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ایــن فعــال حقــوق بشــر دسترســی بــه آمــوزش 
ــه  ــت ک ــی دانس ــن بخش های ــی از ای ــرورش را یک و پ
ــل  ــری مث ــای دیگ ــار چالش ه ــر در کن ــرف، فق ع
ــژه  ــه وی ــوالی ها ب ــی ولس ــب در بعض ــودن مکت دور ب
ولســوالی کهمــرد بامیــان باعــث شــده اســت دختــران 

از حــق آمــوزش شــان نیــز محــروم بماننــد.
خانــم علیــزاده کــه در مــدت 5 ســال فعالیــت و 
کار در بامیــان در پهلــوی ایــن کــه وکیــل مدافــع بــوده 
ــای  ــان در ارگان ه ــور زن ــه حض ــد ک ــت، می گوی اس
عدلــی و قضایــی بامیــان متناســب بــا قضایــای کــه 
نیــاز بــه رســیدگی دارد، کــم اســت. همچنــان وجــود 
بخش هــای اختصاصــی زنــان تنهــا در مرکــز والیــت 
ســبب شــده زنانــی کــه در ولســوالی ها مورد خشــونت 
ــت  ــه عدال ــی ب ــان دسترس ــرای آن ــد، ب ــرار می گیرن ق
رســمی)در نهادهــای عدلــی و قضایی(  بســیار دشــوار 

باشــد.
ــر  ــان دو براب ــر زن ــونت ها در براب ــام خش ــرا ارق    چ

شــده اســت؟
   جــواد دادگــر رئیــس دفتــر کمیســیون مســتقل 
حقــوق بشــر در والیــت بامیــان به تاریــخ دوم دســامبر 
ــرای  ــی ب ــوان »راهکارهــای محل ــا عن ــه ای ب در برنام
ــه  ــرد ک ــح ک ــان« تصری ــه زن ــونت علی ــش خش کاه
گاهــی زنــان دارد؛ بــه  »ثبــت ارقــام بیش تــر نشــان از آ

گونــه ای کــه در گذشــته خشــونت ها 
گاهی  علیــه زنــان کتمــان می شــد. آ
زنــان می توانــد دلیــل خوبــی باشــد، 

عادله آذین

گزارش

ــان از ایــن حقــوق می باشــد. تضمیــن بهره منــدی زن
بــر اســاس ایــن کنوانســیون، دولت افغانســتان، 
موظــف اســت تــا بــرآورده شــدن حقــوق ذیــل را کــه 
در مــواد 2 تــا 17 کنوانســیون بین المللــی محــو کلیــه 
اشــکال تبعیــض علیــه زنــان آمــده اســت بــرای بانوان 

کشــور تضمیــن نماید:
1 . برابــری زنــان و مــردان در مقابــل قانــون و 

تضمیــن آن:
ــاری  ــای ج ــاس واقعیت ه ــتان براس ــت افغانس دول

جامعــه، بــه ایــن تعهد خویــش عمل 
نکــرده اســت. بــا گشــت وگذاری 

صفحه3صفحه 3

 پنج شــنبه 20 قــوس ســال روان برابــر 
ــر.  ــوق بش ــی حق ــامبر روز جهان ــا 10 دس ــود ب ب
ــه  ــت ب ــان گرامی داش ــر جه ــن روز در سراس از ای
ــث  ــی از مباح ــر یک ــوق بش ــد. حق ــل می آی عم
ــکان  ــان و م ــر زم ــان ها در ه ــرای انس ــادی ب بنی
بــوده اســت. انســان امــروز، انســان حق مــدار و 
ــه حقــوق و ارزش هــای انســانی خــود  نســبت ب
ــر  ــوق بش ــت حق ــت. رعای ــاس اس ــیار حس بس
یکــی از اصل هــای مهــم نظــام بین الملــل و 
کشــورها اســت. امــا متأســفانه هنــوز هــم حقوق 
بــه گونه هــای  زیــادی  بشــر در کشــورهای 
ــادی  ــان های زی ــود. انس ــض می ش ــف نق مختل
ــروم  ــود مح ــوق خ ــون از حق ــل گوناگ ــه دالی ب
می شــوند. ایــن رونــد در کشــورهای جهــان 
ــداد می کنــد.  ــژه در افغانســتان بی ــه وی ســومی ب
ایــن کشــور هنــوز در رده ی کشــورهای قــرار دارد 
کــه بلندتریــن میــزان نقــض حقــوق بشــر در آن 

ــان دارد. جری
افغانســتان در نیــم قــرن اخیــر درگیــر 
بــوده  زیــادی  خون ریزی هــای  و  جنگ هــا 
ــوق  ــر حق ــدی ب ــی و ج ــر منف ــه تأثی ــت ک اس
بشــر گذاشــته اســت. در ایــن چهــار دهــه اکثــر 
گروه هــای کــه بــه قــدرت رســیدند، اعتنــا 
ــس از  ــد. پ ــر نکردن ــوق بش ــه حق ــی ب و تمکین
شــکل گیری نظــام پســابن، بحــث حقــوق بشــر 
یکــی از مباحــث بنیــادی و مهــم بــرای جامعــه ی 
جهانــی، حکومــت و شــهروندان افغانســتان بوده 
ــوق  ــت حق ــرای رعای ــاش ب ــد و ت ــت. تأکی اس
ــه  ــاال گرفت ــر ب ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــر بیش ت بش
ــوز  ــون، هن ــل گوناگ ــه دالی ــا ب ــا بن ــت. ام اس
افغانســتان از کشــورهای اســت که باالتریــن آمار 
نقــض حقوق بشــر را داراســت. هر روز در گوشــه 
و کنــار ایــن کشــور ده هــا مــورد خشــونت، تعدی 
ــام  ــان، انج ــژه زن ــه وی ــان ها ب ــر انس ــتم ب و س
ــه  ــر ب ــوق بش ــح حق ــض صری ــه نق ــود ک می ش

ــی رود. ــمار م ش
و  بشــر  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 
ــت  ــه فعالی ــن عرص ــه در ای ــر ک ــای دیگ نهاده
ــد.  ــزارش ده دارن ــر و گ ــش نظاره گ ــد، نق می کنن
تأثیــر مســتقیم و موثــر کار ایــن نهادهــا بــر بهبــود 
ــدان  ــتان چن ــر در افغانس ــوق بش ــت حق وضعی
ملمــوس نبــوده اســت. جامعــه ی جهانــی کــه از 
نظــام و حکومــت افغانســتان حمایــت گســترده 
ــل  ــتای ح ــدی در راس ــدام ج ــز اق ــد، نی می کن
ــن  ــری از ای ــری و جلوگی ــوق بش ــکات حق مش
پدیــده ی زشــت و رویــه ی ناپســند نکرده اســت. 
حکومــت افغانســتان در شــماری از مــوارد خــود 
ــرده  ــن کشــور را نقــض ک ــوق شــهروندان ای حق
اســت و هیــچ نهــاد و مرجــع را برای رســیدگی به 

ــه ی  ــه و بی طرفان ــع، منصان موق
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ماللهمیوند؛گردانندهیبرنامههایتلویزیونانعکاس
درننگرهارصبحروزپنجشنبه)20قوس1399(کشتهشد.

مــرد اعــام می دارنــد.« در بنــد 3 مــاده 55 اساســنامه 
ــه  ــر ب ــی و موث ــرام جهان ــد احت ــل متح ــازمان مل س
ــه و  ــرای هم ــی ب ــای اساس ــر و آزادی ه ــوق بش حق
بــدون تبعیــض از لحــاظ قــوم، نــژاد، جنســیت، زبــان 
و دیــن مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت و عضویــت 
افغانســتان در ایــن ســازمان بــه معنــای پذیــرش تمــام 
قوانیــن منــدرج در اساســنامه ملــل متحــد می باشــد. 
ــان  ــم طالب ــرنگونی رژی ــس از س ــتان پ افغانس
در ســال 1380 و شــکل گیری حکومــت جدیــد 
بــر مبنــای دموکراســی، عضویــت در بســیاری از 
اســت.  پذیرفتــه  را  بین المللــی  کنوانســیون های 

   بامیــان امــن آیــا مــکان امنــی بــرای زنــان نیــز 
اســت؟

   در ظاهــر کــه ایــن طــور نیســت. گــزارش ده ماهــه 
ــیون  ــه کمیس ــتان ک ــان در افغانس ــا زن ــونت ب خش
مســتقل حقــوق بشــر افغانســتان از مــاه جنــوری تــا 
ــد از  ــان بع ــه بامی ــد ک ــان می ده ــال، نش ــر امس اکتب

والیت هــای کابــل و قندهــار بــا 318 مــورد رتبه ســوم 
ــونت  ــار خش ــن آم ــا بیش تری ــی ب ــوان والیت ــه عن را ب

ــان کســب کــرده اســت. علیــه زن
مســؤوالن ریاســت امــور زنــان والیــت بامیــان 
ــام  ــال ارق ــاه امس ــه م ــه در ُن ــد ک ــد می کنن ــز تأیی نی
اعمــال خشــونت علیــه زنــان دو برابر نســبت به ســال 

 ببــر بنیــاد معلوماتــی کــه در دیتابیــس کمیســیون 
ــزان  ــت می ــیده اس ــت رس ــه ثب ــر ب ــوق بش ــتقل حق مس
خشــونت در برابــر کــودکان در شــش مــاه نخســت ســال 
ــبت  ــد نس ــوده، اگرچن ــه ب ــادی ۱۴۱ قضی ــاری می ج
ــه  ــه در آن ۱۶۳ قضی ــال ۱۳۹۸ ک ــاه اول س ــش م ــه ش ب
ــان  ــش را نش ــد کاه ــود ۱۳.۵ درص ــیده ب ــت رس ــه ثب ب

می دهــد.
ــه  ــور داخل ــات وزارت ام ــر، معلوم ــوی دیگ از س
ــر  ــونت در براب ــزان خش ــه می ــت ک ــان داده اس ــز نش نی
کــودکان در دوره قرنتیــن ۳۰ قضیــه بــوده کــه ۶۸.۴ 
درصــد کاهــش را نســبت بــه شــش مــاه قبــل از آن  کــه 
۹۵ قضیــه خشــونت در برابــر کــودکان ثبــت شــده بــود، 

نشــان می دهــد.
ــن  ــه ای ــد ک ــا می گوین ــن نهاده ــؤوالن ای ــا مس ام
ــد در  ــت رفت و آم ــل محدودی ــه دلی ــن ب ــش ممک کاه
دوره ی قرنتیــن ناشــی از شــیوع ویــروس کرونا باشــد که 
در نتیجــه ی آن، قربانیــان فرصــت مراجعــه بــه نهادهــای 
عدلــی و قضایــی و ثبــت قضیــه را نداشــته اند در حالــی 
کــه اصــل آمــار خشــونت در برابــر کــودکان ممکــن بــه 

ــوده باشــد. ــن ب ــر از ای ــب بیش  ت مرات
بــر بنیــاد یافته هــای نهــاد محافظــت از کــودکان در 

