بدهند.
ایــن  کــه  می گویــد  انــور شــهاب  امــا محمــد 
تیم هــای ســیار صحــی بــه هیــچ عنــوان پاســخگوی 
بــود.  نخواهــد  دایکنــدی  مــردم  نیازمندی هــای 
چــون در فصــل زمســتان بــا مســدود شــدن راه هــای 
ــوالی ها  ــخاص از ولس ــرور اش ــور و م ــی عب مواصات
بــه مرکــز و از مرکــز دایکنــدی بــه ولســوالی ها ســخت 
می شــود که ممکــن تلفــات مریضــان افزایــش یابــد.

در  کــه  دوردســت دایکندی  روســتاهای  زنــان 
جغرافیــای خشــن و بــه تعبیــر رهبــری دولــت: »زندان 
جغرافیایــی« زندگــی می کننــد، در چنــگال فقر شــدید 
اســیر انــد و نبــود مــواد بهداشــتی از مشــکل های بــارز 

آنــان بــه شــمار مــی رود.
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حقــوق بشــر در برنامــه ی گزارش دهــی ده ماهــه ی ایــن 
ــادی،  ــال 2019 می ــاه س ــی ده م ــت ط ــیون گف کمیس
ــک  ــان در بان ــا زن ــونت ب ــورد خش ــداد 3910 م ــه تع ب

ــود. ــده ب ــت ش ــیون ثب ــات کمیس اطاع
بیش تــر  کــه  می دهــد  نشــان  آمارهــا  ایــن 

اســت. خانوادگــی  خشــونت ها 
رســیدگی  بــرای  حکومــت 
بهتــر بــرای قضایــای خشــونت 
علیــه زنــان بــه ویــژه خشــونت های 
خــاص  محاکــم  خانوادگــی، 
رســیدگی بــه خشــونت  علیه زنــان را 

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج
رییــس  رضایــی،  رحیمــه 
اســتیناف محکمــه فامیلــی اســت. 
خانــم رضایــی در گفت وگــو بــا 
»در  گفــت:  نیــم رخ  هفته نامــه 
بــه  رســیدگی  خــاص  محاکــم 
ــان و  ــه زن ــونت علی ــای خش قضای
ــم  ــاله رق ــه س ــه، هم ــتره محکم س
ــان در  ــا زن ــونت ب ــای خش پرونده ه

حــال افزایــش اســت.«
ــش  ــل افزای ــه دلی ــزود ک او اف
ــان،  ــا زن ــای خشــونت ب آمــار قضای
گاهــی زنــان از حقــوق شــان و  آ
فراهــم شــدن امــکان دسترســی 

زنــان بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی و نهادهــای حامی 
ــت. ــان اس ــوق زن حق

شــده اســت.
فــردا صبــح زود بعــد از خــوردن صبحانــه بــا پــدر 
ایــن خانــواده بــه مزرعــه ی ایــن خانــواده کــه آن   ســوی 
ــل  ــه پ ــاالی دریاچ ــم، ب ــت رفتی ــرار داش ــه ق دریاچ
ــن رو از  ــت. از همی ــرار نداش ــی ق ــا چوب ــمنتی و ی س
میــان رودخانــه گذشــتیم کــه خاطــرات دوره ی کودکی 

ــازه کــرد. را در مــن ت
در مزرعــه ی کوچکــی زن میــان ســالی مصــروف 
درو کــردن گیاهــان هــرز از میــان ُکــرد پیازچه هــا بــود. 
صــورت زن چیــن و چروک هــای زیــادی برداشــته بــود 
و کمــرش کمــی  خمیــده بــه نظــر می رســید. هرچــه بر 
حافظــه ام فشــار آوردم او را بــه یــاد نیــاوردم. از مــردی 
ــش را  ــی نام ــیدم. وقت ــودم پرس ــده ب ــش آم ــه همرای ک
ــد ســال قبــل شــوهرش در  گرفــت شــناختمش. چن
یــک تصــادف موتــر کشــته شــده بــود و دو پســرش که 
در ارتــش ملــی وظیفــه داشــتند نیــز در جنــوب کشــور 
کشــته شــده بودنــد. حــاال مســؤولیت خانه به شــمول 
ــود  ــن زن ب ــه دوش همی ــم ب ــن یتی ــوه و چندی دو زن بی
ــرغ داری  چرخــه ی  ــن مزرعــه و م ــق همی ــه از طری ک
اقتصــادی خانــواده را بــه گــردش درآورده بــود. بــا دیدن 
ــاد صلــح و خبرهــای گفت وگوهــای  ــه ی ایــن خانــم ب
دوحــه افتــادم کــه درایــن روز هــا بــه ســرخط خبر هــا 
مبــدل شــده بــود. بــا خــود اندیشــیدم کــه نماینــده ی 
ــا  ــرار دارد و آی ــه ق ــن پروس ــای ای ــان در کج ــن زن ای
ــن  ــد از درد ای ــر می برن ــه س ــه ب ــه در دوح ــی ک زنان
زنــان و هــزاران زنــان رنج کشــیده ی روســتایی چیــزی 

