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بنیاد آرمان شهر یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی شهروندی مستقر در کابل است که به هیچ دسته ی اقتصادی، 
سیاسی، مذهبی، قومی، و هیچ دولتی وابستگی ندارد. آرمان این نهاد ایجاد بسترهای مناسب برای تامین خواستهای 
اجتماعی برای دیموکراسی، حقوق بشر، عدالت و قانون مداری است و نیز دست زدن به ابتکارات فرهنگی و نشر 
کتاب در خدمت به شکل گیری آگاهی جمعی شهروندان.  بنیاد آرمان شهر در راستای تبادل اندیشه و گفتگو در 

داخل کشور و در منطقه با هدف ایجاد همبستگی، پیشرفت و صلح، می کوشد.
بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون بین المللي جامعه هاي حقوق بشر)FIDH( است.

این نشریه با حمایت مالی اتحادیه اروپا منتشر شده است. مسئولیت انتشار این نشریه به عهده آرمان شهر و مسئولیت 
محتوای مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان است و به هیچ وجه نمی تواند بازتاب موضع اتحادیه اروپا محسوب 

شود.
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گفتگو با دکتر سیما سمر 
جواد دروازیان

• از زندگی و کارکردهای خودتان بگویید.
از مجله زناین بودم که در دوران مقاومت و جهاد مهیشه به حقوق زن دعوت 
منوده ام. مهیشه در این راستا کار منوده ام و از زنان افغانستان منایندگی کرده 
ام. کنفرانس هایی که اشتراک منوده ام تعداد شان را به یاد ندارم. مهیشه یکی 
باشند. زماین که  از جنجال هامی مهنی بوده است که زنان مشارکت داشته 
مبباردمان افغانستان به وسیله ی امریکایی ها آغاز شد من در پاکستان بودم، 
آباد رفتم آقای وندرل مناینده ی سازمان ملل در  به اسالم  از کویته  وقیت 
امور افغانستان را دیدم. برایش گفتم که حتمًا باید زنان سهیم گردند. چون 
برای زنان  به مشکل می توانیم  بعد ها  باشند،  ابتدا اشتراک نداشته  از  اگر 

جایگاهی پیدا کنیم.
و  وسایل  نه  و  داشتیم  مکان  نه  آمدم  زنان  امور  وزیر  عنوان  به  که  زماین 
ها،  خانه  وزارت  سایر  زمان  آن  در  نداشتیم.  هم  اتاق  یک  حتا  جتهیزات. 
مامور و برخی وسایل داشتند اما ما هیچ چیزی نداشتیم. در عنی حال تعهد 
سیاسی هم برای تقویت زنان وجود نداشت. هر کدام از وزرا می گفتند که 
نظر  در  وزارت خمابرات  یا  در صدارت  وزارت  این  برای  اتاق  دو  یا  یک 
گرفته شود ویل من خمالفت می کردم. در آن زمان تعمری فعلی وزارت امور 
زنان، مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی بود. وزیر کار و امور اجتماعی 
پسر امسعیل خان بود. گرفنت این تعمری نیز برای ما کار سخیت بود. اما پس 
از دو ماه تعمری خایل بدون برق و تقریبًا خمروبه را برای ما دادند. پس از 
آن ملل متحد یک پایه میز و کمپیوتر و تلفون در اختیار مان قرار داد. ترس 
دافری  شارژ  که  زماین  پرداخت.  خواهد  كی  را  تلفون  مصارف  که  داشتیم 
سفارت امریکا برای امضای قرار داد آمد، چوکی برای نشسنت نداشتیم. از 

پول شخصی خود چند دانه چوكی خریداری کردم. 
در سال 2002 زماین که هشت مارچ را جتلیل کردمی، سینما زینب یک تعمری 
سوخته بود. یعین در تاریخ هشت مارچ یک هزار نفر دعوت گردیده بود 
اعم از وزرای کابینه، سفرای کشورها و... اما ما تا ساعت 4 بعد از ظهر 7 
مارچ صندیل نداشتیم. خودمان مهراه یک تعداد خامن های که از موسسه ی 
مریمن تولنه ی سابق بودند، و تازه مهراه ما مهکاری را آغاز کرده بودند، 
و  بود  مارچ  هشت  هبترین  این  کنم  فکر  کردمی.  کاری  پاک  را  ها  چوکی 
هیچ قابل مقایسه با جتلیل های امروزی هشت مارچ نیست. رییس یونفیم 
از نیویورک، مریی رابنسن، وزیر امور زنان پاکستان به این برنامه دعوت 
گردیده بودند و اشتراک منودند. رییس مجهور کرزی و آقای  خلضر ابراهیمی 
این سینما چت نداشت. وزیر  با وضعیت كه  این حمفل سخنراین کردند  در 
وزارت  این  برای  پاکستان  از  گونه  پوشش خیمه  پاکستان یک  زنان  امور 

حتفه آورده بود.
• اگر نگاه به تاریخ صد سال اخری افغانستان بیندازمی، آنچه که امروز در 
باره ی مسایل زنان مطرح می شود، مهان مسایلی است که پیش از سال 
1919 و پس از آن مطرح گردیده بود، چرا هنوز نتوانستیم این مسایل را 

حل کنیم؟
به نظر من مسأله ی زنان و حقوق بشر یک مسأله ی سیاسی است. مهه 
چیز به قدرت و کنترول ارتباط می گرید. به مهنی دلیل مسأله ی زنان نه 
تنها در افغانستان بلکه در متام کشورهای دنیا چننی است. در پیشرفته ترین 

کشورهای جهان مسأله ی حقوق زن 
در زمان انتخابات مطرح می شود ویل 
پس از آن دو باره فراموش می شود. 
نیم  کنترول  باعث  که  ای  وسیله  هر 
نفوس جامعه شود، از آن ابزار استفاده 
صورت می گرید. این مسأله می تواند 
فرهنگ،  تواند  می  باشد،  حجاب 
عنعنات و رسوم باشد، می تواند سوء 
در  باشد.  دین  و  مذهب  از  استفاده 
فرهنگ  و  سواد  نگاه  از  که  جوامعی 
بسیار عقب مانده اند، طبیعی است که 
ابزاری چون عنعنات، فرهنگ، غریت 
و سوء استفاده از مذهب و دین، بیشتر 
مهچننی  متاسفانه  رود.  می  کار  به 
بنگالدیش،  سودان،  در  را  مشکالت 
بینیم  ایران و هندوستان می  پاکستان، 
نفوس  نیم  کنترول  برای  گونه  چه  که 
جامعه از ابزار خمتلف استفاده صورت 
می گرید. البته مشکالت دیگری چون 
پاینی بودن سطح سواد وفقر نیز رول 
اندازه  هر  به  میكند،  بازی  را  اساسی 
سطح اینها پاینی باشد، به مهان اندازه 
کنترول بیشتر صورت می گرید. زماین 
که مسأله ی حجاب مطرح می شود، 
تفسری  اسالمی حجاب  در کشورهای 
خمتلف دارد. مثاًل در سودان اگر آستنی 
کوتاه باشد و پای زنان تا زانو عریان 
ندارد، ویل یک  باشد، مشکلی وجود 
در  باشد.  شان  سر  دور  باید  چادر 
پوشند،  می  که  ساری  با  بنگالدیش 
مشکل  شود،  می  معلوم  زنان  شکم 
گونه  به  افغانستان  در  ندارد.  وجود 
من  نظر  به  کنند.  می  تعبری  دیگر  ی 
عنعنات و عرف هر کشور با دین خلط 
بیشتر  کنترول  زمینه ساز  تا  می شود 
از  یکی  این  متاسفانه  ها شود.  انسان 