ــته  ــدی داش ــا درآم ــم ت ــاش داری ــل ت ــن تحلی در ای
باشــیم بــر میــزان اجرایــی شــدن تعهداتــی کــه دولــت 
ــیون ها  ــن کنوانس ــت در ای ــس از عضوی ــتان پ افغانس
ــل  ــن تحلی ــت. در ای ــده اس ــرای آن ش ــه اج ــزم ب مل
اشــاره ای خواهیــم داشــت بــه کنوانســیون بین المللــی 
محــو کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان کــه دولــت 
ــن  ــود. ای ــا نم ــال 2003م آن را امض ــتان در س افغانس
کنوانســیون کــه بــه حقــوق بشــری »نیمــه ی مونــث« 
جامعــه تأکیــد خــاص دارد تنها حقــوق اساســی زنان 
را بــرای دولت هــا بیــان نکــرده بلکــه کنوانســیون یــاد 
ــت  ــا جه ــرای دولت ه ــتور کاری ب ــک دس ــده، ی ش

قبــل رشــد داشــته اســت.
فعــاالن حقــوق بشــر و حامیان حقــوق زنــان در 
بامیــان نیــز می گوینــد کــه زنــان و دختــران بــه حقــوق 
شــان تاحــدودی دسترســی دارنــد، اما خشــونت علیه 
ــه  ــل توج ــزان قاب ــه می ــت ب ــن والی ــوز در ای ــان هن زن
ــه وضعیــت  ــا رســیدن ب ــد و هنوزهــم ت اتفــاق می افت

مطلــوب راه درازی در پیــش اســت.
در  بشــر  حقــوق  فعــال  علیــزاده  حکیمــه 
گفت وگــو بــا هفته نامــه نیــم رخ گفــت کــه در برخــی 
ســاحه ها عــرف ســنتی و فقــر ســبب شــده اســت کــه 
هنــوز زنــان در دسترســی بــه اولیه تریــن حقــوق شــان 

ــت داشــته باشــند. محدودی

ســال جــاری به تعــداد ده میلیون کــودک در افغانســتان از 
آمــوزش بــاز مانده انــد و دروازه هــای مکتب هــا از تدابیــر 

پیش گیرانــه ی وزارت معــارف بســته شــدند.
ــه دلیــل ضعــف اقتصــادی  ــز ب ــن نی آمــوزش آنای
خانواده هــا و نبــود اینترنــت و ابزارهــای مــورد نیــاز موثــر 

نبــوده اســت.
ــال  ــت اطف ــس محافظ ــی، ریی ــه اخاق نجیب الل
ــم رخ  ــه نی ــه هفته نام ــی ب ــور اجتماع در وزارت کار و ام
گفــت: »آمــار کــودکان کارگــر تــا پیــش از بحــران کرونــا 
۲.۱ میلیــون کــودک بــود کــه از ایــن میــان ۱.۳ میلیــون 
آنــان، مصــروف انجــام کارهــای شــاقه بوده انــد، امــا ایــن 
آمــار اکنــون و بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا بــه شــدت 
افزایــش یافتــه و شــمار کــودکان کارگــر در مجمــوع بــه 
۲.۵ میلیــون رســیده اســت کــه از ایــن میــان ۱.۵ میلیون 
ــا در  ــند و تنه ــاقه می باش ــای ش ــروف کاره ــان مص آن
شــهر کابــل حــدود یکصــد هــزار کــودک کارگــر وجــود 

دارد.«
ذبیــح  فرهنــگ، رییــس نشــرات کمیســیون 
مســتقل حقــوق بشــر گفــت کــه تنهــا کارهــای شــاقه 
ــری  ــوق بش ــه حق ــت ک ــوزش نیس ــت از آم و محرومی
کــودکان را نقــض می کنــد، بلکــه اســتفاده از کــودکان به 
عنــوان ســپر انســانی در جنــگ ویــا ســرباز میدان نبــرد و 
اعمــال خشــونت های فزیکــی و جنســی از رویدادهــای 
ــودکان نقــض می شــود. ــوق ک ــه حق فجیعــی اســت ک

آقــای فرهنــگ بــه هفته نامــه 
نیــم رخ گفــت: »گروه هــای مســلح 
ــه عنــوان  مخالــف دولــت از کــودکان ب

 حقــوق بشــر از مفاهیــم اساســی        اســت کــه پس 
ــات  ــال 1945م وارد ادبی ــی  دوم در س ــگ جهان از جن
حقوقــی- سیاســی روزمــره جهــان شــد. اساســنامه 
ســازمان ملــل متحــد پرچــم دار چنــد معاهــده ای بــود 
کــه بــه ایجــاد حقــوق بشــر بین المللــی کمــک کــرد. 
ــن اساســنامه آمــده اســت کــه: »مــردم  در مقدمــه ای
عضــو ملــل متحــد، ایمــان خــود را بــه حقــوق بشــر، 
کرامــت و ارزش هــای انســانی و تســاوی حقــوق زن و 

وضعیت حقوق بشر
 در افغانستان

وضعیتنامطلوب
حقوقبشردرافغانستان

صفحه2

وضعیتحقوقبشریزناندربامیان؛
 افزایش ارقام خشونت ها نشان از چه دارد؟

ضیا احسانی

تحلیل

گزارش

مسعود اختیاری

نقضحقوقبشریکودکاندرافغانستان

مــوارد نقــض حقــوق بشــری افــراد در افغانســتان شــامل خشــونت بــا زنــان، 
خشــونت بــا کودکان، خشــونت و ســلب حقــوق افــراد در محات ســلب آزادی، 
تبعیــض علیــه اقلیت هــای قومی-مذهبــی، محرومیــت افــراد دارای معلولیت و 

قربانــی شــدن افــراد ملکــی در اثــر جنــگ و منازعــه اســت.
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جنــگ در خانه هــای مــردم موضــع می گیرنــد. از افــراد 
ملکــی بــه عنــوان ســپر انســانی اســتفاده می کننــد. در 
میــان افــراد ملکــی و در شــهرها انفجــار و انتحــار انجام 
می دهنــد. نیروهــای ملــی دفاعــی و امنیتــی افغانســتان 
مســؤولیت حفاظــت از مــردم را بــه عهــده دارنــد و بــه 
خاطــر حفاظــت از مــردم جان هــای شــان را بــه خطــر 
ــم  ــام می دهی ــا انج ــه م ــه ای ک ــر حمل ــد. ه می اندازن
خیلــی بــه دقــت اجــرا می شــود به خصــوص عملیــات  
هوایــی تــا بــه خانه هــای مــردم و بــه جــان مــردم ملکــی 
آســیب نرســد. جفاظــت از افــراد ملکــی هنــگام اجرای 
ــی و  ــای امنیت ــای نیروه ــدر اولویت ه ــات در ص عملی

دفاعــی افغانســتان قــرار دارد.«
او افــزود کــه »اگــر در مــواردی از ســوی نیروهــای 
ــی  ــراد ملک ــه اف ــتان ب ــی افغانس ــی و امنیت ــی دفاع مل
ــی رســیدگی  ــا از لحــاظ قانون آســیب رســیده باشــد م
ــوع گزارشــی را شــاهد نیســتیم  ــچ ن ــن هی ــم. فعل کردی
کــه در آن از ســوی مــا بــه افــراد ملکــی آســیب رســیده 

باشــد. در گذشــته ها اگــر رخ داده، هیــأت حقیقت یــاب 
ــه ســاحه  تشــکیل شــده، موضــوع را بررســی کــرده، ب
ــورت  ــه ص ــأت فیصل ــری هی ــس از نتیجه گی ــه و پ رفت

گرفتــه اســت.
ایــن در حالی ســت کــه براســاس یافته هــای 
کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر در یــازده ســال اخیــر 
95 هــزار فــرد ملکــی و در یــک ســال اخیــر هفــت هزار 

ــده اند.  ــگ ش ــی جن ــی قربان ــرد ملک و 700 ف

عامالن نقض حقوق بشر
آقــای فرهنــگ در مــورد عامــان نقــض حقــوق بشــر 
ــه در  ــرد ک ــادآوری ک ــروه را ی ــت گ ــتان، هش در افغانس
شــرایط و اماکــن مختلــف باعــث نقــض حقوق بشــری 

ــوند. ــهروندان می ش ش
1. گــروه طالبــان: در اثــر جنــگ و اعمــال ظلــم و 
محدودیــت از دسترســی بــه حقــوق بشــری در مناطــق 

ــرل شــان تحــت کنت
ــام)داعش(: در  ــراق و ش ــامی ع ــت اس ــروه دول 2. گ

ــار ــاری و انفج ــات انتح ــام حم ــگ، انج جن
ــراد  ــتار اف ــؤول: کش ــر مس ــلح غی ــای مس 3. گروه ه
ملکــی و ظلــم بــر مــردم محــل در مناطــق فعالیت شــان

و  افــراد  تــرور  و  کشــتار  نامعلــوم:  گروه هــای   .4
دولــت کارمنــدان 

ــتان: در  ــی افغانس ــی و امنیت ــی دفاع ــا ی مل 5. نیروه
ــر  ــی در اث ــات هوای ــر در عملی ــگ و بیش ت ــدان جن می
ضعــف مدیریــت باعــث کشــتار افــراد ملکی می شــوند.

6. نیروهــای ناتــو مســتقر در افغانســتان: هنــگام انجام 
عملیــات هوایــی باعــث کشــتار افــراد ملکی می شــوند.

7. اعضای خانواده: خشونت با زنان و کودکان
اداره هــای کار:  افــراد در درون شــهر و داخــل   .8

خشــونت بــا زنــان و آزار خیابانــی بانــوان

جغرافیای نقض حقوق بشر
گفــت  نیــم رخ  هفته نامــه  بــه  فرهنــگ  ذبح اللــه 
ــری  ــوق بش ــر حق ــا بیش ت ــه در آنج ــی ک ــج محیط پن
افــراد نقــض می شــود عبارتنــد از مناطــق ناامــن و 
ــد  ــش از 95 درص ــه در آن بی ــه ک ــگ، خان ــر جن درگی

خشــونت ها بــا زنــان صــورت می گیــرد، محــات 
ــای  ــا( و اداره ه ــا و توقیف خانه ه ــلب آزادی)زندان ه س
کار کــه در آنجــا خشــونت های فزیکــی، روانــی و 

ــود. ــال می ش ــان اعم ــر زن ــی ب جنس
1. میدان جنگ

2. خانه
3. محات سلب آزادی

4. مناطق ناامن
5. اداره های کار

ــن  ــق ناام ــری در مناط ــوق بش ــض حق ــن نق بیش تری
ــت  ــف دول ــلح مخال ــای مس ــرل گروه ه ــت کنت و تح
صــورت می گیــرد کــه شــهروندان از خدمــات آموزشــی، 

ــه عدالــت محــروم انــد. صحــی و دسترســی ب

علل نقض حقوق بشر در افغانستان
پنــج علــت عمــده ای کــه باعــث نقض حقــوق بشــر در 
افغانســتان می شــود از نظــر کمیســیون مســتقل حقوق 