می داننــد؟

اتخــاذ تصامیــم اصاحــی و برنامه هــای حمایتــی تاش 
کــرده اســت تــا تعــداد زنــان را افزایــش داده و فرصت هــا 
ــر  ــجویان دخت ــی و دانش ــای کادر علم ــرای اعض را ب

بیش تــر ســازد.
ــب  ــت، ترتی ــا آزار و اذی ــارزه ب ــه ی مب ایجــاد کمیت
ملــی  توانمندســازی  اولویــت  دارای  برنامــه  پــان 
اقتصــادی زنــان، ایجــاد کودکســتان ها در مرکــز و 
نهادهــای تحصیلــی، ایجــاد تبعیــض مثبــت در امتحان 
کانکــور بــرای دختــران، تدویر ورکشــاپ های آموزشــی 
ــای  ــاد کورس ه ــان، ایج ــت زن ــای ظرفی ــت ارتق جه
آمــوزش زبان انگلیســی، ایجــاد فضای ســالم و مصؤون 
ــت  ــی ها در حمای ــا و پالیس ــن طرزالعمل ه کاری، تدوی
از زنــان، ایجــاد کمیتــه ی بودجــه پاســخگو بــر جنــدر، 
ــی  ــدر در نهادهــای تحصیــات عال ایجــاد بخــش جن
ــه  ــایط نقلی ــاختن وس ــم س ــی، فراه ــی و خصوص دولت
بــرای دختــران در دانشــگاه ها، تجهیــز و ســاخت لیلیــه 
ــن  ــه عمده  تری ــر و... از جمل ــجویان دخت ــرای دانش ب
فعالیت هــای کلیــدی وزارت تحصیــات عالــی در 
ــی  ــه خوب ــه ب ــد ک ــان می باش ــران و زن ــت از دخت حمای

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ص
وزارت تحصیــات عالــی بــا در نظــر داشــت 

ــدازی  ــوالی ها راه ان ــطح ولس ــن وزارت در س ــوی ای س
شــده در کاهــش خشــونت مؤثــر بــوده، امــا بازهــم زنان 
ــر  ــت س ــونت باری را پش ــال خش ــک س ــتان ی افغانس

ــتند. گذاش
ســال گذشــته در همیــن روزهــا، وزارت امــور زنان 
گــزارش داد کــه طــی یــک ســال 8532 زن در سراســر 
کشــور پــس از تجربــه ی گونه هــای مختلــف خشــونت 
بــه ریاســت های امــور زنــان مراجعــه کــرده و شــکایت 

نموده انــد.
ــروس  ــن ناشــی از شــیوع وی ــا قرنطی امســال، ام
کرونــا و عــدم دسترســی زنــان بــه مراجــع، باعــث شــده 

ــه نشــر برســاند. ــری را ب ــن وزارت رقــم کم ت کــه ای
ســپوژمی وردک، معیــن پالیســی و مســلکی 
ــع  ــن من ــاز کمپای ــس آغ ــان در کنفران ــور زن وزارت ام
ــیدی،  ــی 1399 خورش ــال مال ــت: در س ــونت گف خش
ــه  ــت رســیده ک ــه ثب ــان ب ــا زن ــورد خشــونت ب 7203 م
ــادی،  ــی، اقتص ــی، روان ــونت های فزیک ــامل خش ش
ــد. ــی می باش ــونت جنس ــاد و خش ــونت های ح خش

ایــن وزارت، امــا شــاکی اســت کــه خشــونت های 
حــاد افزایــش یافتــه اســت: 119 مــورد قتــل، 59 مــورد 
ــر  ــورد جراحــت در مــدت کم ت تجــاوز جنســی و 13 م

از یــک ســال.
ــد  ــا کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر می گوی ام
ــال  ــه س ــبت ب ــان نس ــا زن ــونت ب ــی خش ــای کل آماره

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــته 11 درص گذش
ــم 3477  ــدی، بازه ــش 11 درص ــود کاه ــا وج ب
مــورد خشــونت بــا زنــان در کمیســیون مســتقل حقــوق 
بشــر ثبــت شــده کــه 95.8 درصــد ایــن خشــونت ها در 
ــواده و بســتگان  ــه و از ســوی اعضــای خان داخــل خان

نزدیــک زنــان اعمــال شــده اســت.
ــتقل  ــیون مس ــنر کمیس ــی، کمیش ــبنم صالح ش

در زندگــی زنــان افغانســتان بــه ویــژه زنــان روســتایی به 
وجــود نیایــد.

وقتــی بــه خانــه ی یکــی از خویشــاوندانم کــه در 
یکــی از روســتا های دور افتــاده زندگــی می کنــد رفتــم، 
ــودش  ــوی خ ــه س ــم را ب ــه نگاه های ــزی ک ــن چی اولی
ــران  ــی از دخت ــط یک ــان توس ــردن ن ــه ک ــاند، پخت کش
خانــواده بــود. تنــور در ســمت راســت قســمت باالیــی 
ــده  ــث ش ــایه بان باع ــود س ــت. نب ــرار داش ــی ق حویل
بــود کــه دختــر نان پــز حــرارت آفتــاب و آتــش تنــور را 