مشکالت جدی افغانستان است. 
درزمان  حجاب  ی  مسأله  که  زماین 
امان اهلل خان مطرح می شود، علیه او 
ایستادگی صورت می گرید و باز هم 
در  شود.  می  سوء  استفاده  مذهب  از 
حال حاضر هم متاسفانه چننی است. 
اگر افغانستان سی سال جنگ را پشت 
سر منی گذاشت باید وضعیت ما فرق 
جتاوز  ها  روس  که  زماین  کرد.  می 
دین  ابزار  از  استفاده  بیشتر  کنند.  می 
علیه روس ها صورت می گرید. ویل 
انسان ها زماین  این است که  واقعیت 
از دست می  را  آزادی های خود  که 

مردم  گرفت،  صورت  ثور  کودتای  که  زماین  خیزند.  می  مبارزه  به  دهند، 
افغانستان آزادی تفکر، آزادی گشت و گذار، آزادی عقیده و آزادی دیین 
خود را از دست دادند. هبترین وسیله برای مبارزه با شوروی سوسیالیسیت 
دین و مذهب بود. به مهنی دلیل افرادی از این وسیله استفاده ی هبتر منودند 
که بیشتر زورمند بودند و کمتر دانش علمی داشتند. از حلاظ فزیکی، زنان 
تفنگ نداشتند و نسبت به مردان جسمًا ضعیف تر بودند، به مهنی دلیل عماًل 
به عقب رانده شدند و فراموش گردیدند. هم فرهنگ و عنعنات هم دین و 
مذهب هردو علیه زن به کار برده شد تا این که زن را اسری و خاموش نگاه 

دارند. مهه این ها باعث شد که زنان به حاشیه رانده شوند. 
زماین که کارهای بشردوستانه را در زمان جنگ )دوره ی جهاد و مقاومت و 
هم در دوره ی طالبان( چه در داخل و چه در خارج می بینید، در بیشترین 
پروژه ها زنان را به فراموشی سپرده بودند. بعضی موسسات در زمینه ی 
آموزش و پرورش کار می کردند، اما نه آموزش و پرورش برای دختران! 
پروگرام جهاین غذا برای یک تعداد مدارس دیین و مذهیب غذا توزیع می 
کرد و آهنا را تقویت می منود. در این مدارس دختران اصاًل حضور نداشتند. 
وقیت عماًل نیم نفوس جامعه فراموش می شود مهنی حالت هایی که امروز 

ما دارمی، به بار می آید. 

درد تاریخی زنان و تاثیر کنترول 
سیاسی بر مشارکت آن ها

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون 
مستقل حقوق بشر، در ولسوالی جاغوری 

والیت غزنی به دنیا آمده و دوره ی 
مکتب را در والیت هلمند و دانشگاه 
را در دانشکده ی طب دانشگاه کابل 
به اتمام رسانیده است. مدت 17 سال 
را در دیار مهاجرت در پاکستان به سر 
برده است و در  سال 2001 به عنوان 

نخستین وزیر امور زنان کار کرده است. 
پس از تاسیس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر به عنوان رییس این کمیسیون تا به 
حال ایفای وظیفه می نماید. سیما سمر 

دو بار نامزد دریافت جایزه ی صلح نوبل 
گردیده اما تا هنوز موفق به دریافت آن 

نشده است. وی چندین جایزه از سازمان 
های حقوق بشری و کشورها به دست 
آورده است.  او در زمان مهاجرت برای 
زنان و کودکان مهاجر و آواره در کمپ 

های این کشور خدمات صحی انجام 
می داد. در داخل کشور نیز حدود 17 
کلینک و شفاخانه و 115 باب مکتب 

برای پسران و دختران در نقاط مرکزی 
کشور تاسیس نموده و در پهلوی این ها 
ده ها کورس آموزش مسکلی برای زنان 

و مردان بنیاده نهاده است. داکتر سمر 
پیش از کنفرانس بن اول نیز در راستای 
حقوق زنان کار می نموده و به نمایندگی 
از زنان افغانستان در کنفرانس های بین 

المللی مراکز دیگر فعالیت نموده است. او 
از دعوت شدگان به کنفرانس بن 1 بوده 
اما در این کنفرانس اشتراک ننمود، ولی 
پس از این کنفرانس به عنوان نخستین 

وزیر در وزارت نوتاسیس امور زنان و 
معاون رییس جمهور در اداره ی موقت 

انجام وظیفه نموده است.

ان
 زن

وق
حق
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مشا هیچ جامعه ی پیش رفته را در دنیا منی بینید که سهم زنان در آن ضعیف سا
باشد. از مجله جوامع پیشرفته ی دنیا که در آن حقوق بشر نسبتًا مراعات 
می شود و حقوق زنان مراعات می شود، کشورهایی هستند که زنان در مهه 

زمینه ها سهیم هستند. 
ما هنوز از کشورهایی هستیم که باالترین آمار یب سوادی را دارمی. زماین 
که سطح آگاهی و سواد در هر کشور پایان باشد، از هر ابزاری علیه آن ها 
استفاده صورت می گرید. یکی از دالیلی که جنگ در افغانستان طوالین شد 
و بسیار خشن است مهنی موضوع بود. زماین که منازعات داخلی را در  متام 
کشورهای جهان نگاه می کنید، بیشتر کشورهایی در گری جنگ هستند که یا 

سطح سواد پاینی است و یا فقر زیاد است. 
• نظرتان در باره سوء استفاده از زنان در دوره ی جماهدین چیست؟

مسأله ی زنان هم از دوره ی تره کی تا دوره ی داکتر جنیب و هم پس از آن 
مورد سوء استفاده قرار گرفته است. یک جامعه ی انساین زماین به انکشاف 
می رسد که حقوق بشری انسان ها مراعات شود. حق هیچ گاه نه به مرد 
به آساین داده می شود و نه به زن! حق گرفتین است و باید گرفته شود. ما 
زماین می توانیم حقوق زنان را تامنی کنیم که زنان خود شان توامنندی آن 
را پیدا کنند که حق خود آن را بگریند. نباید مسأله ی جنسیت را در مسأله 
ی حقوق مطرح کرد. وقیت که مردان مهنوا با ما ایستاده شوند و از حق ما 
انسان دفاع می  دفاع کنند، از کرامت خود شان دفاع می کنند. از کرامت 
کنند. به این دلیل حکومت ها در کشورهایی مثل افغانستان مسئولیت دارند 
که زمینه را برای پیشرفت زنان مساعد سازند. مانند دست رسی به آموزش 
و پرورش. در افغانستان درست است که بیش از شش میلیون طفل به مکتب 
می روند ویل هنوز هم اکثریت کودکان پسر به مکتب دست رسی دارند. این 
نشان دهنده ی عدم آگاهی پدر و مادر و ارجحیت دادن پسر بر دختر است. 
دوم-  عدم دست رسی به امکانات. زماین که یک مکتب از روستا دو ساعت 
پیاده روی فاصله دارد، خانواده ها پسران را  به آن مكتب می فرستند. چون 
احتمال خشونت های جنسی علیه پسران نسبت به دختران کمتر است. با آن 
که در افغانستان دختر و پسر هر دو مورد سوء استفاده قرار می گریند ویل 
دختران بیشتر در معرض مهچو خطرات هستند.  جتربه ی شخصی من مهراه 
با مکاتب دخترانه این بود که مسئولنی منطقه یا رهربان مذهیب زماین که به 
دختر خود اجازه ی مکتب رفنت می دادند بقیه مردم نیز از او پریوی می 
کردند. خنستنی مکتیب که در جاغوری ساختم مدیر مکتب یکی از مالهای 
منطقه بود. مهنی که دختر خودش یک و نیم ساعت راه را می پیمود تا به 