بشــر چنین اســت:
1. جنگ

2. فقر
گاهی افراد از حقوق بشر 3. عدم آ

4. عدم حاکمیت قانون
5. عدم دسترسی افراد به عدالت

بــا وجــود ایــن وضعیــت، پروســه صلــح دولــت بــا گروه 
طالبــان بــر نگرانی هــای مــردم در رابطــه بــه بدتــر شــدن 
ــت.  ــزوده اس ــور اف ــری در کش ــوق بش ــت حق وضعی
ــرات آن مثــل فقــر و  ــن مــردم از جنــگ و اث پیــش از ای
محرومیــت شــکایت داشــتند کــه دسترســی بــه عدالت 
ــاال  ــد، ح ــدود می کن ــان را مح ــی ش ــوق اساس و حق
ــت و  ــان دول ــح می ــق صل ــرای تواف ــا ب ــه گفت وگوه ک
طالبــان در در دوحــه پایتخــت قطــر به همــکاری جامعه 
جهانــی جریان دارد؛ شــهروندان افغانســتان ابراز نگرانی 
می کننــد کــه مبــادا حکومــت پــس از صلــح ارزش هــا، 
ــان  ــد و قربانی آزادی هــا و حقــوق شــان را محــدود کنن

جنــگ بــه عدالــت دســت نیابنــد.
ــی، کمیشــنر  ــم بنفشــه یعقوب ــن مــورد، خان در ای
ــری  ــت درنظرگی ــر گف ــوق بش ــتقل حق ــیون مس کمیس
ــک  ــح، ی ــای صل ــد گفت وگوه ــان در رون ــق قربانی ح
هدیــه نیســت؛ بلکــه ایــن یــک حــق بشــری و بــه نفــع 
ایــن رونــد و مشــروعیت بخش آن اســت و هرچــه 
صــدای آن هــا بیشــتر شــنیده شــود، امــکان موفقیــت 
ــه  ــزود ک ــد. او اف ــم می کن ــر فراه ــح را بهت ــد صل رون
کمیســیون مســتقل حقوق بشــر افغانســتان برای تأمین 
صلــح واقعــی، خواهــان نقــش معنــادار جامعــه مدنــی، 
قربانیــان جنــگ، زنــان کشــور و خواســت واقعــی مردم 

ــت. ــح اس ــای صل ــد گفت وگوه در رون
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از جملــه چالش هــای جــدی حقــوق بشــری در 
افغانســتان اســت.

ــودکان  ــری ک ــوق بش ــض حق ــه ی او، نق ــه گفت ب
ــوزش،  ــت از آم ــون محرومی ــی چ ــوب اعمال در چارچ
ــه خدمــات صحــی، انجــام  محرومیــت از دسترســی ب
کار شــاقه و سواســتفاده از کــودکان در جنــگ صــورت 

می گیــرد.
موارد نقض حقوق بشری کودکان:

• محرومیــت از آمــوزش: 3.7 میلیــون کــودک از 
ــران  ــا را دخت ــد آنه ــه 67 درص ــد ک ــروم ان ــوزش مح آم

تشــکیل می دهنــد.
• محرومیت از دسترسی به خدمات صحی

• کار شــاقه: تنهــا در شــهر کابــل یکصــد هــزار کــودک 
کار وجــود دارد ولــی وزارت کار و امــور اجتماعــی 
می گویــد در مجمــوع حــدود دوونیــم میلیــون کــودک 
ــن جملــه یک ونیــم میلیــون  ــد کــه از ای کار وجــود دارن

تــن آنــان مجبــور بــه انجــام کارهــای شــاقه انــد.

• سواســتفاده از کــودکان در جنــگ بــه عنــوان ســرباز و 
ــپر انسانی س

3. حقوق اقلیت های قومی و مذهبی
بحــث اکثریــت و اقلیت ســازی در افغانســتان همــواره 
ــده و  ــه ش ــطح جامع ــا در س ــروز اختاف ه ــث ب باع
وضعیــت سیاســی کشــور را نیــز متأثــر ســاخته اســت. 
یکــی از عوامــل بــروز جنگ هــای داخلــی نیــز تفکیک 
در  اقلیت سازی-اکثریت ســازی  و  قومی-مذهبــی 

ــود. ــته می ش ــه دانس جامع
در همیــن حــال، کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
ابــراز نگرانــی می کنــد کــه نابرابــری در رعایــت حقــوق 
ــه تیپ هــای قومــی- ــان ب شــهروندان و دســته بندی آن

مذهبــی ضمــن اینکــه ترویج کننــده ی نابرابــری و نقض 
حقــوق انســانی آنهاســت، باعــث نادیــده گرفتــه شــدن 

ــود. ــی می ش ــی و مذهب ــای قوم اقلیت ه
رییــس نشــرات کمیســیون مســتقل حقــوق 
ــن کمیســیون بارهــا  ــن مــورد گفــت  کــه ای بشــر در ای
ــات  ــه امکان ــع عادالن ــوق و توزی ــت حق ــورد رعای در م
ــاوران و  ــی همچــون ســیک ها، هندوب ــرای اقلیت های ب
ــرده  ــادآوری ک ــت ی ــه حکوم ــتان ب ــای افغانس جوگی ه

ــت. اس
4. حقوق افرادی دارای معلولیت

براســاس آمارهــای وزارت دولــت در امــور شــهدا و 
ــراد  ــن، 10.3 درصــد جمعیــت افغانســتان را اف معلولی
دارای معلولیــت تشــکیل می دهنــد کــه 140 هــزار 
ــدک  ــازات ان ــت و از امتی ــت اس ــن وزارت ثب ــر در ای نف
ــد. هــر اداره ی دولتــی  مثــل معــاش ماهــوار برخوردارن
موظــف اســت ســه درصــد ســمت های کاری اش را بــه 
افــراد دارای معلولیــت اختصــاص دهــد. اما کمیســیون 
مســتقل حقــوق بشــر می گویــد ایــن قشــر هنوزهــم بــا 
ــه  ــه مواج ــری در جامع ــت و بی مه ــض، محدودی تبعی
ــل،  ــگ، ش ــر، لن ــور، ک ــون ک ــی چ ــت. عنوان های اس
تتلــه و... بــه لحــاظ روانــی آســیب های جــدی بــه آنان 

می کنــد. وارد 
5. حقوق افراد در محالت سلب آزادی

ــی هایی  ــت: »بررس ــگ گف ــای فرهن ــورد آق ــن م در ای
که کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر داشــته در محات 

 فعــاالن و کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر 
می گوینــد حقــوق بشــر بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ارزش هــای انســانی در افغانســتان وضعیــت نامناســبی 
ــکال  ــه اش ــهروندان ب ــری ش ــوق بش ــض حق دارد. نق
مختلفــی صــورت می گیــرد و دسترســی بــه عدالــت نیز 

بســیار دشــوار اســت.
ــیون  ــرات کمیس ــس نش ــگ، ریی ــه فرهن ذبیح الل
مســتقل حقــوق بشــر در گفت وگــو بــا هفته نامــه 
ــراد  ــری اف ــوق بش ــض حق ــوارد نق ــت: »م ــم رخ گف نی
در افغانســتان شــامل خشــونت بــا زنــان، خشــونت بــا 
کــودکان، خشــونت و ســلب حقــوق افــراد در محــات 
ســلب آزادی، تبعیــض علیــه اقلیت هــای قومــی-
ــی  مذهبــی، محرومیــت افــراد دارای معلولیــت و قربان
شــدن افــراد ملکــی در اثــر جنــگ و منازعــه اســت.«

موارد نقض حقوق بشر
1. حقوق زنان

نقــض حقــوق زنــان در سراســر افغانســتان بــه عنــوان 
ــوق  ــد حق ــری و ض ــوق بش ــد حق ــده ی ض ــک پدی ی
می گیــرد.  صــورت  بین المللــی  بشردوســتانه ی 
خشــونت بــا زنــان و محرومیــت از حقــوق قانونی شــان 
مشــکل بزرگی ســت کــه دولــت افغانســتان، نهادهــای 
ــه  ــان دو ده ــی در جری ــه های بین الملل ــی و موسس مدن
ــه آن  ــیدگی ب ــرای رس ــان ب ــقوط طالب ــس از س ــر پ اخی
ــان  ــه زن ــونت ها علی ــم خش ــا هنوزه ــد. ام کار می کنن
بــرای محرومیــت آنــان از حقــوق اساســی شــان در حــد 

نگران کننــده ای وجــود دارد.
• خشونت با زنان

ــوق  ــای حق ــن چالش ه ــان از بارزتری ــا زن ــونت ب خش
ــونت  ــی رود. خش ــمار م ــه ش ــتان ب ــری در افغانس بش
ــه  ــان ب ــه زن ــع خشــونت علی ــون من ــق قان ــان طب ــا زن ب
ــرات  ــس نش ــود. رییی ــال ش ــن اعم ــکل، ممک 22 ش
کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر می گویــد عمده تریــن 
قضایــای خشــونت بــا زنــان کــه در دفاتــر این نهــاد ثبت 
می شــود شــامل خشــونت فزیکی؛ خشــونت جنســی؛ 
حــاد  خشــونت های  زبانــی؛  و  روانــی  خشــونت 
مثــل قتــل، تجــاوز جنســی، اختطــاف و خودکشــی؛ 
خشــونت اقتصــادی و محرومیــت از حقــوق اساســی 
اســت. در مجمــوع در جریــان ســال روان میــادی 
3477 مــورد خشــونت بــا زنــان در ایــن کمیســیون بــه 

ثبــت رســیده اســت.

• زمایش بکارت
در گــزارش تحقیقــی کــه بــه تاریــخ یازدهــم اکتبــر 2020 
از ســوی کمیســیون مســتقل حقوق بشــر منتشــر شــد، 
ــدی  ــوارد ج ــی از م ــایی یک ــای نس ــش ه ــام آزمای انج
نقــض حقــوق بشــری زنان در افغانســتان دانســته شــد. 
ــرکت  ــور ش ــت کش ــق ۱۲۹ زن از 13 والی ــن تحقی در ای
کــرده بودنــد. نتایــج تحقیقــات ایــن کمیســیون نشــان 
ــدون  داد کــه بیــش از 92 درصــد معاینه هــای نســایی ب
رضایــت زنــان صــورت می گیــرد. در توضیــح ایــن 
گــزارش آمــده اســت کــه در جریان ســه ســال گذشــته و 
بعــد از انفــاذ کــود جــزا معاینــه عدلی ـ طبــی را گذرانــده 
ــش نامه  ــوده و پرس ــرکت نم ــور ش ــت کش در ۱۳ والی
تکمیــل نموده انــد کــه 62 تــن )48.1%( آنــان متأهــل، 
34 تــن )26.4%( مجــرد، ۱۲ تــن )۹.۳%( نامــزد، 14 
تــن )10.9%(، بیــوه و 7 تــن )5.4%( مطلقــه بوده انــد. 
ــن  ــن پرسش شــونده، 78 ت هم چنیــن از مجمــوع 129 ت
آن هــا )۶۰.۴%( در محابــس، 9 تــن )7.0%( در نظــارت 
خانه هــای پولیــس و 42 تــن )32.6%( باقی مانــده 
ــورد  ــته اند. در ۱۱۹ م ــکونت داش ــن س ــای ام در خانه ه
شــامل ۹۲.۳ درصــد معاینــه بــدون رضایــت زن و بــدون 