ــد. ــل کن ــان تحم هم زم
بعــد از احوال پرســی مقدماتــی بــا اعضــای 
خانــواده، مــرا بــه یکــی از اتاق هایــی کــه در منــزل دوم 
موقعیــت داشــت رهنمایــی کــرد. بعــد از نیــم ســاعت 
ــدر  ــه شــمول پ ــواده ب ــه ســایر اعضــای خان ســر و کل
و پســرانش پیــدا شــد. همــان دختــری کــه مصــروف 

ــرای مــا چــای آورد. ــود ب ــان ب پختــن ن
ــران  ــی از پس ــاس یک ــای در گی ــه چ ــی ک زمان
خانــواده تمــام شــد، وی گیــاس را طــوری بــه ســوی 
ــود  ــته ب ــاالی آن نشس ــر ب ــان دخت ــه هم ــک ک دوش
ــوی  ــه زان ــاس ب ــود گی ــک ب ــه نزدی ــرد ک ــاب ک پرت
دختــر برخــورد کنــد. دختــر بــدون هیــچ واکنشــی بــه 
ســمت چایبــر رفــت و هیــچ یــک از اعضــای خانــواده 
ــه ایــن حرکــت پســر شــان  ــدر و مــادر ب ــه شــمول پ ب
اعتــراض نکردنــد. رفتارهایــی کــه از ایــن دســت که به 
نحــوی تحقیــر شــمرده می شــود از نــگاه »قانــون منــع 
خشــونت علیه زنــان« خشــونت شــمرده می شــود. اما 
در خانواده هــای افغانســتان ایــن نــوع رفتارهــا پذیرفتــه 

ــال 1398  ــان س ــت: »در جری ــی گف ــم رضای خان
ــا زن در  ــوهر ب ــونت ش ــه خش ــیدی 321 قضی خورش
محاکــم فامیلــی ثبــت شــده بــود کــه از ایــن جملــه 239 
قضیــه اجــراآت شــده و 57 قضیــه بــه خاطــر نواقص در 
اســناد مســترد شــده اســت. در ســال 1399 خورشــیدی 
تــا هنــوز 150 قضیــه ثبت شــده کــه 127 قضیه اجــراآت 

شــده اســت.«
بــه طــور اوســط حــدود چهــار مــاه طــول 
ــای  ــتانی  و دادگاه ه ــده  در دادس ــک پرون ــا ی ــد ت می کش
افغانســتان از مرحلــه ی ثبــت به فیصله محکمه برســد.

احــوال  اختصاصــی  محکمه هــای  اکنــون 
ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــم اختصاص ــخصیه، محاک ش
قضایای خشــونت علیــه زنان-محاکم فامیلــی و محاکم 
ــرای رســیدگی  عــادی همــه در بخش هــای مختلــف ب
ــماری  ــد. در ش ــونت کار می کنن ــای خش ــه پرونده ه ب
ــی  ــم  اختصاص ــای  محاک ــز نمایندگی ه ــا نی از والیت ه

وجــود دارد.
مــواردی از خشــونت کــه نهادهایــی مثــل حقــوق 
ــا اداره هــای پولیــس  ــان و دادســتانی و ی بشــر، امــور زن

زهــرا نیــز ماننــد حنیفــه اکنــون از افســردگی ناشــی از 
ــرد. او  ــج می ب ــا و ســقط جنیــن اش رن ــروس کرون وی
ــه  ــی ب ــه وقت ــادی را می شناســد ک ــان زی ــد زن می گوی
کرونــا مصــاب شــده اند جنین هــای شــان را از دســت 

ــد. داده ان
ــت  ــاون ریاس ــان آرام، مع ــی خ ــال، عل ــن ح در همی
ــه  ــه هفته نام ــدی ب ــت دایکن ــه ی والی ــت عام صح
ــا  ــه آی ــوز مشــخص نیســت ک ــد تاهن ــم رخ می گوی نی
ارتباطــی میــان ابتــا بــه کرونــا و ســقط جنیــن وجــود 

ــه؟ ــا ن دارد ی
بــه گفتــه ی او، تاکنــون 890 واقعــه ی مثبــت ویــروس 
کرونــا در دایکنــدی ثبــت ســده اســت، امــا مشــخص 
ــکیل  ــان تش ــم را زن ــن رق ــداد ای ــه تع ــه چ ــت ک نیس

می دهنــد.
معــاون صحــت عامــه دایکنــدی می گویــد: »در 
ــد-19  ــان کووی ــداوی مریض ــد و ت ــفاخانه ی تجری ش
در شــهر نیلــی تاکنــون 890 واقعــه ی مثبــت ویــروس 
ــع 857  ــن جم ــت. از ای ــیده اس ــت رس ــه ثب ــا ب کرون
تــن آنــان صحــت یــاب شــده  و 33 تــن دیگــر فــوت 
نموده انــد. در ایــن آمــار تفکیــک نکردیــم کــه چقــدر 
زنــان و مــردان را شــامل می شــود امــا زنان نســبت بــه 
ــه  ــوز این گون ــا هن ــد. ت ــه می کنن ــر مراجع ــردان کم ت م
ــر  ــاردار از اث ــان ب ــه  زن ــم ک ــت نکردی ــم ثب ــار ه آم
ویــروس کرونــا فــوت شــده باشــند و یــا طفل شــان را 