مکتب برسد، مهه مردم دختران شان را به آن مکتب فرستادند.
برای کودکان پسر آسان است که زیر درخت بنشینند و درس خبوانند ویل 
دختران مهنی که به سن ده یا یازده سالگی رسیدند باز  به آن ها اجازه منی 
دهند که زیر سایه ی درخت بنشینند و درس خبوانند. بنابراین، عدم زمینه 
سازی امکانات برای دختران مشکل اصلی را اجیاد می کند. اگر حکومت 
از  کایف  و  سامل  محایت  توانایی  افغانستان  در  دولیت  هنادهای  یا  افغانستان 
دختران را داشته باشند وضعیت دختران تغیری می کند. وقیت مردم از یک 
ولسوایل یا روستا به خاطر درخواست اعمار یک مکتب مراجعه می کنند می 
گویند: »حتا بچه ها هم مکتب ندارند!« یعین یک قشری خوب و مستحق 

درس، مکتب ندارند!  مشا در رابطه با دختران صحبت می کنید. 
• ده سال اخری را با توجه به امکانات و فرصت هایی که در اختیار هنادهای 
حقوق بشری و زنان قرار داده شد، چه گونه ارزیایب می کنید؟ چرا نتواستند 

حداقل درد تارخیی زنان را برمال سازند؟
البته در مقایسه با ده سال پیش وضعیت بسیار تغیری یافته است. در گذشته 
ها و بیست و سه سال جنگ یک دختر به خاطر این که مورد جتاوز جنسی 
قرار گرفته بود، به عنوان یک لکه ی ننگ و شرم به وسیله ی خانواده اش 
کشته می شد. اگر کسی در روستا چیزی می گفت در خفا می گفت. و آن 
برادر یا پدری که دختر خود را کشته بود یک فرد بسیار با غریت، دالور 
و با شهامت شناخته می شد. ویل امروز قضیه ی سحرگل برای دادخواهی 
افشا می شود. در مهان زمان اگر چننی مسأله پیش می آمد هیچ کس مداخله 
منی کرد. هیچ کس به پولیس خرب منی داد، در عنی حال مهه به او احترام 
می کردند. ویل امروز وقیت قضایا را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
یا وزارت امور زنان ثبت میکند و به مطبوعات مریسد، مهه ی آن ها بنا 
بر آگاهی است و این موضوع در کاهش خشونت سهیم است. یک گزارش 
کوتاه در اختیار ما است که حاصل مصاحبه با 12 زن است. هر دوازده زن از 
یک حمل هستند و کاماًل یب سوادند. آن ها می گویند که »خشونت علیه ما کم 
شد. به این دلیل که مرجعی وجود دارد که به آن مراجعه می کنیم.« در حایل 
که هیچ کدام این ها به کمیسیون یا مراجع دیگر برای درج شکایت مراجعه 

نکرده اند. در این مسایل هنادها، رسانه ها، کمیسیون و... تاثری دارند. 

زماین که در دوره ی جماهدین در زمینه ی حجاب صحبت شد، تا این اندازه 
مقاومت  بلند شده،  و صدا  علما سر  مصوبه ی شورای  علیه  امروز  که  ی 

صورت نگرفت.
در دوره ی طالبان زماین که یک زن برای انداخنت لباس ها برروی تناب از 
خانه بریون می شد، وقیت طالب او را میدید، شوهر آن زن را لت و کوب 
میکرد. به مهنی دلیل شوهر، زن خویش را اجازه ی بریون شدن از خانه منی 
داد تا خود او  در امان مباند. حاال این طور نیست! اما این وضعیت نیز قانع 
کننده نیست.چون در مهه افغانستان این طور نیست. این آزادی ها هنوز هم 
در شهر های کالن و بعضی ولسوایل ها وجود دارد و خبشی از جاها كه مردم 

ما به مطبوعات و رسانه ها دست رسی وجود دارند.
برابر حتوالت  در  تواند  می  و  است  بنیادین  اندازه  چه  تا  تغیریات  این   •

مقاومت کند؟
این که آزادی های خود را مهه ی ما و مشا  برای  نیستم.  من زیاد نگران 
حاضر نیستیم از دست بدهیم. اما به دلیل نبود تعهد سیاسی در سطح رهربی 
افغانستان، آن قدر که باید پیشرفت صورت می گرفت، صورت نگرفته است. 
هنوز هم زنان رهربان سیاسی در خانه ها پنهان هستند. تا زماین که رهربی 
تعهد الزم نداشته باشد، ما منی توانیم این مشکل را حل کنیم. مثاًل اکثرًا اجازه 

منی دهند، از زنان آن ها برای کارت انتخابات عکس بگریند.
منونه ی خوب غریت پسندی دیگر در جامعه ی ما قانون احوال شخصیه 
ی اهل تشیع بود. تا چه اندازه برای ما جنجال اجیاد کردند؟ حاال هم قانون 
حمو خشونت علیه زنان در پارملان به مشکل مواجه است. به این دلیل که 
زجنری  دیگری  کس  پای  در  باید  دهند  نشان  را  خود  غریت  و  مردانگی 
بیندازند. آنچه که در افغانستان غریت مطرح می شود در کشورهای دیگر 

عار است.
• کمیسیون در زمینه ی زنان چه کار موثری اجنام داده است؟

متام کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر موثر بوده است. ما منی خواهیم 
جنسی را بر جنس دیگر برتری دهیم. ویل چون حقوق زنان بیشتر پامیال 
گردیده است به مهنی دلیل ما  در کنار سایر خبش ها دارای یک خبش در 
زمینه ی زنان هستیم. یکی از کوشش های ما این بوده و خواهد بود که 
قواننی در افغانستان با کنوانسیون ها و قواننی بنی املللی و با کرامت انساین 
انواع و اقسام اهتامات بر ما می زنند. گذشته از آن تطبیق  سازگار باشد. 
قواننی کار دیگری بود که کمیسیون روی آن کار منوده است. زماین قواننی 
مفید اند که در عمل تطبیق شوند. گزارشات كمیسیون در زمینه حقوق زنان 

در ویبسایت كمیسیون موجود است.
هنوز در افغانستان افراد باالتر از قانون هستند، به مهنی دلیل به خود جرأت 
میدهند که فراتر از قانون صحبت کنند. منونه ی آن بعضی افراد درشورای 
علماست که به خود حق می دهند که خواسته های خالف قانون اساسی 

خود را بر دیگران اعمال کنند!
• در باره عدالت انتقایل و گزارش ترسیم منازعه چه می گویید؟

گزارش ترسیم منازعه یکی از وظایفی بود که طبق برنامه ی عمل دولت 
افغانستان به کمیسیون سپرده شده است. کمیسیون آن را اجنام داده است. این 
گزارش به عنوان تاریخ در افغانستان خواهد ماند. هیچ کس منی تواند آنرا 
انکار کند. اما این که ما آن را امروز نشر کنیم یا هر زمان دیگر، وابسته به 
این است که چه زماین میتوانیم از آن استفاده ی سامل برای هببود وضعیت 
و آوردن صلح پایدار و عدالت در افغانستان بربمی، تا آن زمان منیتوانیم آن 
را به نشر برسانیم. در حال حاضر هیچ کس آن را منی تواند انکار کند. اما 
حاال به دلیل عدم مصونیت افراد و کارمندان كمیسیون منیتوانیم آن را به نشر 
برسانیم. اگر مهکاران ما یا هر کسی دیگر که در این راستا کار منوده است، 
بدترین  افراد  امروز  زیرا  کنیم.  توامن جربان  منی  ما  شود  مواجه  مشکل  به 
جنایت را اجنام میدهند و بعدًا فرار میکنند. ویل آن را حتمًا به نشر خواهیم 
رساند. هیچ کس این گزارش را از بنی برده خنواهد توانست. توقع من از 
جامعه ی مدین و معتقدین به عدالت و حقوق بشر این است که از این راپور 
به عنوان وسیله ای برای تامنی امنیت و آشیت ملی در کشور استفاده کنند. 
تامنی عدالت زمان منی خواهد و عدالت هم با زنداین کردن تامنی منی شود. 