حکــم محکمــه ذی صــاح انجــام  شــده اســت.
عوامل نقض حقوق بشری زنان

وجــود عــرف و ســنت های ناپســند، نبــود امنیــت 
و  ولســوالی ها  در  دولــت  حاکمیــت  در  ضعــف  و 
والیت هــا، عــدم برخــورد قاطعانــه بــا مجرمــان 
اداری و  از مجــازات، فســاد  معافیــت  فرهنــگ  و 
سوءاســتفاده از موقــف وظیفــه ای، دخالــت افــراد 
متنفــذ در امــر رســیدگی بــه قضایــا، دسترســی محــدود 
ــان بــه عدالــت، فعالیــت افــراد و گروه هــای مســلح  زن
ــونت  ــان خش ــی از قربانی ــت ناکاف ــؤول، حمای غیرمس
گاهــی  مــردم،  علیــه زنــان، بی ســوادی و ســطح پاییــن آ
ــدر؛  ــواد مخ ــه م ــاد ب ــش اعتی ــکاری و افزای ــر و بی فق
ــان در کشــور  ــا زن منحیــث عوامــل اصلــی خشــونت ب

ــت. ــده اس ــمرده ش ش

2. حقوق کودکان
ذبیح اللــه فرهنــگ، رییس نشــرات کمیســیون مســتقل 
حقــوق بشــر گفــت کــه نقــض حقــوق بشــری کــودکان 

ســلب آزادی افغانســتان، افــراد بــه غــذای ســالم، 
ــا فامیل شــان کــه حقــوق  خدمــات صحــی و رابطــه ب

ــد.« اساســی آنهــا اســت، دسترســی ندارن
6. جنگ یا منازعه ی مسلحانه

ــم نظــری، معــاون و کمیشــنر کمیســیون مســتقل  نعی
ــردم  ــلحانه از م ــه ی مس ــد منازع ــر می گوی ــوق بش حق
افغانســتان همــواره قربانــی می گیــرد کــه باعــث نقــض 

ــان شــده اســت. حقــوق بشــری آن
آقــای نظــری در برنامــه ی گرامیداشــت از روز 
ــان  ــود از قربانی ــی یادب ــر و روز مل ــوق بش ــی حق جهان
جنــگ گفــت: »طالبــان اماکــن عامــه و افــراد ملکــی 
را هــدف قــرار می دهنــد، حکومــت نیــز در اثــر 
ضعــف مدیریــت ســردچار نقــض حقــوق بشردوســتانه 
بین المللی شــده اســت. ســه اصــل حقوق بشردوســتانه  
ــب  ــاط و تناس ــک، احتی ــامل تفکی ــه ش ــی ک بین الملل
بین المللــی  جرایــم  نمی گیــرد.  صــورت  می شــود 
همچــون قتــل عــام، جنایــت علیــه بشــریت و جنایــت 

جنگــی صــورت می گیــرد. نیروهــای خارجــی مناطقی 
ــی،  ــراد ملک ــه اف ــد ک ــرار داده ان ــدف ق ــزی را ه و مراک
ــد  ــا کار می کردن ــی و ی ــا زندگ ــودکان در آن ج ــان و ک زن
امــا منبــع تمویــل جنــگ تلقــی می شــد؛ در حالــی کــه 
آنــان از روی فقــر و یــا بــا جبــر بــه منبــع تمویــل جنــگ 

کمــک می کردنــد.«
امــا فــواد امــان، معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع 
ملــی بــه هفته نامــه نیــم رخ گفــت: »در مجمــوع عامــل 
ــگام  ــان هن ــتند. طالب ــان اس ــی طالب ــرا ملک ــات اف تلف

وضعیتحقوقبشردرافغانستان گزارش

حسین احمدی

ادامهرویکرد
در گزارش تحقیقی که به تاریخ یازدهم اکتبر 
2020 از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
منتشر شد، انجام آزمایش های نسایی یکی 
از موارد جدی نقض حقوق بشری زنان در 
افغانستان دانسته شد. در این تحقیق ۱۲۹ 
زن از 13 والیت کشور شرکت کرده بودند. 
نتایج تحقیقات این کمیسیون نشان داد که 
بیش از 92 درصد معاینه های نسایی بدون 
رضایت زنان صورت می گیرد. در توضیح 
این گزارش آمده است که در جریان سه 
سال گذشته و بعد از انفاذ کود جزا معاینه 
عدلی ـ طبی را گذرانده در ۱۳ والیت کشور 
شرکت نموده و پرسش نامه تکمیل نموده اند 
که 62 تن )48.1%( آنان متأهل، 34 تن 
)26.4%( مجرد، ۱۲ تن )۹.۳%( نامزد، 
14 تن )10.9%(، بیوه و 7 تن )%5.4( 
مطلقه بوده اند. هم چنین از مجموع 129 
تن پرسش شونده، 78 تن آن ها )%۶۰.۴( 
در محابس، 9 تن )7.0%( در نظارت 
خانه های پولیس و 42 تن )%32.6( 
باقی مانده در خانه های امن سکونت 
داشته اند. در ۱۱۹ مورد شامل ۹۲.۳ درصد 
معاینه بدون رضایت زن و بدون حکم 
محکمه ذی صاح انجام  شده است.

ــت  ــاد و تقوی ــری ایج ــوق بش ــای حق قضای
نکــرده اســت.

اکنــون شــهروندان افغانســتان بــه ویژه 
زنــان و کــودکان بــا مشــکات جدیــد نقــض 
حقــوق بشــری مواجه انــد. علــل و عوامــل 
کــه ســبب می شــود تــا حقــوق بشــر در ایــن 
ــض  ــت ناکی نق ــه ی وحش ــه گون ــور ب کش
ــر،  ــی، فق ــا ناامن ــت. ام ــراوان اس ــود، ف ش
بیــکاری، نبــود مصونیت شــغلی، مشــکات 
خانوادگــی از مهم تریــن عوامــل اســتند کــه 
بــر وضعیــت حقــوق بشــر تأثیــرات منفــی به 
ــه  ــنبه ک ــح روز پنج ش ــد. صب ــا می  گذارن ج
ــی حقــوق بشــر اســت،  ــا روز جهان ــر ب براب
بانــو مالــه میونــد خبرنــگار رادیوتلویزیــون 
تــرور  ننگرهــار  والیــت  در  انعــکاس 
ــونت  ــورد خش ــا م ــه ده ه ــه ب ــد. روزان کردن
ــان  ــه زن ــبت ب ــر نس ــوق بش ــض حق و نق
در ایــن جغرافیــا انجــام می شــود. هنــوز 
چشــم اندازی روشــنی هــم از بهبــود و تغییــر 

ــدارد. ــود ن ــت وج وضعی
تــازه بحــث صلــح بــا طالبــان، گروهی 
نقــض حقــوق  میــزان  بزرگ تریــن  کــه 
بشــر را در کارنامــه دارد و قــرار اســت در 
کشــور  ایــن  آینــده ی  تصمیم گیری هــای 
ــادی  نقــش داشــته باشــند، نگرانی هــای زی
را از جملــه نگرانی هــای زنــان را برانگیختــه 
اســت. رویــه و رفتــار کــه تــا اکنــون بــا ایــن 
گــروه چــه از طــرف امریــکا و چــه حکومت 
ــی  ــه، هیــچ اعتنای افغانســتان صــورت گرفت
بــه حقــوق قربانیــان جنایت هــای ایــن 
گــروه نشــده اســت. ادامــه ی ایــن رونــد بــا 
ایــن وضــع، می توانــد تأثیــرات جــدی و 
منفــی بــر وضعیــت حقــوق بشــر بگــذارد.



سیاســت دولــت و برعهــده گرفتــن پســت های دولتــی 
ــه زندگــی  ــوط ب ــن بســت ها مرب و ایفــای وظیفــه در ای
ــت  ــت و دول ــتان اس ــان افغانس ــی زن ــی  و سیاس عموم
ــاس  ــال 2003 براس ــوان را در س ــق بان ــن ح ــن ای تأمی
ــض  ــکال تبعی ــه اش ــو کلی ــی مح ــیون بین الملل کنوانس
ــاز  ــک امتی ــن ی ــت. ای ــرده اس ــن ک ــان تضمی ــه زن علی

ــرای دولــت افغانســتان اســت. مثبــت ب
مــاده هشــتم ایــن کنوانســیون از دولت هــای 
عضــو می خواهــد کــه اقدامــات الزم را بــرای تضمیــن 
ــوان  ــه عن ــی ب ــازمان های بین الملل ــان در س ــور زن حض
نماینــده دولــت خــود انجــام دهنــد. براســاس مــاده 9، 
ــا  ــان حقــوق مســاوی ب ــه زن ــد ب دولت هــای عضــو بای

مــردان در زمینــه کســب، تغییــر و یا حفــظ تابعیت اعطا 
کننــد. مخصوصــا دولت هــا بایــد اطمینــان دهنــد کــه 
نــه ازدواج زن بــا یــک مــرد خارجــی و نــه تغییــر تابعیت 
ــب  ــود، موج ــه خ ــود ب ــی دوران ازدواج، خ ــوهر ط ش
تغییــر تابعیــت، بی تابعیــت شــدن و یــا تحمیــل تابعیــت 
شــوهر بــر وی نشــود. دولت هــای عضــو بایــد در رابطــه 
بــا تابعیــت کــودک، بــه زن حــق مســاوی بــا مــرد اعطا 

یند. نما
5 . حمایت از حقوق مدنی زنان:

مــاده 15 کنوانســیون، برخــی از حقــوق مدنــی کــه زنــان 

ــد  ــردان از آن بهره من ــا م ــاوی ب ــورت مس ــه ص ــد ب بای
ــن  ــاس ای ــد. براس ــاغ می کن ــا اب ــه دولت ه ــوند را ب ش
ــت  ــی اهلی ــور مدن ــد در ام ــتان بای ــان افغانس ــاده، زن م
قانونــی برابــر با مــردان داشــته و امــکان اجرای مســاوی 
ایــن اهلیــت نیز بــه آنهــا داده شــود. زن افغانســتانی باید 
ــا  در انعقــاد قــرارداد و اداره امــوال از حقــوق مســاوی ب
مــردان برخــوردار باشــند. در تمــام مراحــل دادرســی در 
محاکــم بــا زن بایــد رفتــار مســاوی صــورت گیــرد. زنان 
بایــد در رابطــه بــا قانــون رفت وآمــد، انتخــاب مســکن 
و محــل اقامــت بــا مــردان برابــر باشــند.  بنابرایــن و بــا 
اســتناد بــه مــاده پانزدهــم کنوانســیون بین المللــی محــو 
کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان، دولــت افغانســتان 
موظــف اســت کــه تمامــی  قراردادهــا و یــا اســناد 
ــردن   ــدود ک ــور مح ــه منظ ــه ب ــر را ک ــی دیگ خصوص
ــت را  ــده اس ــم ش ــان تنظی ــی زن ــای قانون صاحیت ه
باطــل نمایــد. امــا تاهنــوز ایــن بخشــی از کنوانســیون 
در افغانســتان بــه صــورت عملــی تطبیق نشــده اســت و 
در محاکــم عدلــی و قضایی افغانســتان اعتبار شــهادت 
یــک زن برابــر بــا اعتبــار شــهادت یــک مــرد نیســت؛ 
ضمــن اینکــه در بســیاری از مــوارد در متــن جامعــه زنان 