ــند.« ــت داده باش از دس
ــی  ــفاخانه والیت ــتاران ش ــمی از پرس ــر قاس ــی اکب عل
ــه دلیــل  ــه شــفاخانه ب ــوان ب دایکنــدی مراجعــه ی بان
ــون  ــد تاکن ــا او می گوی ــرد. ام ــن را می پذی ســقط جنی
در ایــن شــفاخانه بــه صــورت مشــخص کــدام مــورد 
ســقط جنیــن از اثــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا را ثبــت 

نکرده انــد.
آقای قاســمی گفــت: »متأســفانه در والیــت دایکندی 
بــه دلیــل اینکــه زنــان کارهای شــاقه می کننــد واقعات 
ســقط جنیــن بســیار زیــاد اســت. امســال هــم در ایــن 
ــام  ــار و ارق ــن آم ــا  ای ــم ام ــدی داری ــار بلن ــش آم بخ
بــه دلیــل متأثــر شــدن زنــان از ویــروس کرونــا ثبــت 
نشــده اســت و یــا زنــان مراجعــه کننــده بــه مــا نگفتــه  
کــه بــه کرونــا مصــاب شــده اند. از مــاه حمــل 1399 
تاکنــون 140 مــورد واقعه ی ســقط جنیــن در دایکندی 
بــه ثبــت رســیده اســت. ولــی ارتبــاط ایــن وقایــع بــا 
ــخص  ــوز مش ــا هن ــه کرون ــاردار ب ــادران ب ــای م ابت

مــاده ی 43 قانــون اساســی: »تعلیــم حــق تمــام اتبــاع 
افغانســتان اســت کــه تا درجــه لیســانس در موسســات 
ــت  ــرف دول ــگان از ط ــورت رای ــه ص ــی ب ــی دولت تعلیم
تأمیــن می گــردد«، متعهــد اســت تــا بــرای همــه 
ــان جنــس زن و  ــدون تبعیــض می شــهروندان کشــور ب
مــرد بــر عــاوه ی خدمــات تحصیلی، تســاوی جنــدر را 
بــه شــکل عادالنــه مدنظــر داشــته باشــد و زمینه هــای 
افزایــش حضــور زنــان و دختــران را در نهــاد هــای 
تحصیــات عالــی بــه عنــوان اســتاد، محصــل و کارمند 

فراهــم ســازد.
ــت و دارای  ــا کیفی ــی ب ــات عال ــعه تحصی توس
ــدر  ــاوی جن ــرای تس ــاعد ب ــات مس ــرایط و امکان ش
بــر مبنــای ارزش هایــی چــون: تســاوی حقــوق، 
شایسته ســاالری، همبســتگی ملــی، مســؤولیت پذیری 
و آمادگــی بــرای خدمت گــذاری بــه افغانســتان دیــدگاه 
ــه  ــت ک ــان اس ــال زن ــی در قب ــات عال وزارت تحصی
ــه  ــورت گرفت ــر ص ــای موث ــق آن فعالیت ه ــرای تحق ب
ــا  ــز روی دســت اســت ت ــد دیگــر نی و برنامه هــای مفی
بــرای افزایــش حضــور معنــادار زنــان در نظــام تحصیلی 

ــه ی اجــرا گذاشــته شــود. ــه منص کشــور ب
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 صمد رستګار

در حــدود نیــم ســده پیــش از امــروز در تمــام کشــورهای 
خاورمیانــه وضعیــت زنــان فجیع  تــر و رقت بارتــر از 
امــروز بــود. آن زمــان زنــان در موقعیــت بــدی از زندگــی 
ــل  ــقت ها را متحم ــا و مش ــد و رنج ه ــر می بردن ــه س ب
می شــدند. بــه گونــه  مثــال: در عربســتان زنان عمرشــان  
را در حرم ســراها بــه ســر می بردنــد و از اتفاق هــای 
بیــرون آن هیچ گونــه اطاعــی نداشــتند. اگــر بــر 
ــن  ــه ای ــرون می شــدند، ب ــاق از حرم ســرا بی حســب اتف
معنــا کــه بــر زندگــی شــان خــط بطــان کشــیده بودنــد 
ــتان  ــتان و افغانس ــد. در پاکس ــده نمی ماندن ــر زن و دیگ
ــع  ــا موق ــران ت ــاده دخت در دهکده هــای ســنتی و دورافت
ازدواج همسرشــان  را نمی دیدنــد و فقــط پــدر ایــن 
حــق را داشــتند کــه همســری بــرای آینــده ی دخترشــان 
ــی«  ــبختی و بدبخت ــه »خوش ــن زمین ــد. در ای برگزینن
رنــگ خــودش را باختــه بــود و ایــن واژه هــا بــرای 
پــدر اهمیــت نداشــت کــه متأســفانه هنــوز نیــز چنیــن 
سرنوشــتی جریــان دارد. در هندوســتان بیوه هــا بــه 
ــرای  ــن ب ــای ام ــه خانه ه ــد ک ــده بودن ــاد ش ــدی زی ح
نگهــداری آن هــا مــکان کافــی نبــود. در آن صــورت زنان 
ــه  ــراف آن احاط ــه اط ــزرگ ک ــای ب ــوه  را در زمین ه بی
ــد از  ــان بع ــون زن ــد. چ ــداری می کردن ــود نگه ــده ب  ش
ــاره شــوهر کــردن را  فــوت شــوهر های شــان حــق دوب
نداشــتند، هرچنــد بعدهــا ایــن قانــون نقــض شــد؛ امــا 
بــا آن هــم زنــان دیگــر تمایــل بــه ازدواج دوباره نداشــتند.