قضاوت درست تاریخ خود تامنی عدالت است.
جنرال های صرب و جمرمنی جنایات در كمبودیا، امروز حماکمه می شوند،  
می  قرار  عدیل  پیگرد  حتت  امروز  )پینوشه(  چیلی  دیكتاتورمعروف  افراد 
گریند. برای ما نیز چننی خواهد شد. ویل قضاوت مردم نسبت به جانیان نیز 
یک نوع عدالت است که تامنی می شود. توقع من این است که افرادی که به 

این پروسه اعتقاد دارند، این پروسه را تقویت کنند. 
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سا

گفتگو با خانم فوزیه کوفی 
جواد دروازیان

• قوانیین که پارملان قبلی افغانستان در زمینه ی زنان از نگاه کمیت و 
کیفیت چه گونه بود؟

آن  برای  اساسی  قانون  طبق  که  مسئوولییت  سه  از  پانزدهم  دور  پارملان 
عرصه  در  گذاری.  قانون  و  مردم  از  منایندگی  نظارت،  بود:  شده  داده 
تقنیین  فرامنی  بعضی  و  قواننی  بعضی  بود.  موفق  بیشتر  گذاری  قانون  ی 
قانون  ی  زمینه  در  هایی  طبعًا خالء  کردند.  رد  را  بعضی  و  تصویب  را 
بود که روند  این  از مجله ی عمده ترین خالء ها  گذاری وجود داشت، 
زیاد مشورت صورت  مردم  با  یعین  نبود.  قانون گذاری مشارکیت جدی 
منی گرفت، با هنادهای مدین مشورت صورت منی گرفت، هنادهای مدین 
نیز قبل از تصویب قواننی فعال نبودند. آن ها پس از این که عملی اجنام 
می شد، عکس العمل نشان می دادند. منونه ی آن قانون احوال شخصیه 
در  بود.  قبلی  دور  برانگیز  جنجال  قواننی  از  یکی  که  بود  تشیع  اهل  ی 
آغاز هنادهای مدین این مسأله را جدی نگرفتند وقیت که قانون تصویب 
شد و یک تعداد وکالیی که خمالف تصویب بعضی از ماده های آن بودند 
باز ذهنیت عامه هم آگاه نشد که حساسیت این  باقی ماندند،  اقلیت  در 
مسأله در کجاست؟ هنادهای مدین هم خربدار نشدند که این قانون چه 
قدر امهیت دارد یا ندارد. بعدًا وقیت که این قانون تصویب شد یک تعداد 

هنادهای مدین به آن خمالفت کردند. 
این  با وجود  بود.  نبودن آن  پارملان مهه مشول  اول  نواقص دور  از  یکی 
قواننی زیادی تصویب شد. یکی از مواردی که رد شد قانون انتخابات بود 
که یک فرمان تقنیین آقای کرزی بود. اگر چه دوباره آقای کرزی آن را 
طی یک فرمان تقنیین نافذ ساخت ویل پارملان مسئولیت خود را ادا کرد. 
قانون رسانه ها نیز یکی از مهم ترین قواننی افغانستان بوده و هست که 

به تصویب رسید. 
در قانون رسیدگی به ختلفات اطفال که بر پایه ی فیصله نامه ی حقوق 
طفل ساخته شده بود،  بعضی مسایلی بود که به زنان به خصوص دختران 
مرتبط بود. خنستنی باری که این قانون به تصویب رسید مملو از تبعیض 
بود. مثاًل سین که دختر  از طفولیت خارج می شود در این قانون 17 سال 
در نظر گرفته بودند و سن پسر 18 سال. طبق قانون اساسی این یک نوع 
تبعیض بود. قانون اساسی تبعیض را مردود مشرده است. به این معنا که 
اگر یک دختر جرمی را به سن 17 سالگی اجنام می دهد، برخوردی که با 
آن دختر صورت می گرید، برخورد با یک بزرگ سال است. اما اگر یک 
پسر به سن 17 سالگی جرمی را اجنام می دهد، جمرم گفته نه بلکه متخلف 
گفته می شود اما اگر دختران اجنام می دادند جمرم شناخته می شدند. پسر 
به مرکز اصالح فرستاده می شد و دختر به زندان می رفت. این در جرمی 
که دختران یا پسران اجنام می دادند، بسیار تاثری داشت. ما با آن خمالفت 
کردمی. جامعه ی مدین نیز خمالفت کرد، اما پس از تصویب قانون. باالخره 
به آقای کرزی فشار وارد کردمی و این قانون را رد کرد. به اساس قانون 
آن  شود  می  رد  ریاست مجهوری  طرف  از  قانون  یک  که  وقیت  اساسی 
قانون باید با عنی مهان مواد با دو ثلث به تصویب برسد. اگر با دو ثلث 

به تصویب رسید قانون نافذ است. ما 
تصویب  ثلث  دو  با  تا  کردمی  تالش 
نشود. ما باالخره قانون اصلی را که 
با معیار های بنی املللی سازگار بود، 

به تصویب رسانیدمی.
زمینه  در  کنوانسیوین  هیچ  متاسفانه 
ی زنان به تصویب نرسید. در مورد 
علیه  تبعیض ها  کلیه  رفع  کنوانسیون 
پارملان  داخل  در  )سیداو(،  زنان 
از  دارد.  وجود  هایی  حساسیت 
این  که  کشوری  هر  دیگر  جانب 
احلاق می  و  کند  امضا می  را  قانون 
شود، یک سلسله حتفظایت را در نظر 
می گرید. مثاًل امضا کنندگان قید می 
و  ازدواج  ی  زمینه  در  ما  که  کنند 
مان هستیم.  قواننی خود  تابع  طالق 
ویل افغانستان هیچ نوع حتفظی را در 
نظر نگرفته است. در زمان امضا هیچ 
اشاره ای ننموده است که ما در کدام 
موارد آن مطابق قواننی خود کار می 
کنیم. متام ماده های آن را بدون کم 
و کاست پذیرفته است. بنابراین، باید 
قواننی داخلی افغانستان در مطابقت 
با این کنوانسیون ساخته شود. یکی 
از مواردی که در آن مالحظه وجود 
برای  است.  طالق  ی  مسأله  دارد، 
این که به اساس کنوانسیون رفع کلیه 
دارد  حق  زن  زنان،  علیه  تبعیض ها 
که وقیت طالق خواست شوهر خود 
قواننی  با  طبعًا  این  دهد.  طالق  را 
داخلی افغانستان در تناقض قرار می 
گرید. برای این که در شریعت برای 
زن تنها صالحیت درخواست طالق 

داده شده است. به این دلیل اگر این کنوانسیون به داخل پارملان بیاید شاید 
لغو احلاق شود. 