صاحیــت عقــد قــرارداد امــوال و امــاک را ندارنــد.
6 . حمایــت از حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی، و 

ــان ــی زن فرهنگ
ــض  ــکال تبعی ــه اش ــو کلی ــی مح ــیون بین الملل کنوانس
علیــه زنــان ، طیــف بــه نســبت، گســترده تری از حقــوق 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی زنــان را در مــواد 10، 
11، 12، 13 و14 آورده اســت کــه بایــد دولت هــا در 
زمینــه برخــورداری برابــر زنــان بــا مــردان از آن حقــوق 

ــد. ــام دهن ــای الزم را انج تاش ه
7 . تبعیض مثبت:

ــه  ــد ک ــان می کن ــاده 2 خاطرنش ــیون در م ــن کنوانس ای
اتخــاذ تدابیــر ویــژه و موقتــی توســط دولت هــای عضــو 
ــان و  ــری زن ــه براب ــیدن ب ــرعت بخش ــدف آن س ــه ه ک
مــردان اســت نبایــد تبعیــض به نفــع زنــان قلمداد شــود. 
ــات  ــه اقدام ــد ک ــد می نمای ــاده تأکی ــن م ــان ای هم چن
ــان و  ــت از ایفــای نقــش مــادری زن ــژه ماننــد حمای وی
امثــال آن، حــق طبیعــی و انســانی زنــان اســت و نبایــد 
جــزو تبعیضــات مثبــت نســبت بــه زنــان بــه حســاب 

آینــد.
ــه  ــه اشــکال تبعیــض علی کنوانســیون محــو کلی
زنــان، اصــول تســاوی بــر مبنای جنســیت را مشــخص 
و مســؤولیت دولت هــای عضــو در قبــال زنــان را معیــن 
کــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر، فراینــد تصویــب ایــن 
ــت عضــو و  ــه گزارش هــا توســط دول کنوانســیون، تهی
ــد فهــم خشــونت و  ــل آن، فرهنــگ جدی ــه و تحلی ارای

جنســیت را بــه وجــود آورده اســت.
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جنــس دیگــر می شــود اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.«
ــت  ــای نادرس ــن الگوه ــادی از ای ــای زی مثال ه
اجتماعــی و فرهنگــی را در ســطح جامعــه افغانســتان 
می توانیــم مشــاهده نماییــم. بــه طــور نمونــه در جامعــه 
مــا بــاوری وجــود دارد که براســاس آن زنــان را موجوداتی 
فریبــکار و حیله گــر می داننــد و بــه مــردان هــم توصیــه 
ــاط باشــید و از  ــان محت ــا زن می شــود کــه »در رابطــه ب
آنــان دوری نماییــد« گرچــه دولــت افغانســتان از ســال 
2003م بدین ســو تاش هــای خوبــی  را بــرای محــو ایــن 
باورهــای نادرســت انجــام داده اســت امــا دلیــل اینکــه 
تاش هــای حکومــت چــرا منتــج بــه نتیجــه ی مطلوب 
ــای  ــنت ها و باوره ــاق س ــد در اعم ــت را بای ــده اس نش

ســنتی مــردم  افغانســتان جســت وجو کــرد.

3 . وظایــف دولت هــا در جلوگیــری از فــروش و 
ــان: ــای زن فحش

مــاده 6 کنوانســیون محــو تبعیــض علیــه زنــان، 
ــوع  ــا هرن ــه ب ــد ک ــزم می کن ــو را مل ــای عض دولت ه
ــه  ــن، از هرگون ــه وضــع قوانی ــاز از جمل ــورد نی ــدام م اق
معاملــه زنــان و اســتفاده از آنــان در فحشــا مقابلــه کــرده 
و از انجــام ایــن اعمــال در مــورد زنــان جلوگیــری نماید.

دولــت افغانســتان گرچــه در خصــوص جلوگیری 

ــان، اعمــال  شــده اســت. ــواده ی آن خان
سیاســی  امــور  گاه  آ کشــاورز،  نصیراحمــد 
را  از کــودکان  می گویــد: »بیش تریــن سواســتفاده 
مخالفــان حکومــت انجــام می دهنــد. چــون معمــول 
اســت کــه طالبان هــر زمــان در یک جغرافیــا حاکمیت 
پیــدا می کننــد، تــاش دارنــد جنــگ شــان را فلســفه ی 
ــه نظــام و  ــغ علی ــه تبلی ــد. ب ــی بدهن ــک دین ایدیولوژی
ــای  ــد و آزادی ه ــت می یازن ــت دس ــرد حکوم عملک
نیم بنــد در داخــل نظــام را برجســته می ســازند و تــاش 
دارنــد تــا روحیــه ی مــردم را در برابــر نظام تغییــر دهند و 

حتمیــت جهــاد را برجســته کننــد.«

ســن  زیــر  اطفــال  وقتــی  او،  گفتــه ی  بــه 
ــوش  ــنوند خودج ــب را می ش ــان طال ــای مبلغ حرف ه
آمــاده می شــوند تــا بــه صفــوف طالبــان در برابــر 

حکومــت بپیوندنــد.
آقــای کشــاورز افــزود »بــه نحــوی گفتــه 
می توانــم طالبــان ذهنیت ســازی می کننــد و ایــن 
ــود.  ــام می ش ــی انج ــاه زمان ــدوده ی کوت ــک مح در ی
به طــور نمونــه: در ولســوالی کوهســتانات والیــت 
ســرپل 80 درصــد ســربازان طالــب جوانــان و نوجوانان 
زیــر ســن هســتند و این هــا زیــر تأثیــر تبلیغــات طالبان 
ــه ی فــراخ در  ــه گون قــرار گرفتــه انــد. ایــن تبلیغــات ب

امــا دلیــل کافــی نیســت، زیــرا کار در راســتای حقــوق 
زنــان هنــوز راه طوالنــی پیــش رو دارد. بــا قبــول این کــه 
ــان در  ــنتی در بامی ــگ س ــی از فرهن ــیت ها ناش حساس
مــورد فعالیت هــای زنــان کم تــر شــده اســت، امــا 
ــترده در  ــورت گس ــه ص ــوز ب ــان هن ــه زن ــونت علی خش

ــود.« ــال می ش ــان اعم ــت بامی والی
دوره ی ســخت قرنتیــن ناشــی از شــیوع ویــروس 

کرونــا در جهــان کــه درآمــد خانواده هــا کاهــش یافت و 
بــی کاری افزایــش یافــت، عامل دیگری اســت کــه ذکیه 
رضایــی رئیــس امــور زنــان بامیــان بــه آن اشــاره می کند.

خانــم رضایــی در گفت وگــو بــا هفته نامــه نیــم رخ 
گفــت بــرای والیتــی کــه 63 درصــد مــردم آن زیــر خــط 
ــده ی وضعیــت  ــن کنن فقــر هســتند، فقــر عامــل تعیی
جامعــه اســت. خشــونت نیــز بــه عنــوان یــک پدیــده ی 

ــود.   ــر می ش ــر بیش ت ــش فق ــا افزای ــی ب اجتماع

کاهــش  راه حــل  بشــر  حقــوق  آمــوزش 
زنــان  علیــه  خشــونت 

جــواد دادگــر می گویــد کــه آمــوزش حقــوق بشــر 
ــی  ــد گام اساس ــا می توان ــر نگرش ه ــر تغیی ــز ب متمرک
بــرای کاهــش خشــونت علیــه زنــان باشــد. آقــای دادگر 
تأکیــد دارد کــه بــا تمــام تاش هــا در بیــش از یک ونیــم 
دهــه ی اخیــر در بامیــان هنــوز نیــاز مبرم اســت کــه برای 

شــهروندان بامیــان حقــوق بشــر آمــوزش داده شــود.
در  فعــال  نهادهــای  گاهی دهــی  آ برنامه هــای 
ــر  ــز ب ــر متمرک ــر  بیش ت ــوق بش ــان و حق ــه زن عرص
ــن جهــت مــورد انتقــاد نیــز  ــوده، از ای مرکــز شــهرها ب

کوتــاه در شــهر محــل زندگی مــان می توانیــم بــه خوبــی 
نمونه هــای عینــی نقــض مــاده 2 و بنــد 1 مــاده 51 ایــن 
کنوانســیون را مشــاهده نماییــم. بــرای درک بهتــر ایــن 
موضــوع، الزم اســت بــه مثالــی ســاده در اداره پاســپورت 
ــان  و شناســنامه افغانســتان اشــاره نماییــم کــه در آن زن
ــهروندی/ ــنامه ش ــپورت و شناس ــن پاس ــرای گرفت ب

ــدر و  ــنامه ی پ ــد شناس ــان بای ــرای فرزندان ش ــره ب تذک
ــد و  ــه کن ــوهرش را ارای ــواده ش ــایی خان ــدارک شناس م
مــدارک شناســایی پــدر، مــادر و نزدیــکان درجــه یــک 
زن، بــرای دریافــت پاســپورت فرزندانــش دارای اعتبــار 
نیســت. ایــن از لحــاظ اعتبــار اســناد یک اصل اســت. 
امــا در عمــل هیچ زنــی صاحیت نــدارد بــرای فرزندش 
بــدون رضایــت یک مــرد عضــو خانــواده پاســپورت و یا 
شناســنامه بگیــرد. تغییراتــی کــه در قانــون ثبــت احوال 
نفــوس قــرار بــود بــه وجــود بیایــد، هنــوز نامشــخص 

اســت.
ــده  ــض ش ــوارد نق ــی از م ــا بخش ــورد تنه ــن م ای
ایــن مــاده از کنوانســیون بین المللــی محــو کلیه اشــکال 

تبعیــض علیــه زنــان اســت.
ممکــن اســت کســانی بتوانند با اســتناد بــه قوانین 
دینــی، توجیهــی بــرای ایــن کار بیابنــد. امــا در جــواب 
ــد گفــت کــه کنوانســیون های بین المللــی  منتقــدان بای
کــه دولت هــا آن را امضــا می کننــد بــه موضوعــات 
ــتان  ــن، افغانس ــی. بنابرای ــه دین ــد ن ــانی دارن ــگاه انس ن
ــف اســت  ــن ســند مکل ــا امضــای ای در ســال 2003م ب
تــا ایــن مانــع قانونــی را برطــرف نمایــد و بــه زنــان ایــن 
ــا براســاس مــدارک قانونــی دلخــواه  اجــازه را بدهنــد ت
خویــش بــرای فرزنــدان شــان پاســپورت بگیرنــد، چــرا 
کــه تبعیــض براســاس مــاده اول ایــن کنوانســیون، قایل 
ــت براســاس  ــز، اســتثنا و محدودی ــه تمای شــدن هرگون
جنســیت اســت کــه بــر »بــه رســمیت شــناختن حقوق 
بشــری زنــان« و آزادی هــای اساســی آنهــا و بهره منــدی 
و اعمــال آن حقــوق بــر پایــه مســاوات بــا مــردان، صرف 
نظــر از وضعیــت تأهــل آنــان، در تمــام زمینه هــای 
ــی و  ــی، مدن ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص سیاس
ســایر زمینه هــا، اثــر مخــرب دارد یــا بــه صــورت اصولی 
ــده  ــف ش ــت تعری ــن وضعی ــردن ای ــن ب ــش از بی هدف