ــان  ــخ؛ زن ــه ای از تاری ــن بره ــون و در ای ــا اکن ام
توانمنــد بــا تمــام قــدرت دســت داشــته ی شــان همــکار 
ــزرگ  ــای ب ــت تصمیم گیری ه ــردان در جه ــرزم م و هم
ــاش  ــا ت ــه ای از دنی ــر گوش ــد و در ه ــهیم ان ــی س مل
می کننــد تــا حــق شــان  را از کام مردســاالران و آن هایــی 
کــه هنــوز اندیشــه های خرافاتــی را در ذهــن می پرورانــد، 

بگیرنــد. ایــن یــک مبــارزه اســت.
ــا،  ــان در مبارزه ه ــتراک زن ــاهد اش ــروز ش ــا ام م
بــزرگ  نشســت های  و  کنفرانس  هــا  همایش هــا، 
هســتیم و اندیشــه های نــاب آن هــا را بــه تماشــا 
ــت  ــن سرنوش ــان در تعیی ــال زن ــهم فع ــینیم. س می نش
ــن  ــد در ای ــل تأمــل اســت و بای جامعــه حســاس و قاب

ــود. ــکار ب ــا هم ــا آن ه ــمت ب قس
یــک مثــال واضــح نمایــش قــدرت زنــان امــروز، 
ــا  ــا ی گواه ــت. در آ ــد اس ــان در هن ــی زن ــارزه ی مدن مب
مبــارزه ی مســالمت آمیز در هنــد، زنــان در خــط مقــدم 
ــتند  ــت داش ــه دس ــب ب ــدام تابلوی ــتند و هرک ــرار داش ق
کــه روی  آن هــا نوشــته بــود: »مــا قانــون نمــک را 
ــدی از آن هــا نخواســته  ــارزه گان ــن مب شکســتیم« در ای
بــود که اشــتراک کننــد ولی آن هــا خودشــان ایــن توانایی 
را درخــور شــأن  شــان می دانســتند و آن  را ثابــت کردنــد. 
گانــدی بعــد از موفقیــت در ایــن مبــارزه چنیــن گفــت: 
ــر  ــرد مگ ــی ک ــم تلق ــوان عظی ــی را نمی ت ــچ انقاب »هی
آن کــه زنــان در یــک کشــور و نحــوه ی زندگی شــان  
ــروز  ــی پی ــچ انقاب ــان هی ــدِون زن ــد. ب ــون کن را دگر گ
ــان از لحــاظ روحــی نیــروی صــد  نمی شــود. شــاید زن
برابــر مــردان دارنــد. اگــر می توانســتم ارتــش آزادی هنــد 
را از زنــان تشــکیل دهــم، بــدون شــک قبــل از یک  ســال 

ــیدم.«  ــروزی می رس ــه پی ب
زنــان قدرت منــد در ابتــدا شــبیه پروانه هــا از 
الیه هــای ابریشــم بیــرون شــده و بــی آزار زندگــی 
می کردنــد؛ ولــی جــور و ســتم زمانــه آن هــا را بــه 
ــه  ــت ک ــرده اس ــل ک ــاوم تبدی ــن و مق ــای آهنی پروانه ه
ــتادگی  ــه و ایس ــه« گفت ــامانی ها »ن ــام نابس ــر تم در براب

می کننــد.
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ــه کار می کنــد،  30 ســاعت و بیش تــر، خــارج از خان
حــدود 30 ســاعت نیــز در خانــه فعالیــت دارد.« 

ــان ص 164( )هم
»براســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی 
زنــان بــه طــور متوســط دو برابــر ســاعت کار مــردان 
ــر طبــق آمــار ســازمان  در شــبانه روز کار می کننــد. ب
ملــل تنهــا ارزش کارهــای خانــه که بــدون مــزد انجام 
ــا 35 درصــد تولیــد ناخالــص در  می شــود، بیــن 10 ت
ــور، زن،  ص  ــه کدی ــت.« )جمیل ــان اس ــر جه سراس

)109
4- زنان و تحقیر جنسیتی

ــود جنســیتی دو  تحقیــر جنســیتی و رفتــار تبعیض آل
ــت  ــه اس ــز مردان ــای تحقیرآمی ــزرگ رفتاره ــکل ب ش
کــه در دنیــای مــدرن زنــان را رنــج داده و گرفتــار 
تحقیــر  گرچــه  می کنــد.  زندگــی  کابوس هــای 
جنســیتی توســط مردان ســابقه ممتــد دارد امــا جهان 
ــری داده و  ــوه ی دیگ ــو و جل ــگ و ب ــه آن رن ــدرن ب م
ــول و  ــان را متح ــه زن ــن ب ــر و توهی ــای تحقی روش ه