در جملس پانزدهم خویب این بود که تالش صورت گرفت تا قواننی  روحیه 
ی جنسییت داشته باشد. به طور منونه در تشکیل صالحیت های کمیسیون 
نظارت بر قانون اساسی ما چننی کاری را اجنام دادمی. در آن جا ما این را 
به قید رسانیدمی که اعضای این کمیسیون اعم از زن و مرد باشند. به مهنی 
دلیل در  این کمیسیون حاال زنان حضور دارند. در قانون حمابس و توقیف 
خانه ها برای زناین زنداین که در حالت خاص هستند در قانون قید منودمی 
تا این مراقبت های خاص صورت گرید. این یک گام مهم بود. در بودجه 
های ساالنه نیز تصویب کردمی که دیپارمتنت ها یا ریاست خانه های جندر 
باشد. در وزارت خانه ها، ریاست خانه  باید  ادارات بودجه ای  در متام 
ها و... به مهنی دلیل این ریاست ها در مهه ادارات وجود دارد. هر چند 
در آن زمان به این مسأله به صورت جدی خمالفت صورت گرفت. ما به 
شکل گروپی یک تعداد وکالی زن از جلسه بریون شدمی، بدون این که 
از پیش مهاهنگی صورت گرفته باشد. وقیت دو سه نفر بریون شدمی، یک 
باید در  این مسأله  بود که  این  نیز بریون شدند. تقاضای ما  تعداد دیگر 
بودجه گنجانیده شود. و هر واحد بودجوی یک ریاست جندر داشته باشد 
و هر وزارت را از حلاظ جنسییت مورد ارزیایب قرار دهند. مثاًل وزارت 
صحت عامه چه مقدار بودجه ی اختصاصی خود را به زنان ختصیص می 
دهد؟ وزارت معارف چه قدر برای هببود وضعیت دختران بودجه دارد و 
چه تعداد زنان حضور دارند و چند مکتب برای دختران ساخته می شود؟ 
یا وزارت زراعت؟ چون 60 تا 80 درصد زنان افغانستان به شکل غری 
مستقیم زراعت پیشه هستند. در روستاها زنان نیز مانند مردان باالی زمنی 
ها کار می کنند که  این به شکل رمسی عاید به زن باید تعلق بگرید و به 
این ریاست ها در  با آن که  باید شناخته شود.  شکل رمسی زراعت زن 
حال حاضر از مسری اصلی خود بریون شدند و به موسسایت تبدیل شدند 
که تنها روز زن را جتلیل می کنند. اما هدف ما این بود که نقش زنان موثر 
باشد. به نظرم در آن زمان کارهای خویب در زمینه ی تبعیض مثبت به نفع 
زنان در قواننی صورت گرفت. هر قانوین را که به تصویب رسانیدمی خبش 

جنسیت را در آن در نظر گرفتیم. 

بنیاد گرایی طالبانی و غربی در برابر 
حقوق بشر و زنان!

فوزیه کوفی زاده ی بدخشان است. 
او در مجلس  قبلی نیز به حیث نماینده 
ی مردم بدخشان انتخاب شد و به حیث 

معاون دوم مجلس نمایندگان نیز کار 
کرد. در مجلس کنونی نیز از همین 

والیت با آرای چشم گیر دو باره به حیث 
نماینده ی مردم بدخشان انتخاب شد. او 
اکنون رییس کمیسیون امور زنان، حقوق 

بشر و جامعه ی مدنی پارلمان است. 
اخیراً کوفی کتابی نوشته است زیر عنوان 

»نامه هایی به دخترانم« که در اندک 
زمانی به چندین زبان رایج جهان به 

نشر رسیده است. اما این کتاب تا هنوز 
به فارسی در افغانستان به نشر نرسیده 
است. کتاب حکایت زندگی زنی است 

که خود نزدیک ترین نزدیکانش را یکی 
پس از دیگری از دست داده و در سوگ 

آن ها نشسته است.
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• در پارملان شانزدهم چه گونه؟سا
پارملان دور شانزدهم در متام عرصه ها و به خصوص در عرصه ی قانون 
ما  اندیشد.  منی  استراتیژیک  پارملان  این  است.  منوده  توجه  کمتر  گذاری 
این  که  کنیم  باید تضمنی  این سال  تا  انتخابات دارمی. و  در سال 2014 
انتخابات شفاف و عادالنه و پروسیجر های آن مطابق با اصل دموکراسی 
برگزار شود. اما وکال درگری مسایل روزمره هستند. هر حادثه ای که یک 
باعث  این  را مشغول می سازد.  ما  افتد، مهان روز ذهن  اتفاق می  روز 

گردیده است که در کمیسیون ها انبار قواننی مباند و به تصویب نرسد. 
متاسفانه پایگاه زنان در جملس در پارملان و در کل کشور در حال حاضر  
رو به نزول است. در کل، پارملان به یک هناد بلی گو به آقای کرزی و 
دستگاه حاکم تبدیل شده است. در دموکراسی وقیت مهه چیز یک صدا 
نشانه های دیکتاتوری  بلکه آهسته آهسته  نیست  شد، دیگر دموکراسی 
مرئی به چشم می رسد. در این پارملان رویکرد به طرف عقب است تا 
به پیش. مهان گونه که در متام کشور چننی است. در پارملان نیز  دیگر 
به  روز  هر  ندارد.  بشر وجود  و حقوق  مسأله ی حقوق زن  به  رویکرد 
مسایلی که در افغانستان اتفاق می افتد دوچار هستیم. ما تشویش دارمی که 
بعضی از قوانیین که در پارملان وجود دارد به تصویب نرسد. از مجله قانون 
منع خشونت علیه زنان. در حایل که این قانون باید به تصویب برسد. ما 
بسیاری از مواردی را که در جامعه ی ما به عنوان عرف و عنعنات است 
به عنوان خشونت تعریف کردمی. ازدواج اجباری، ازدواج قبل از وقت، لت 
و کوب زنان و بد دادن... مهه عنعنات ناپسند دیگری را که وجود دارد در 

این قانون درج منودمی. 
• چرا نگران هستید که این قانون به تصویب منی رسد و دالیل خمالفنی 

این قانون چیست؟
این قانون سه سال می شود که در جملس منایندگان است. و یک سال می 
شود که کمیسیون امور زنان باالی آن کار کرده است، تعدیل های ما هنایی 
است. در برابر این قانون دو مقاومت وجود دارد. یکی مقاومت اگاهانه 
است. یک تعداد استدالل می کنند که برخی مواد خالف شریعت است. در 
حایل که چننی نیست. مثاًل ازدواج اجباری که ما در این قانون آن را به 
عنوان خشونت تعریف کردمی. در این قانون گنجانیده امی که رضایت دختر 
و پسر اصل است و اگر خالف رضایت دختر و پسر ازدواج صورت می 
گرید، ازدواج صحت ندارد و نکاح باطل است. حداقل کسی که دختر را 
به چننی کاری وادار می سازد باید شش ماه زندان شود تا این که بار دوم 
چننی عملی را اجنام ندهد. در حایل که این یک اصل شرعی است و هیچ 
کس آن را انکار منی کند اما یک تعداد برادران ما خمالف آن هستند. واضح 
گفتند »که مشا چه طور مرا به عنوان پدر دختر به زندان می اندازید؟« به 
این قانون از دید مردانه نگاه می کنند نه از دید حقوقی و شرعی. مقاومت 