اســت.
2 . تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی:

محــو  بین المللــی  کنوانســیون  پنجــم  مــاده  در 
کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان آمــده اســت: 
ــا زمینــه تغییــر آن  »دولت هــای عضــو ملــزم هســتند ت
دســته از الگوهــای اجتماعــی و فرهنگــی کــه باعــث 
ایجــاد تعصبــات، باورهــا، کلیشــه ها و رفتارهــای 
پســت انگارانه و برتری جویانــه یــک جنــس نســبت بــه 

ــح  ســرباز جنــگ اســتفاده می کننــد کــه نقــض صری
ایــن  هم چنیــن  اســت  کــودکان  بشــری  حقــوق 
ــانی  ــپر انس ــوان س ــه عن ــودکان ب ــان و ک ــا از زن گروه ه
اســتفاده می کننــد کــه باعــث افزایــش تلفــات کــودکان 

می شــود.«
ــال  ــت س ــاه نخس ــش م ــودکان در ش ــات ک ــا تلف ام

ــت. ــه اس ــش یافت ــادی کاه ــاری می ج
بــر بنیــاد یافته هــای کمیســیون مســتقل حقــوق 
بشــر افغانســتان  تلفــات کــودکان در نیمــه ی نخســت 
ــاه نخســت  ــه شــش م ــادی  نســبت ب ســال 2020 می
ســال 2019 میــادی، 33 درصــد کاهــش یافته اســت.

در شــش مــاه نخســت ســال روان میــادی  
ــه  ــد  ک ــن می رس ــه 630 ت ــودکان ب ــات ک ــوع تلف مجم
225 کشــته و 405 تــن زخمــی را دربــر می گیــرد. 
ــادی   ــال 2019 می ــاه اول س ــش م ــه در ش در حالی ک
ــن می رســید  کــه  ــه 951 ت مجمــوع تلفــات کــودکان ب

ــود. ــی ب ــن زخم ــته و 792 ت ــامل 159 کش ش
ــه  ــن حــال، آمارهــای وزارت امــور داخل  در همی
نیــز نشــان می دهــد کــه در جریــان یــک ســال اخیــر 
۹.۶ درصــد خشــونت در برابــر کــودکان توســط والدین 
ــواده و  ــای خان ــایر اعض ــط س ــد توس ــان، ۱۲ درص آن
۷۸.۴ درصــد به وســیله ی افــراد غیــر از اعضــای 

از ایــن اعمــال اقداماتــی را انجــام داده اســت امــا 
ــت  ــه دس ــات ب ــن افدام ــی از ای ــه خوب ــفانه نتیج متأس
نیامــده اســت، بــه کارگیــری افــراد فاســد در اداره هــای 
دولتــی کــه هــر روز خبرهــای فســاد اخاقــی شــان در 
ــته  ــت را برجس ــن واقعی ــود ای ــر می ش ــانه ها منتش رس
می ســازد کــه جلوگیــری از فحشــای زنــان ابتدا بایســتی 
ــا  ــد ب ــت بتوان ــا دول ــود ت ــاز ش ــی آغ ــای دولت از نهاد ه
ایــن عمــل ناپســند در ســطح کشــور مبــارزه نمایــد. در 
ــی  ــا پول های ــتانی/قلین و ی ــه س ــگ گل ــن، فرهن ضم
کــه تحــت نــام شــیربها در بــدل فــروش دختــر هنــگام 
ازدواج بــه خانــواده ی دختــران پرداخــت می شــود یــک 
الگــو و یــک رســم فرهنگــی اســت کــه دولــت در ایــن 

مــورد تاکنــون اقدامــات الزم را انجــام نــداده و هیــچ نوع 
پالیســی بــرا جلوگیــری از آن نــدارد. 

4 . حمایت از حقوق سیاسی زنان:
مــاده هفتــم ایــن کنوانســیون از دولت هــای عضــو 
ــض  ــع تبعی ــرای رف ــات الزم را ب ــه اقدام ــد ک می خواه
علیــه زنــان در زمینــه بهــره منــدی از حقــوق سیاســی 
ــه  ــد ک ــان ده ــوص اطمین ــه خص ــام داده و ب ــان انج ش
زنــان به صــورت برابــر بــا مــردان از حــق رأی دادن و رأی 
گرفتــن در همــه انتخابــات و همــه پرســی های مربوط به 
تمامــی  ارگان هــا برخوردارنــد. حــق شــرکت در تعییــن 

مســجدها و مدرســه ها انجــام می شــود، توســط 
ــر  ــی ه ــت و وقت ــده اس ــاده ش ــه آم ــتخبارات بیگان اس
شــنونده ی کم ســن را زیــر تأثیــر قــرار می دهــد و 
ــان  ــوف طالب ــه صف ــتن ب ــاده ی پیوس ــک آم ــدون ش ب

می شــود.«
آســیب پذیر  به شــدت  قشــر  ایــن  کــودکان، 
افغانســتان هنــوز از امکانــات ابتدایــی زندگــی بی بهــره 
ــرای  ــراوان ب ــواری های ف ــود دش ــا وج ــوز  ب ــد. هن ان
دســت یافتــن بــه یــک زندگــی ایــده آل نــه، بلکــه غذای 
شــب و روز تقــا می کننــد. تنهــا این نیســت، کــودکان 
ــد و  ــرار دارن ــت ق ــورد آزار و اذی ــا م ــادی در بازاره زی
ــی  ــی و نظام ــتفاده ی جنس ــم از سوء اس ــی ه موردهای

ــرد. ــورت می گی ــا ص ــز از آن ه نی
قانــون حمایــت از حقوق کــودکان در افغانســتان، 
حقــوق کــودکان را چنیــن توصیــف می کنــد: »حقــوق 
کــودک مجموعــه ای از حقــوق بشــر ویــژه ی کــودکان 
اســت کــه بــر پشــتیبانی و نگهــداری از افــراد کم تــر از 

هجــده ســال، تمرکــز دارد.«
قانــون حقــوق کــودک، یــک کــودک را بــه عنوان 
ــال  ــده س ــن هج ــه س ــه ب ــد ک ــف می کن ــردی تعری ف
نرســیده  اســت. حقــوق کــودکان شــامل حــق بــر عدم 
تبعیــض، حــق حیــات، حــق بقــا، حق رشــد، حــق بر 
ثبــت نــام، برقــراری ارتباط بــا والدیــن، هویت انســانی 
و همچنیــن نیازهــای اساســی برای حفاظــت فیزیکی، 
مراقبت هــای  عمومی-دولتــی،  آمــوزش  غــذا، 
بهداشــتی و قوانیــن کیفــری مناســب براســاس ســن و 
رشــد کــودک، حفاظــت برابــر از حقــوق مدنــی کودک 
و آزادی از تبعیــض بــر اســاس نــژاد، جنســیت، گرایش 
ــب،  ــی، مذه ــأ مل ــیتی، منش ــت جنس ــی، هوی جنس

ــا دیگــر ویژگی هاســت. ــگ، قومیــت ی رن
حقــوق کــودکان از اجــازه دادن بــه ظرفیــت 
کــودکان بــرای داشــتن اختیــار عمــل تــا اعمــال 
ــه  ــدون هیچ گون ــی و احساســی ب نظــر فیزیکــی، روان

بدرفتــاری بــا کــودکان را دربرمی گیــرد.
ــا ایــن همــه کــودکان  افغانســتان در ســال روان  ب
ــروز  خورشــیدی بیــش از هــر ســال دیگــر از ســبب ب
ــونت های  ــدید خش ــا و تش ــروس کرون ــترش وی و گس
جنــگ و افزایــش فقــر و بــی کاری بــه گونه هــای 

ــد. ــیب دیده ان ــف آس مختل

قــرار گرفتــه انــد کــه قریه هــای دور بــا فرهنــگ عرفــی 
فرامــوش می شــود.

ذکیــه رضایــی رئیــس امــور زمــان بامیــان می گوید 
ــه نقــاط دوردســت ایــن  ــد ب کــه امســال تــاش کرده ان
والیــت توجــه شــود: »اعــام قطعنامــه عمومــی  یکــی 
از فعالیت هایــی اســت کــه ریاســت امــور زنــان بامیــان 
ــه  ــرده ک ــاش ک ــت ت ــن ریاس ــت. ای ــام داده اس انج
ــرای کم رنــگ کــردن فرهنــگ گلــه ســتانی/قلین در  ب

ــزرگان  ــن و ب ــان دی ــا عالم ــکاری ب ــوالی ها در هم ولس
محــل قطعنامــه سرتاســری اعــام کنــد.«

گاهــی از اهمیــت آمــوزش دختــران در قریه هــا،  آ
حــق میــراث و پیگیــری قضایــای خشــونت علیــه زنــان 
ــی  ــر تاش های ــی از دیگ ــی و قضای ــای عدل در اداره ه
ــش  ــرای کاه ــد ب ــی می گوی ــه رضای ــه ذکی ــت ک اس

ــان صــورت گرفتــه اســت. ــا زن خشــونت ب
ــه  ــه چ ــرد ک ــن ک ــوان تعیی ــال نمی ت ــن ح ــا ای ب
زمانــی بــه جامعــه ی ایــده آل خواهیم رســید کــه حکیمه 
علیــزاده و دیگــر بانــوان جــوان بامیــان در ســر دارنــد، اما 
بی تردیــد در کوتــاه مــدت دســت یافتــی نخواهــد بــود.