ــه: ــرای نمون ــت. ب ــرده اس ــوع ک متن
»... یــك محقــق ارشــد در دانشــگاه کمبریــج با 
پنج صــد دختــر از نواحی مختلف انگلســتان مصاحبه 
کــرده اســت. او معتقــد اســت چهــل و پنــج درصــد 
ــی[  ــن دوره ]نوجوان ــد در ای ــا می کردن ــران ادع از دخت
ــام  ــی  از تم ــد. نیم ــت می دهن ــود را از دس ــز خ تمرک
ــران در  ــن دخت ــرای ای ــه ب ــه ک ــویی های مدرس دستش
ــه شــده اســت در مــدت برگــذاری کاس  نظــر گرفت
قفــل بودنــد، و زمانــی کــه بــاز بودنــد، نیمــی  از آن هــا 
ــر  ــا بیش ت ــد، حت ــت بودن ــذ توال ــا کاغ ــل ی ــد قف فاق
آن هــا صابــون یا ســطل زبالــه نداشــتند. میــزان امنیت 
و حتــا وســایل نظافــت در کم تریــن حــد خــود بــود. 
دختــران ناگزیرنــد کــه لــوازم بهداشــتی را با خودشــان 
همــراه ببرنــد. یکــی از متداول تریــن نــوع شــوخی بــا 

دختــران ایــن شــده اســت کــه کیــف 
او را بیــرون بریزنــد تــا محتویــات 

دیدگاه کشــور یکــی دیگــر از عمده تریــن فعالیت هایی اســت 
کــه وزارت تحصیــات عالی انجــام داده اســت. همین 
ــاور،  ــاون، مش ــس، مع ــوان ریی ــه عن ــان ب ــون زن اکن
آمــر، اســتاد و... در ســطوح مختلــف نظــام تحصیلی 
دوشــادوش مــردان بــرای بهبــود ایــن نظــام کار 

می نماینــد.
حضــور زنــان در تحصیــات عالی و دانشــگاه ها 
ــر  ــه اکث ــبت ب ــی نس ــای تحصیل ــه ی نهاده ــه مثاب ب
وزارت خانه هــای دیگــر امیــدوار کننــده اســت؛ 
ــعی  ــور س ــی کش ــات عال ــم وزارت تحصی ــا آن ه ب
ــان را در  ــا رونــد حضــور زن مــی ورزد ت
ــن  ــری ای ــری و تصمیم گی ــطح رهب س
وزارت بیش تــر ســازد و نقش هــای 
عمــده  مســؤولیت های  و  کلیــدی 
ــش  ــپارد. نق ــان بس ــده ی آن ــه عه را ب
تصمیم گیــری  و  رهبــری  در  زنــان 
در  اســت،  متفــاوت  والیت هــا  در 
بســیاری از والیت هــا فرصت هــای 
مشــارکت زنــان در رهبــری بــه نســبت 
بهتــر اســت امــا در بعضــی والیت هــا 
فرهنگــی،  چالش هــای  به خاطــر 
و  نگرانی هــا  امنیتــی  و  اجتماعــی 
چالش هایــی وجــود دارد کــه حضــور 
ــا  ــف اداره ه ــطوح مختل ــان را در س زن

محــدود می ســازد.
عالــی  تحصیــات  وزارت 
ــور  ــر حض ــر س ــود ب ــکات موج مش
زنــان را بــا جدیــت بررســی کــرده و بــا تدویــن 
ــر آن را  ــه ب ــای غلب ــتراتیژی ها، راه ه ــا و اس برنامه ه
تدویــن کــرده اســت کــه از جمله می تــوان اســتراتیژی 
جنســیتی و پالیســی منع تبعیض، آزار و اذیت جنســی 

در نهادهــای تحصیــات عالــی را نام 
بــرد. ایــن وزارت بــا نظــارت مــداوم ، 
ــت ،  ــض مثب ــی تبعی ــق پالیس صفحه 3تطبی
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ــرای  ــتند و ب ــان داش ــادران ش ــه م ــد ک را می  خواهن
خانــواده شــان بیــش از آنچــه خــود در کودکی داشــتند 

می خواهنــد.« )همــان ص 173(                                                       
»حضــور زنــان متأهــل در کارخانه هــا بــه هیــچ 
وجــه قابــل تحمــل نیســت زیــرا ایــن بایی اســت که 
رفتــه رفتــه زندگــی جمعیــت کارگــر ماهــر را خــراب 

ــان ص 198(                    ــای زن ــد.« )دنی می کن
»مــردان حــدود 15 درصــد از فعالیت هــای 
زنــان  درصــد   55 می دهنــد  انجــام  را  خانگــی 
ــر  ــه بیش ت ــر شــاغل روزان خانواده هــای کارگــری غی

زن  ســال 1976  در  می کننــد.  کار  ســاعت  از 12 
خانــه دار آلمانــی بــه طــور متوســط در هفتــه 70 
ــان  ــد.«  )خشــونت خانوادگــی زن ســاعت کار می کن

کتــک خــورده، اعــزازی 153 (
کار  ســاعت های  میــزان  گفــت  »می تــوان 
معمولــی یــک زن خانــه دار 60 ســاعت در هفته اســت 
امــروزه ســاعات کار کارگــری حــدود 40 ســاعت در 