در برابر این قانون مقاومت مردانه است.
یک تعداد دیگر به این دلیل خمالفند که چرا یک قانون برای زنان؟ آن ها 
نیز با مساوات جنسییت خمالف هستند و می گویند باید برای مردان، جوانان 
و... نیز قانون باید ساخته شود. ویل حبث ما این است که زنان چون در 
وضعیت خاص هستند، نیازمند به یک سلسله قواننی محاییت خاص دارند. 
حساسیت  ی  کلمه  یک  اگر  حتا  شود  می  مطرح  زنان  ی  مسأله  وقیت 
برانگیز گفته شود می تواند ذهنیت بسیاری را تغیری دهد. بار ها برای وکال 

گفته امی که یک بار حمتوای این قانون را خبوانند و آگاهانه خمالفت کنند. 
• اما چرا مشاری از زنان در پارملان با این قانون خمالفت می کنند؟

یک تعداد زنان به دالیل سلیقه ای خمالفت می کنند. آن ها فکر می کنند 
که اگر این قانون از طرف کمیسیون امور زنان تصویب شود، افتخارات 
این قانون به کمیسیون امور زنان اختصاص می یابد. آن ها از دید سیاسی 
نگاه می کنند. یک تعداد دیگر تشویش شان این است که اگر این قانون به 
پارملان بیاید شاید به تصویب نرسد. اگر این قانون رد شود چیزی که فعاًل 
دارمی که طی فرمان تقنیین نافذ است مهان هم امهیت خود را از دست می 
دهد. چون این قانون حاال حتت یک فرمان تقنیین نافذ است. در استدالل 
دوم ما با این ها موافق هستیم، ویل کمیسیون زنان کوشش می کند این 

قانون را برای تصویب به پارملان بربد نه برای رد شدن. 
درون  در  بربمی،  جامعه  درون  به  سیاسی  ساختارهای  از  را  اگر حبث   •
جامعه چه تغیریات مثبیت برای زنان از دید مشا نسبت به زنان به وجود 

آمده است؟
یکی از مسایلی که در حال حاضر رنج آور است تفاویت است که میان 

زندگی شهری و دهات وجود دارد. زندگی زن و مرد ده نشنی هم از حلاظ 
اقتصادی بسیار متفاوت تر است نسبت به زناین که در شهرها زندگی می 
کنند و هم از سایر حلاظ. از مزایایی شهر ی کمترین هبره نصیب شان می 
منتها یک  و....  فرهنگی  مانند رسانه ها، هنادهای مدین، هنادهای  شود، 
پیشرفیت که صورت گرفته است در طرز دید نسبت به زن است. کارهایی 
که در این سال ها اجنام داده شد تاثری گزار بوده اند و این ها کمک منود 
که در اطراف هم ذهنیت ها تغیری یابند. اگر از انتخابات مثال بدهم، پانزده 
سال پیش غری ممکن بود که در برخی حمالت برای یک زن رای داده شود. 
اما سال پیش من و برخی زن های دیگر از چننی جاهایی رای به دست 
آوردمی. در سال 2005 اکثر کساین که به زنان رای دادند کساین بودند که 
شوهران شان نیز برای مهان زن رای می دادند و این ها زیر تاثری مرد 
خانواده تصمیم می گرفتند. برعکس سال 2005، در سال 2010 بیشتر 
کساین که به دفتر زنان مراجعه می کردند کساین بودند که شوهر یا برادر 
شان در یک کمپاین دیگر بودند ویل خود زنان با شعور سیاسی خود برای 
زنان کمپاین می کردند و رای می دادند بدون این که نظر مرد خانواده را 
در نظر بگریند. طبعًا این در متام مناطق یک سان نیست. ویل در مناطق 
ما این تغیریات را بیشتر می توان احساس کرد. در برخی مناطق دیگر 
نه تنها زنان بلکه مردان هم از این مسایل حمروم مانده اند. به خصوص 

مناطق جنوب. 
• با وجود حبثی که مشا در زمینه ی بلند رفنت درک و شعور سیاسی زنان 

داشتید، چرا هر سال این حبث بیشتر به حاشیه رانده می شود؟
زنان در سال 2004 و 2005  به  نسبت  که  که رویکردی  موافقم  با مشا 
وجود داشت، امروز نیست. در آن زمان اولویت حقوق بشر و حقوق زن 
بود. اما امروز عمده ترین نگراین دولت چگونگی مذاکره با طالب است. به 
مهنی دلیل است که هر روز مسأله ی زنان به حاشیه رانده می شود. یکی 
از دالیل دیگر این است که رهربان کشور، با وجودی که از راه دموکراسی 
به قدرت رسیده اند، اما طرز دید آن ها سنیت است. ترجیح می دهند که 
با مهان عوامل سنیت بروند تا مدرن. این ها در حضور پارملان لویه جرگه 

ی عنعنوی دایر می کنند. 
نبوده  اجتماعی  مسأله ی  زنان یک  مسأله ی  که  است  این  دلیل  دومنی 
بلکه یک مسأله ی سیاسی است. در حایل که در سایر کشورها  است. 
نوع  دو  میان  در  ما  امروز  است.  اجتماعی  مسأله ی  مسأله ی زن یک 
بنیاد گرایی قرار دارمی. یکی بنیادگرایی طالباین که با فکر بنیادگرایانه ی 
خود هر روز حتا اگر از حلاظ فزیکی هم که در قدرت نباشند، از حلاظ 
فکری در قدرت هستند. یک بنیادگرایی دیگر بنیادگرایی غریب است که 
با کشنت، بسنت و تلفات ملکی هر روز ساحه را برای مدافعان حقوق بشر 
تنگ تر می سازد. وقیت مشا امروز از مسایل حقوق بشر و حقوق زن حبث 
می کنید ذهنیت یک تعداد  بر این است که اگر  مدافعنی حقوق زن مهنی 
سرباز های امریکایی باشند که در قندهار آدم کشتند، پس هبتر است که 
هیچ نباشند. هر دوی این بنیادگرایی هر روز ساحه را برای ما تنگ تر می 
سازند. هر نوع بنیادگرایی خالف حقوق زن است. هیچ تفاوت میان این 
دو نوع بنیادگرایی وجود ندارد. مهنی چند روز پیش شورای علما اعالمیه 
صادر منود و گفت: مدافعنی حقوق بشر یک بار دیگر در قندهار مرتکب 
جنایت شدند. در حایل که اگر یک سرباز یک کاری را اجنام می دهد، منی 

توان آن را مدافع حقوق بشر خواند.
آوردهای  تا دست  امروز چیست  زنان  برای  اولویت  این وضعیت  با   •

خود را حفظ کنند؟
به نظرم اولویت برای زنان در حال حاضر مهنی است که دست آوردهای 
اجتماعی  بسیج  و یک  کنند.  را حفظ  ها  آن  و  ندهند  از دست  را  خود 
هایی  اعالمیه  های جامعه  آزمایش  اولنی  این  آن  در غری  تشکیل شود. 
است که پشت سر هم داده می شود. این اعالمیه ها طبعًا انگیزه ی سیاسی 
این عمل ها سهل و  برابر  اگر ما در  انگیزه ی دیین و مذهیب.   نه  دارد 
ساده برخورد کنیم، قطعًا گام بعدی جدی تر خواهد بود. اگر زن از حوزه 
ی اجتماعی برداشته شود، جایگاه برای هیچ فعال حقوق بشر، روشنفکر 
یک  بنابراین،  داشت.  خنواهد  وجود  نیز  اندیشان  دیگر  سایر  و  جوان  و 
مقاومت مدین مهه اقوام، زنان و مردان روشنفکر و دیگر اندیش در برابر 
این نوع تفکر طالبانیسم باید صورت گرید، تا این که ارزش هایی که به 
سخیت به دست آوردمی  باقی مباند. مسأله ی زنان یکی از این دست آورد 
ها است، اگر مقاومت صورت نگرید به سادگی می توان ارزش های دیگر 