ــد  ــده آل از دی ــه ی ای ــد: »جامع ــه می گوی حکیم
ــدون  ــاحات آن ب ــام س ــه در تم ــت ک ــی اس ــن بامیان م
ــه  ــب؛ هم ــان، مذه ــوم، زب ــیت، ق ــت جنس درنظرداش
ــان  ــی ش ــوق اساس ــه حق ــر ب ــان و بش ــوان انس ــه عن ب
دسترســی داشــته باشــند، احترام شــوند و کرامت انسانی 
ــورت  ــه ص ــم ب ــار ه ــه در کن ــود. هم ــت ش ــان رعای ش
ــی  ــونت زندگ ــاری از خش ــای ع ــالمت آمیز در فض مس
ــوق  ــی حق ــت از برخ ــون زن اس ــر زن چ ــد و دیگ کنن

ــود.« ــروم نش ــی اش مح اساس
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 لطیف آرش

ــره  ــه اش خی ــه برگ هــای ســبز چــای داخــل پیال  ب
ــه رقص کنــان  ــود. برگ هــای چــای در داخــل پیال شــده ب
پاییــن می رفتنــد. پیالــه ی چــای داغ  را بــه گونــه ی چپــش 
ــی   ــه اش را کم ــای درد گون ــرارت چ ــود. ح ــپانده ب چس
تســکین مــی داد. امشــب بازهــم بــه تحریــک و شــیطانی 
کســی از دســت شــوهرش لــت خــورده بــود. از روزی کــه 
بــه عنــوان زن دوم شــوهرش بــه خانه آمــده بود، رابطــه ی او 
و شــوهرش تیــره و تــار شــده بود. هر شــام وقتی شــوهرش 
بــه خانــه می آیــد، بــدون مقدمه چنــد فحــش آب دار نثارش 
ــد  ــش را بپرس ــنام دادن ــر و دش ــت قه ــر عل ــد. اگ می کن

ــرد. ــرار گی امــکان دارد مــورد لت وکــوب ق
او همیشــه بــا خــود می اندیشــد کــه شــوهرش 
چگونــه از تمــام وقایــع کــه در جریــان روز در خانــه اتفــاق 
ــر بزرگــش  ــک روز دخت ــا ی ــر می شــود. ام ــد، باخب می افت
برایــش توضیــح داد کــه امباقش جریــان مشــاجره ی روزانه 
را اول ثبــت می کنــد و ســپس قســمت هایی را کــه او حــرف 

ــد. ــه شــوهرش ارســال می کن ــس اپ ب ــق وات زده از طری
دو ســال قبــل از زبــان یکــی از دوســتانش شــنیده بود 
ــاورش  ــت. ب ــه اس ــی زن دوم گرفت ــه تازگ ــوهرش ب ــه ش ک
نمی شــد، تــا این کــه چنــد روز بعــد شــوهرش بــرای 
یک ونیــم مــاه بــه شــهر ُدبــی رفــت و در زمــان برگشــت بــا 

ــد. ــه آم ــه خان ــش ب ــر دوم ــن دخت ــر هم س ــک دخت ی
از زبــان مــردم شــنیده بــود کــه ایــن دختــر در خــارج 
تحصیــل کرده اســت و در پارلمــان وظیفــه دارد. روز اول که 
شــوهرش بــا یــک دختــر به خانــه آمــده بــود، به یاد گذشــته 
افتــاده بــود و به یــادش آمــده بــود کــه بعــد از عروســی شــان 
شــوروی ها بــه کشــور آمــده بودنــد و شــوهرش مثــل ســایر 
مردهــای روســتا تحــت فرماندهــی مولــوی روســتا جنــگ 
ــود.  ــه ب ــا رفت ــگ روس ه ــه جن ــود و ب ــته ب ــزار برداش اف
به یــادش آمــد کــه همــه روزه در تنــور نــان پختــه می کــرد و 
بــا غــذای محلــی به پایــگاه شــوهرش می بــرد و در یکــی از 
روز هــا کــه از پایــگاه شــوهرش بــه خانــه می آمد، در مســیر 
راه  یــک بمــب کــه از جنگنــده ی روســی پرتــاپ شــده بــود، 
ــاری  ــتر بیم ــا در بس ــه ماه ه ــود و ب ــده ب ــش را بری ران چپ
افتــاده بــود، ســال ها ســپری شــد و روس هــا از افغانســتان  
ــوی  ــدن مول ــته ش ــد از کش ــوهرش بع ــدند و ش ــرون ش بی

روســتا بــه فرمانــده مهــم مبــدل گشــته بــود.
ــان  ــوهرش در پارلم ــت ش ــال از وکال ــک س ــوز ی هن
ــرد.  ــر ک ــا او تغیی ــه اش ب ــه روی ــود، ک ــده ب ــپری نش س
ــار  ــه می آمــد و هــر هفتــه  یــک ب شــب ها ناوقــت بــه خان
بــه ُدبــی و یــا ترکیــه ســفر می رفــت. در یکــی از روزهــا کــه 
جهــت  اشــتراک بــه محفــل عروســی یکــی از دوســتانش 
ــود  ــه ب ــش گفت ــاوندانش برای ــی از خویش ــود، یک ــه ب رفت
کــه شــوهرش را چندیــن بــار بــا یــک دختــر جــوان دیــده 
اســت. زمانــی کــه شــب بــه خانــه برگشــته بــود و قضیــه را 
بــا شــوهرش در میــان گذاشــته بــود از ســوی شــوهرش بــه 

ــود. ــده ب ــوب ش ــدت لت وک ش
گیــاس چــای کــم کــم ســرد شــده می رفــت و دیگــر 
ــون  ــرش تلویزی ــی داد. دخت ــکین نم ــه اش را تس درد گون
ــده  ــن نش ــون روش ــرده ی تلویزی ــوز پ ــرد، هن ــن ک را روش
بــود، امــا صدایــی کــه از الســپیکر های تلویزیــون پخــش 
می شــد برایــش  آشــنا بــود. زمانــی کــه صفحــه ی تلویزیون 
ــاره ی  روشــن شــد، امباقــش در یکــی از تلویزیون هــا درب
ــتان  ــاالر افغانس ــه ی مردس ــی زد و از جامع ــرف م ــان ح زن
انتقــاد می کــرد. او از حرف هایــش ســر در نمــی آورد و 
ــری  ــنتی، براب ــه س ــاالری، جامع ــای مردس ــوم واژه ه مفه

ــرد. ــیتی را درک نمی ک جنس
»زنــان  کــه  گفــت  صحبت هایــش  جریــان  در 
نبایــد  زن  در عرصــه حقــوق  فعــال  و  تحصیل کــرده 
ــه  ــوند« و در ادام ــتان ش ــنتی افغانس ــردان س ــت م هم دس
گفــت »دختــران جــوان نبایــد بــه زن دوم یــک مــرد صاحب 
مقــام و موقــف شــود و مســبب درد و رنــج زن اول آن مــرد 
گــردد و دختــران بایــد ایــن جــرأت اخاقی را داشــته باشــند 
کــه فریــب زرق و بــرق و مادیــات را نخورنــد...« امباقــش 
ــه از  ــری برنام ــا مج ــون ب ــتدیوی تلویزی ــان در س هم چن
ــرف  ــان ح ــوق زن ــت حق ــاالری و رعای ــا مردس ــارزه ب مب
ــگاه  ــون ن ــه ی تلویزی ــه صفح ــم ب ــا خش ــا او ب ــی زد، ام م
می کــرد و گیــاس چــای را بــه گونــه ی چپــش چســپانده 

ــود. ب
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دیدگاه
ــتفاده  ــتان اس ــا افغانس ــط ب ــی مرتب ــی و بین الملل مل
ــش  ــرای کاه ــا ب ــاش م ــن ت ــت. هم چنی ــده اس ش
خشــونت و دسترســی افــراد بــه حقــوق بشــری شــان 
گاهــی عامــه  بــوده اســت. مــا بــا تدویــر برنامه هــای آ
بــه زنــان آمــوزش می دهیــم تــا در زمانــی کــه حقــوق 
ــع  ــه مراج ــه ب ــود چگون ــض می ش ــان نق ــری زن بش
مســؤول برونــد و بــرای دسترســی بــه عدالــت تــاش 
بکننــد. قانــون منــع آزار و اذیــت یکی از جملــه قوانین 
ــا مســوده ی آن را  ــه نهــاد م ــوق بشــری اســت ک حق

آمــاده کــرده اســت.

   یــک انتقــاد بر عملکــرد نهادهای مدنــی وارد 
ــا  ــن نهاده ــر ای ــای اکث ــه فعالیت ه ــت: این ک اس
ــر پایتخــت کشــور و شــهرهای بــزرگ متمرکــز  ب
اســت. یعنــی فعالیــت شــان فراگیــر نبــوده؛ آیــا 

ــد؟ ــت کار می کنی ــما در 34 والی ش
ــات و  ــه امکان ــی نظــر ب    فعالیــت نهادهــای مدن
منابعــی کــه دارنــد، ســاحه پوشــش و کار شــان نیــز 
ــتان کار  ــت افغانس ــا در 14 والی ــت. م ــاوت اس متف
ــگاه  ــاعد از ن ــای نامس ــا در والیت ه ــم. حت می کنی

ــم. ــز کار می کنی ــی نی امنیت

   یکــی از خواســت های مــردم ایــن اســت کــه 
نهادهــای مدنــی و موسســه ها بایــد در مناطقــی 
کار کننــد کــه تاهنــوز از لحــاظ ارایــه خدمــات 
بشردوســتانه محــروم بوده انــد. آیــا زمینه ســازی 
ــت و  ــوی دول ــی از س ــن خدمات ــه چنی ــرای ارای ب

ــرد؟ ــورت می گی ــل ص ــردم مح م
ــرای  ــد ب ــی می توان ــط در جاهای ــت فق    حکوم
ارایــه خدمــات بشردوســتانه هماهنگی و زمینه ســازی 
ــم از  ــا نمی توانی ــد. م ــته باش ــور داش ــه حض ــد ک کن
حکومــت توقــع داشــته باشــیم در ولســوالی هایی کــه 
ــرای مــا  تحــت تســلط نیروهــای امنیتــی نیســت، ب
ــق  ــود را تطبی ــای خ ــا برنامه ه ــد ت ــازی کن زمینه س
ــای  ــرای نهاده ــری ب ــات سراس ــه خدم ــم. ارای کنی
ــی ممکــن اســت کــه  ــی و خــود حکومــت زمان مدن
صلــح پایــدار در کشــور وجود داشــته باشــد. تــا زمانی 
کــه صلــح نباشــد، تــا زمانــی کــه در یــک منطقــه بــه 
لحــاظ ســاختاری اداره هــای حکومــت فعال نباشــد، 
ــتانه  ــات بشردوس ــردم خدم ــرای م ــم ب ــا نمی توانی م

ارایــه کنیــم.

   از موانــع جــدی فــراراه ارایــه خدمــات 
بشردوســتانه بــرای مــردم در بســیاری از مــوارد، 
فعالیــت گروه هــای مســلح مخالــف دولــت 
بــه ویــژه حضــور گــروه طالبــان اســت. آیــا 
برخــورد طالبــان بــا نهادهــای مدنــی و نهادهایــی 
ــل  ــتانه مث ــات بشردوس ــردم خدم ــرای م ــه ب ک
صحــت، آمــوزش و کمک هــای اضطــراری ارایــه 

ــه؟ ــا ن ــرده و ی ــر ک ــد، تغیی می کنن
ــر نکــرده اســت.  ــا تغیی ــن برخورده ــه نظــر م    ب
متأســفانه در مناطقــی کــه تحــت حاکمیــت حکومت 
نیســت برخوردهــا هیــچ نــوع تغییری نکــرده، بــه طور 
ــه  ــاز ب ــران نی ــه: در بســیاری از مناطــق کــه دخت نمون
ــروم  ــان مح ــری ش ــق بش ــن ح ــد، از ای ــوزش دارن آم
ــور  ــان حض ــروه طالب ــه گ ــی ک ــوند. در مناطق می ش
دارنــد، یــک تعــداد پروژه هــای انکشــافی وجــود دارد، 
امــا برنامه هــای حقــوق بشــر نــه، اگــر هــم قرار باشــد 
کــدام برنامــه ای تطبیــق شــود بایــد از قبــل هماهنگی 
ــازه دارد  ــات اج ــدام موضوع ــه ک ــرد ک ــورت بگی ص
گفتــه شــود و کــدام موضوعــات نیــاز نیســت کــه گفته 
شــود. در ایــن قســمت محدودیت هــای بســیار زیــاد 
وجــود دارد. نهــاد ما شــانزده ســال اســت کــه فعالیت 
ــلط  ــت تس ــه تح ــی ک ــا در مناطق ــی م ــد ول می کن
دولــت نباشــد نمی توانیــم برنامه هایــی را تطبیــق کنیــم 

کــه در ســایر مناطــق کشــور انجــام می دهیــم.
***

ــوارد  ــیاری م ــز در بس ــی نی ــای قانون ــم خاه هنوزه
وجــود دارد!