ــان ص 155(    ــت.« )هم ــه اس هفت

ــجویان  ــداد دانش ــت. تع ــش یاف ــال ۱۳۹۷ افزای در س
ــی  ــی خصوص ــات عال ــه های تحصی زن در مؤسس
ــن در  ــه ۵۲۶۹۶ ت ــال ۱۳۸۹ ب ــن در س ــز از ۲۶۶۹ ت نی
ــتادان زن در  ــداد اس ــت و تع ــش یاف ــال ۱۳۹۷ افزای س
موسســه های تحصیــات عالــی خصوصــی از ۵۶ تن 
در ســال ۱۳۸۹ بــه ۱۶۱۷ تــن در ســال ۱۳۹۷ افزایــش 
ــان  ــان در ســال ۱۳۹۸از می را نشــان می دهــد. همچن
ــی  ــی دولت ــای تحصیل ــل در نهاده ۱۴۲۳۸۶ محص
۵۴۸۶۱ تــن آن دختــران انــد و ایــن رقــم بــا گذشــت 
ــای  ــام نهاده ــروز تم ــود. ام ــزوده می ش ــال اف ــر س ه

تحصیــات عالــی خصوصــی و دولتی شــاهد حضور 
بیــش از ۴۰۰ هــزار محصــل هســتند کــه ۲۸ درصــد 

ــد. ــکیل می دهن ــران تش ــا را دخت آن ه
ــی  طــی هفــده ســال گذشــته، تحصیــات عال
ــر  ــی از فق ــا بخش ــت ت ــیده اس ــتان کوش در افغانس
قــوای بشــری را بــا تربیــه جوانــان ایــن کشــور جبــران 
کنــد. در ســال ۱۳۸۱ تحصیــات عالی افغانســتان در 

»اگــر زنــان خانــه دار ســاعات چنیــن طوالنــی 
صــرف کار خانــه می کننــد، زنانــی کــه هــم در خــارج 
از خانــه بــه کار اشــتغال دارنــد و هــم دارای همســر و 
ــود  ــی خ ــف خانگ ــه وظای ــه ب ــتند چگون ــد هس فرزن
می رســند ]؟![ در آمریــکا در 1950 زنــان متأهــل 
ــال  ــش س ــر ش ــدان زی ــوهر و فرزن ــه ش ــاغلی ک ش
داشــتند، تنهــا 11.9 درصــد از نیــروی کار را تشــکیل 
ــه  ــزان در ســال 1988 ب ــن می ــد درحالی کــه ای می دادن
ــان ص  ــید.« )هم ــروی کار رس ــد از نی 53.8  درص
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»در تحقیــق کــه در مــورد 1296 زوج شــاغل در 
ایالــت نیویــورک صــورت گرفتــه بود، مشــخص شــد 
کــه زنــان شــاغل در حــدود 70 درصــد از کار خانــه را 
شــخصن انجــام می دهنــد، در صورتــی کــه همســران 
ــد  ــز 15 درص ــدان نی ــد و فرزن ــا 15 درص ــا تنه آن ه
دیگــر از کار خانــه را انجــام می دهنــد. زنــان خانــه دار 
حداقــل بــه 40 ســاعت و زنــان شــاغل حداقل بــه 30 
ســاعت وقــت بــرای کار خانــه نیــاز دارنــد. زنــی کــه 

بســیاری بخش هــا کارهایــش را از نــو شــروع کــرد و 
جــان تــازه گرفــت. در ایــن ســال زنــان از نقــش کم تــر 
ــه ی  ــد و زمین ــور دار بودن ــی برخ ــات عال در تحصی
ــرای آن هــا جهــت  ــل متعــدد ب ــر دالی ــا ب مناســب بن
حضــور در نهاد هــای تحصیلــی مســاعد نبود؛ امــا در 
چنــد ســال اخیر نقــش و حضــور زنــان در تحصیات 

ــد. ــی ســیر صعــودی خــود را می پیمای عال
وزارت تحصیــات عالــی جهــت حمایــت 
ــی را در  ــات عال ــه تحصی ــان زمین ــتر زن ــه بیش هرچ
مقاطــع مختلــف در خــارج از کشــور بــرای آنــان نیــز 

فراهــم نمــود و توجــه نهادهــای تحصیلــی خارجــی را 
جهــت حمایــت زنــان جلــب کــرد کــه از ایــن میــان 
پوهنتــون آســیایی زنــان بــرای زنــان ســاالنه 50 ســیت 
بورســیه تحصیلــی را بــرای زنــان اختصــاص می دهــد 
و همچنــان ایــن وزارت زنــان و دختران را جهــت ادامه 
ــف فرســتاده اســت.  ــه کشــورهای مختل ــل ب تحصی
ــی  ــام تحصیل ــری نظ ــطح رهب ــان در س ــور زن حض

زنان در دنیای مدرن
»... بیــش از بیســت ســال اســت کــه قانــون برابــری 
حاکــم اســت ولی تغییــر اساســی ناچیــزی در اختاف 
ــت...  ــده اس ــود آم ــه وج ــان ب ــردان و زن ــد م درآم
ــه  ــان ک ــردان و زن ــر م ــتمزد بیش ت ــن دس ــاف بی اخت
درآمــد متوســط یــا ناچیــز دارنــد، در حقیقــت بیش تر 
شــده اســت. قوانیــن دســتمزد برابر و تبعیض جنســی 
تصــور می  شــود کــه از منافــع زنــان حمایــت می  کنــد، 
امــا در واقــع در عمــل این قوانیــن ناکارآمد هســتند.« 