را نیز از می توان برداشت. 
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گفتگو با خانم ماریا بشیر  
جواد دروازیان

• در باره ی زندگی شخصی خودتان بگویید.
ما بزرگ شده ی دوران جنگ هستیم. وقیت صنف سوم مکتب بودم ُنه 
ثور می  بود. در روز هفت  ارگ  نزدیکی  مان در  بود، خانه  سال سنم 
خواستم مشق های خودرا بنویسم، دوات رنگ و قلم ین به دستم بود. 
با مبیب که به داخل ارگ به وسیله ی طیاره ها پرتاب شد، دوات رنگ 
بر روی لباس های من رخیت و لکه ی آن بر روی پریاهنم ماند. از آن 
تاریخ تا به امروز هرگز این خاطره فراموشم منی شود. و غم رخینت لکه 
بر روی پریاهنم ماند و تا به امروز که مادر سه فرزند هستم و بزرگترین 
فرزندم 18 سال دارد، هنوز مهان هراس در من وجود دارد. چون تا حاال 

نتوانستیم به آرامی دست یابیم.
فرق منی کند که مظلوم زن باشد یا مرد. مظلوم مرد و زن ندارد، مظلوم 
برای یک طبقه ی خاص و  افغانستان قواننی صرف  مظلوم است... در 

بسیار کوچک است و تنها باالی آن ها تطبیق می شود.
ها  ده  و  باشد،  قانون  حاکمیت  شود،  تامنی  عدالت  آن  در  که  کشوری 
مشکل و تشویش برای زنان وجود نداشته باشد، متاسفانه هیچ زماین 

برای افغان ها به وجود نیامده است. 
مشا که جوان تر هستید اما ما فراز و فرود های زیاد تری را دیده امی، به 
خصوص ما زن ها. متام آسیب های جنگ را زن ها پذیرفته اند. زنان 
بیشتر از مردان مال، خانه و زندگی خود را دوست می دارند. و زن ها 
در جنگ این ها را از دست داده اند، عزیزان خود را، شوهر، پدر، فرزند 
و برادر خود را بار ها به خطر مواجه دیده اند و یا از دست داده اند. 
مهچنان نابساماین هایی را که در اجتماع و جامعه بوده نیز بیشتر چشیده 
اند. مهیشه حق تلفی بیش از هرکس دیگری متوجه زن ها بوده است. 
اگر جنگ بوده به وسیله ی مردان بوده است، اگر ختریب و ویرانگری 
بوده است به وسیله مردها بوده است، اما زن ها مهیشه آسیب های آن 
را چشیده اند. باالخره وقیت که نوبت به تطبیق قانون رسیده است، قانون 
هم به نفع مردان تطبیق گردیده است. زن ها از تطبیق قانون و عدالت 

کمتر مستفید شدند. 
مشکالت و رنج های که زنان در زمان طالبان کشیدند برای مهه روشن 
است. ضرور نیست آن را یاد آوری کنم. مهه توهنی شدمی، حتقری شدمی، 
حتا با روی پوشیده برای رفع نیازهای اولیه بریون شده منی توانستیم، 

شالق می خوردمی و ده ها نوع هتک حرمت دیگر را متحمل گردیدمی.
• ده سال از جتربه ی سیاه طالبان گذشت. پس از آن، زن ها وارد عرصه 

شدند. در این دهه دست آورد های عمده ی زنان افغانستان چیست؟
در  زنان  نیست.  هم  کننده  مأیوس  بسیار  زنان  وضعیت  کلیت  یک  در 
عرصه ی سیاست قدم گذاشتند، در جملس منایندگان و جملس سنا رفتند. 
این  کاندیدا منودند، که  را  بار در پست های خمتلف خود  برای خنستنی 
خود یک گام مثبت برای زنان است. قواننی به تصویب رسید، از مجله 
قانون مبارزه با خشونت علیه زنان تنفیذ شد، فامیل ها بیشتر عالقمند 
شدند که زنان و دختران شان به مکتب و دانشگاه و سواد آموزی بروند. 

ما در مکاتب و دانشگاه ها آمار و 
پرورش  و  آموزش  از  خویب  ارقام 
دارمی.  دست  در  زنان  حتصیل  و 
پست  و  ادارات  در  زنان  حضور 
عدیل  سیستم  در  خصوص  به  ها 
کننده  امیدوار  حدی  تا  قضائی  و 
ها  این  مهه  روی  توانیم  می  است. 
آهسته  که  کنیم  حساب  گونه  این 
برومی.  پیش  بطئی  بسیار  آهسته، 
و  شان  احیایی حقوق  برای  ها  زن 
اجیاد یک توازن مثبت برای رعایت 
و احترام به حقوق آن ها در جامعه 
راه بسیار بطئی را باید بپیمایند. اما 
این پیشرفت ها متاسفانه بسیار کم و 
ناچیز بوده است. هنوز هم تبعیض به 
قوت خود باقی است و زن ها هنوز 
مشکالت خود را دارند. وقیت که مشا 
اجتماع و جامعه هستید،  در داخل 
به خصوص زناین که از خانه بریون 
شدند و کار می کنند، بیشتر و عمیق 
تر مشکالت اجتماعی را درک می 
مدعی  و  سیاسی  مردان  حتا  کنند. 
روشنفکری هم موافق با بودن زنان 
و  نیستند  اجتماعی  ی  عرصه  در 
حتمل حضور و پذیرش زنان را در 
مردان  دولت  ندارند.  خود  هپلوی 
بلند پایه ی ما خود به حقوق زنان 
مرداین  متام  به  مشا  نیستند.  باورمند 
قدرت  راس  در  افغانستان  در  که 
که  کساین  بیندازید.  نگاهی  هستند، 
زنند و شعار  از حقوق زن می  داد 
را  افغانستان  در  دموکراسی  آمدن 
حقوق  رعایت  از  دم  و  دهند،  می 
حقوق  فعاًل  ها  آن  زنند،  می  زنان 
برای  اما  می خواهند،  ها  زن  برای 
زنان مهسایه! نه برای زن خود. هر 
وقت که این ها آزادی را برای زنان 
خود دادند و زن های خود شان از 
خانه برای کار و برای اجیاد رفاه و 
کار  خودشان  دوشادوش  آسایش 
کردند آن زمان مطمئن خواهید شد 
باورمند  زنان  حقوق  به  ها  آن  که 
هستند. و با شعور سیاسی به حقوق 

زنان احترام قایل هستند. اما متاسفانه مهان گونه ای که مشاهده می کنید، 
ما حاال با نام زن و حقوق زن جتارت سیاسی می کنیم، اما در عمل خانه 
از خانه ی خودمان کسی  کنیم و منی خواهیم  ی خود را حمافظت می 

بریون برود.
اما در عرصه ی اجتماعی و کارهای سیاسی زنان حضور هبتری داشته 
اند. حق مهیشه داده منی شود، حق گرفته می شود. اگر زنان دارای یک 
انسجام نشوند و با یک دید و نظر متفاوت از گذشته به توامنندی خود 
باورمند نشوند، به توانایی های خود اعتماد پیدا نکنند، دارای انسجام 
نشوند، سهولت هایی که در حال حاضر اجیاد شده است مانند مطبوعات، 
بنی  زنان و محایت های جامعه ی  و هنادهای حامی حقوق  ها  رسانه 
املللی که هبترین فرصت برای زنان است، از بنی می رود. زنان افغانستان 
هنوز به توانایی های خود یب باورند. هنوز خود را ناتوان، عاجزه و سیاه 
سر فکر می کنند. هنوز خود را »جنس دوم« فکر می کنند، در پشت 
صف ایستاده می شوند، این جا مقصر خود زنان هستند. زمان آن  است 
که زن ها گام های مستحکم و استوار پیش بندازند و متحدانه افکار خود 