نــی، مــا از لحــاظ قوانین بســیار غنی هســتیم. قوانین 
بســیار خوبــی را داریــم که حتــا در ســطح منطقه نظیر 
قوانیــن مــا وجــود نــدارد. مــا در افغانســتان بــه خاطر 
نداشــتن قوانیــن دچــار مشــکل نیســتیم، مشــکات 
مــا از اثــر عــدم تطبیــق قوانین اســت. فســادی کــه در 
دســتگاه حکومــت وجــود دارد، ســبب می شــود کــه 
قوانیــن تطبیــق نشــود. عــدم تطبیــق قوانیــن، هــرج و 
مــرج و انارشیســم را در اجتمــاع بــه وجــود مــی آورد.

راســتا  ایــن  در  نیــز  مدنــی  نهادهــای     
مســؤولیت خطیــری دارنــد. عملکــرد نهادهــای 
مدنــی در راســتای بهبــود وضعیــت حقــوق 

بشــری در کشــور چگونــه اســت؟

ــتند.  ــی نیس ــای اجرای ــی، نهاده ــای مدن    نهاده
ــا را  ــن نهاده ــه ای ــدارد ک ــود ن ــی وج ــت اجرای ضمان
ــده ی امــور داده  صاحیــت و مســؤولیت تطبیــق کنن
ــف  ــای مختل ــی در عرصه ه ــای مدن ــد. نهاده باش
ــرد  ــر، عملک ــوق بش ــورد حق ــا در م ــد. ام کار کرده ان
دادخواهــی،  بــه  برمی گــردد  مدنــی  نهادهــای 
هــم  مــواردی  در  اطاع  رســانی؛  و  گاهی  دهــی  آ
بــرای طــرح و تطبیــق قوانیــن بــا نهادهــای مســؤول 
در  را کــه  تغییــری  دولتــی همــکاری می کننــد. 
ــری کــه  ذهنیت هــا و اجتمــاع می بینیــم، انعطاف پذی
در همدیگرپذیــری و کثرت گرایــی دیــده می شــود، 
رشــد ســطح معلومــات و دسترســی مــردم بــه 
اطاعــات، تــا یــک حــدی نتیجــه ی دخالــت و تاش 
ــه  ــم این گون ــی نمی  خواه ــوده. ول ــی ب ــای مدن نهاده
بیــان کنــم کــه نهادهــای مدنــی خیلــی خــوب بودند، 
فعالیت هــای بســیار خــوب داشــتند و امــروز هرچــه 
هســت از برکــت موجودیــت نهادهــای مدنــی اســت. 
متأســفانه در بیــن نهادهــای مدنــی نیــز مــا نهادهایــی 
ــث  ــوده و باع ــفاف نب ــان ش ــرد ش ــه کارک ــم ک را داری

شــده کــه عــدم اعتمــاد بیــن مــردم و جامعــه مدنــی 
ــی  ــای مدن ــای نهاده ــد و کارکرده ــود بیای ــه وج ب

پرســش انگیز باشــد.

   شــما خودتــان هــم در رأس یــک نهــاد مدنــی 
قــرار داریــد کــه در راســتای حقــوق زنــان و 
ــدام  ــر ک ــر ب ــما بیش ت ــت دارد؛ ش ــودکان فعالی ک

ــد؟ ــز داری ــا تمرک بخش ه
گاهــی عامــه     کارهــای مــا متمرکــز بــر تحقیــق، آ
و دادخواهــی اســت. طــی شــانزده ســال فعالیــت ایــن 
نهــاد مــا توانســتیم تحقیق هــای مختلــف در راســتای 
مشــکات اجتماعــی زنــان و کــودکان انجــام دهیــم. 
ــان و  ــوق زن ــق حق ــاد تحقی ــه »نه ــی را ک تحقیق های
ــت  ــع دس ــک منب ــوان ی ــه عن ــام داده، ب ــال« انج اطف
اول در تدویــن قوانیــن، مقــررات و پالیســی های 

ــه عنــوان کســی کــه  ــم یفتلــی، شــما ب    خان
در رأس یــک نهــاد مدنــی کار می کنیــد و توجــه 
ویــژه ای بــر حقــوق زنــان و کــودکان داریــد، 
بررســی شــما از وضعیــت حقــوق بشــری زنــان و 

ــت؟ ــتان چیس ــودکان در افغانس ک
   تشــکر از شــما. مــن نیــم رخ را می خوانــم و 
گزارش هایــی را کــه شــما نشــر می کنیــد می شــود بــه 
عنــوان منابــع معتبــر در مــورد زنان بــه آن اســتناد کرد.
بــا وجــودی کــه طــی دو دهــه اخیــر بــرای پیشــرفت و 
بهتــر شــدن وضعیت حقــوق بشــری کارهــای زیادی 
صــورت گرفــت ولــی متأســفانه هنوزهــم حقوق بشــر 
در افغانســتان بــا چالش هــای متعددی مواجه اســت. 
بــرای بهبــود وضعیت زنــان و کــودکان بســیار فعالیت 
شــد. کمک هایــی کــه در ایــن راســتا صــورت گرفتــه، 
بــدون تأثیــر نبــوده؛ اگــر می بینیــم کــه امــروز نســبت 
ــود  ــودکان بهب ــان و ک ــت زن ــل وضعی ــه قب ــه دو ده ب
ــی- ــف اجتماع ــای مختل ــان در عرصه ه ــه، زن یافت
سیاســی و اقتصــادی مشــارکت دارنــد، طبیعی  اســت 
کــه امتیــاز ایــن تغییــر برمی گــردد بــه کارهایــی کــه در 
ایــن عرصــه صــورت گرفتــه اســت. امــروز بیــش از ُنه 
میلیــون کــودک مصــروف آمــوزش در معــارف اســتند 
کــه بهبــود وضعیت حقوق بشــری کــودکان در کشــور 
را نشــان می دهــد. رونــد رو بــه رشــد دسترســی زنــان 
و کــودکان بــه خدمــات صحــی و کاهــش مــرگ و میر 
مــادران و نــوزادان نیــز نشــان می دهــد کــه شــهروندان 
ــه حقــوق بشــری شــان دســت می یابنــد.  کــم کــم ب
ــی  ــز از تغییرات ــه عدالــت، نی ســهولت در دسترســی ب
ــده  ــود آم ــه وج ــر ب ــه اخی ــی دو ده ــه ط ــت ک اس
اســت. این هــا تغییراتــی اســت کــه در مــدت نزدیــک 
ــم  ــا هنوزه ــده، ام ــود آم ــه وج ــال ب ــت س ــه بیس ب
ــه  ــرایطی ک ــه ش ــیدن ب ــا رس ــادی ت ــکل های زی مش
حقــوق بشــری شــهروندان بــه صــورت کامــل تأمیــن 

شــود، وجــود دارد.

   شــما گفتیــد کــه چالش هــای متعــددی 
فــراروی دسترســی شــهروندان بــه حقــوق بشــری 
شــان وجــود دادر. شــاید یکــی از عوامــل عمده ی 
نقــض حقــوق بشــری افــراد و محرومیــت افــراد از 

حقــوق بشــری شــان مســأله ی ناامنــی باشــد.
   بــدون شــک، ناامنــی باعث شــده اســت کــه زنان 
و کــودکان بیــش از هــر قشــر دیگــری در دسترســی به 
حقــوق انســانی شــان دچــار مشــکل شــوند. جنــگ 
و پیامــد ناگــوار آن یعنــی فقــر ســبب شــده کــه امــروز 
ــوند.  ــروم ش ــوزش مح ــودک از آم ــون ک 3.7  میلی
بــا تأســف کــه 67 درصــد از ایــن کــودکان را دختــران 
تشــکیل می دهنــد. در برخــی مناطق کشــور دخترانی 
ــت  ــای هف ــد از صنف ه ــب می رون ــه مکت ــه ب ــم ک ه
تــا ده شــمار زیــادی از آنــان مجبــور بــه تــرک آمــوزش 
می شــوند. از ســویی هــم آزار جنســی بدتریــن تهدیــد 
بــر حقــوق بشــری زنــان و کــودکان اســت کــه باعــث 
شــده شــماری از بانــوان خودشــان بــر خــود ممانعــت 
وضــع کننــد و از مشــارکت در دســته های اجتماعــی 

خــودداری کننــد.

ــوق  ــت حق ــود وضعی ــرای بهب عملکــرد حکومــت ب
بشــری در کشــور کافــی اســت یا نــه؟ چــون حکومت 
بایــد قوانیــن و پالیســی هایی را در ایــن راســتا طــرح و 

ــق کند. تطبی
ــم در  ــر می  کن ــی ها فک ــن و پالیس ــمت قوانی در قس
افغانســتان مــا مشــکل نداریــم. چــون مــا از لحــاظ 

قوانیــن بســیار غنــی هســتیم.
ــودکان  ــان و ک ــه زن ــونت علی ــع خش ــون من ــا قان ام
بلنــدی داشــت و تصویــب نمی شــد،  ماجــرای 

بررسی فعالیت حقوق بشری نهادهای مدنی
 در گفت وگو با زرقا یفتلی

روزیکهزندومشوهرش
بهخانهآمد حسین احمدی

    گفت وگو با زرقا یفتلی، رییس مرکز 

تحقیقات حقوق زنان و اطفال

                   متأسفانه در مناطقی که تحت 
حاکمیت  حکومت نیست برخوردها هیچ نوع 

تغییری نکرده، به طور نمونه: در بسیاری از 
مناطق که دختران نیاز به آموزش دارند، از این 
حق بشری شان محروم می شوند. در مناطقی 

که گروه طالبان حضور دارند، یک تعداد 
پروژه های انکشافی وجود دارد، اما برنامه های 
حقوق بشر نه، اگر هم قرار باشد کدام برنامه ای 

تطبیق شود باید از قبل هماهنگی صورت 
بگیرد که کدام موضوعات اجازه دارد گفته شود 
و کدام موضوعات نیاز نیست که گفته شود. در 

این قسمت محدودیت های بسیار زیاد وجود 
دارد. نهاد ما شانزده سال است که فعالیت 
می کند ولی ما در مناطقی که تحت تسلط 

دولت نباشد نمی توانیم برنامه هایی را تطبیق 
کنیم که در سایر مناطق کشور 

انجام می دهیم.