)همــان ص 226(    
»هنگامی کــه قانــون پرداخــت 
ــر در ســال 1970 تصویــب  حقــوق براب
شــد در تعــداد کمــی از شــغل ها کــه هر 
ــد  ــر کار می کنن ــا همدیگ ــس ب دو جن
توانســت درآمــد و حقــوق تعــداد اندکی 
از زنــان را افزایــش دهــد.« )همــان ص 

   )236
»بســیار آســان اســت کــه فــرض 
کنیــم حقــوق نابرابــر، تبعیض جنســی 
و اخــراج از کار بــه دلیــل حاملگــی 
صرفــا بــه ایــن دلیــل حــذف شــدند که 
ــان تنهــا  ــی زن ــد، ول ــی بودن ــر قانون غی
زمانــی در می یابنــد کــه چقــدر حقــوق 
ــون و سیاســت های  ــد و قان کمــی  دارن
فرصت هــای برابــر بــرای حمایــت 
ــف  ــد ضعی ــه ح ــا چ ــا ت ــع آن ه از مناف

اســت کــه از طریــق قانــون عمــل می کنند.«)زنــان و 
ــض ص 225(                                                                               تبعی

»زنــان تــاوان عاقــه بــه مــادر شــدن و نیــاز بــه 
کار کــردن را می پردازنــد. خطــر این جاســت کــه 
ــادران  ــیاری از م ــه بس ــدان ک ــذاب وج ــه ع رودخان
ــود  ــدی را در کام خ ــل بع ــناورند نس ــاغل در آن ش ش

خواهــد کشــید.«)همان ص 173(
ــزی  ــش از آن چی ــان بی ــرای خودش ــادران ب »م

دســت یابی بــه تحصیــات عالــی و برخــورداری 
کلیدی تریــن  از  علمــی،  بــاالی  مهارت هــای  از 
ــردی  ــای ف ــا و ظرفیت ه ــد توانمندی ه ــل رش عوام
و گروهــی اســت. تغییــر و تحــول در شــیوه های 
زیســت و تغییــر پارادایــم جهــان از جامعــه صنعتــی 
بــه جامعــه اطاعاتــی؛ اخــذ تحصیــات برتــر بــرای 
رســیدن بــه شــغل های خــوب، کســب هویــت ممتــاز 
ــاالی اجتماعــی را ضــروری ســاخته  و شــخصیت ب

ــت. اس
ــنجش  ــت س ــا جه ــن معیاره ــی از مهم تری یک
درجــه توســعه یافته گی یــک کشــور، میــزان اهمیــت، 
ــان در آن کشــور دارا  ــاری اســت کــه زن ــش و اعتب دان
ــات  ــازی تحصی ــرای فراهم س ــاش ب ــند. ت می باش
رســمی زنــان و دختــران در افغانســتان، تاریــخ طوالنی 
پادشــاهی  دوره ی  در  ه.ش   ۱۲۹۸ ســال  در  دارد. 
ــی  ــای تحصیل ــتین فرصت ه ــان نخس ــه خ امان الل
بــرای زنــان فراهــم شــد. ایــن فرصت هــای تحصیلــی 
ــل در ســال ۱۳۱۱  ــا تأســیس دانشــگاه کاب هم زمــان ب
ه.ش آغــاز شــد و ایــن رونــد کمــاکان تــا ســال ۱۳۷۱ 
ــا  ــال های ۱۳۶۰ ت ــان س ــت. در جری ــه یاف ه.ش ادام
اواخــر ۱۳۷۰ کــه تعــداد بیش تــر جوانــان بــه خدمــت 
ســربازی ســوق داده شــدند، دانشــجویان دختــر 
بیش تــر در تحصیــات عالــی جــذب شــدند. تا ســال 
۱۳۶۹ تعــداد جــذب دانشــجویان دختر رو بــه افزایش 
بــود، ولــی طــی دهــه  ی ۷۰ کاهــش فزاینــده ای یافــت 
ــای  ــان مکتب ه ــت طالب ــه در دوره ی حاکمی ــا آن ک ت
ــد.  ــدود ش ــان مس ــه روی زن ــگاه ها ب ــوی و دانش ثان
ــی  ــی و تحصیل ــه های تعلیم ــال ۱۳۸۱ مؤسس در س
بــه روی زنــان دوبــاره گشــوده شــد و رونــد ورود 
دختــران در مکتــب و مؤسســه های تحصیــات عالــی 
افزایــش یافــت. تعــداد دانشــجویان دختــر از صفــر در 
ســال ۱۳۸۱ بــه ۴۹۰۶۷ تــن در نهادهــای تحصیــات 
عالــی دولتــی در ســال ۱۳۹۷ رســید. هم چنــان تعــداد 
ــن  ــه ۸۲۲ ت ــال ۱۳۸۱ ب ــن در س ــتادان زن از ۲۰۴ ت اس
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