را مجع بسازند تا بتوانند از این فرصت ها هبتر استفاده کنند.
و  شوند  انسجام  یک  دارای  نتوانستند  زنان  اخری  سال  ده  در  چرا   •

حرکت های مدین را شکل دهند؟

تبعیض علیه مشارکت زنان

خانم ماریا بشیر، رییس دادستانی 
کل هرات، در سال 1349 در شهر 

کابل متولد شد. دوره ی ابتدایی و لیسه 
)دبیرستان( را در شهر کابل خوانده است 

و ولی در این میان صنف نهم و دهم 
را در لیسه ی گوهر شاد بیگم در شهر 
هرات خوانده است. در دانشگاه کابل 
حقوق و علوم سیاسی خواند و پس از 

ختم دانشگاه در سال 1370 در دادستانی 
کل به کار آغاز نمود. پس از سه سال 

کار در کابل، به هرات تبدیل شد و پس 
از مدت کوتاهی طالبان شهر هرات را 

اشغال نمودند و او هم همانند هزاران زن 
دیگر به کنج خانه  افتاد. اما در کنج خانه 
هم آرام نگرفت و به شماری از زن های 
دورو بر خانه اش سواد آموختاند و از آن 
هم برای آموزش زنان و هم برای تامین 

اقتصادی خانواده نیز کمکگرفت.
پس از دوره ی سیاه طالبان و آغاز 
حکومت موقت دوباره در دادستانی 

افغانستان به کار آغاز نمود و به حیث 
دادستان تحقیق جرایم در والیت هرات 

به کار شروع کرد. بیش از پنج سال 
است که به عنوان نخستین زن رییس 
دادستانی والیتی، در والیت هرات کار 

می کند. در سال 2011 مجله تایم او را 
به عنوان یکی از 100 شخصیت تاثیرگذار 

جهان  و مجله فارین پالیسی او را یکی 
از 100 زن متفکر جهان معرفی کردند. 
در عین حال، او جایزه بین المللی زنان 
شجاع را برای سال 2010 دریافت کرد.
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سیاسی سا و  امنییت  مسایل  به خصوص  مسایل  برخی  هم  هنوز  متاسفانه 
به  دهد.  قرار می  زنان  راه  زیادی سر  موانع  و  افغانستان مشکالت  در 
و  زمینه  قدر  آن  هنوز  دارد.  وجود  به شدت  هنوز  هتدیدات  خصوص 
فرصت برای زنان مساعد نگردیده است که با هم منسجم شوند. به طور 
بلند کردند و در حدود توانایی  از زنان هستند که سر  پراکنده تعدادی 
اما هنوز شرایط  کنند.  کنند. آرزو دارند که خدمت  های خود کار می 
به  افغانستان متعهد  به نظر من وقیت که حکومت  دشواری وجود دارد. 
محایت از حقوق زنان است، برای هببود وضعیت زنان باید راه کار آماده 
بسازد. ما نیازمند رهربیت قوی و نریومند برای زنان هستیم که دارای 
در حرکت  مسری  کدام  به  که  بدانند  زنان  باشد.  معنی  برنامه ی  و  خط 
هستند و چه قدر راه باید بپیمایند تا مطمئن شوند که با آن راه به مزنل 
مقصود می رسند. من بر این باورم که مشکالت سیاسی، خطرات امنییت 

و مسایل دیگر مانع آن شده است که زنان دارای انسجام شوند.
وزارت امور زنان به عنوان یک هناد دولیت متاسفانه به گفته ی خود شان 
یک وزارت پالیسی ساز است. منی دامن که وزارت امور زنان را برای 
چه ساختند؟ برای این ساختند که زنان را خوشحال بسازند و بگویند 
که یک وزارت خانه به نام وزارت امور زنان تاسیس کردمی. و خواستند 
برای ما بفهمانند که یک امتیاز برای ما داده اند. اما توقعی که از وزارت 
امور زنان برای محایت از حقوق زنان می رفت، به خصوص مشکالت 
کاریایب و مشکالت اقتصادی، آگاهی دهی از قواننی و مسایل دیگر این 

چنیین تا حال بر آورده نشده است.
• در حال حاضر  زنان افغانستان تا چه حد دارای قدرت و تاثری گذار 

بر قدرت هستند؟
متاسفانه زنان افغانستان هنوز دارای قدرمتندی سیاسی نیستند. اگر زنان 
یک بار به توان مندی های خود باور پیدا کنند، بیندیشند و عمل کنند 
آن زمان می توانند هم دارای توانایی شوند و هم قدرمتند، هم بر مسایل 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تاثری بگذارند و هم به زندگی 
فردی خود سامان دهند. زنان افغانستان دارای توان مندی هستند. این را 
در حضور شان در عرصه های متفاوت به اثبات رسانیده اند اما تا هنوز 
نتوانستند قدرمتندی خود را نشان دهند. هنوز هم اوضاع روحیه کشی 
علیه زنان وجود دارد. اگر یک زن در اجتماع می خواهد ظهور کند، به 
هر روشی کوشش می شود که روحیه ی او کشته شود. منی خواهند این 
فرصت برای زنان مساعد شود که در اجتماع مطرح شود. و با روحیه ی 
قوی تبارز کنند. انواع و اقسام راه ها برای سرکوب زنان در افغانستان 
با بسیار سادگی می تواند روحیه ی زنان را ضعیف سازد و  و جامعه 

روحیه کشی کند.
• کارکردهایی که در زمینه ی حقوق بشر در ده سال اخری اجنام شد، 
تا چه حد توانسته باالی روح جامعه تاثری بگذارد و نگاه مرد ساالرانه 

نسبت به زن را تغیری دهد؟
خوشبختانه مهیشه اوضاع ساکن منی ماند، ما حرکت دارمی و حرکت ها به 
پیش می روند. تغیری در اوضاع و احوال جامعه بر خانواده هم تاثری می 
گذارد. وقیت که انعکاس های مثبت در جامعه دیده می شود، فامیل ها 
هم بر این باور می شوند که تبعیض میان دختر و پسر کمتر شود. دختران 
و پسران می توانند هر دو به مکتب بروند و درس خبوانند. البته باز هم 
های  خانواده  در  حتا  دارد.  وجود  تبعیض  هم  هنوز  که  کنم  می  تاکید 
شهری امتیازی که برای یک پسر داده می شود برای دختر داده منی شود. 
• با آن که در 50 سال پسنی زنان در عرصه ها حضور داشتند و دارای 
جتاریب بوده اند، چرا پس از تغیریات مهیشه از صفر شروع می کنند و 

کارنامه ی گذشته شان را فراموش می کنند؟
مسایل زن ها و حقوق زنان در طول تاریخ مهنی که به استحکام نزدیک 
شده، متوقف می شود و باز از صفر آغاز می شود. این بر می گردد به 
زنان  هستند.  روبرو  آن  به  افغانستان  در  زنان  که  ای  ریشه  مشکالت 
مهیشه از مهه افراد جامعه بیشتر آسیب دیده اند و آسیب پذیر بوده اند. 
مصیبت ها باالی زنان تا حدی است که مهه چیز را فراموش می کنند. 

حکومت ها تعهدات خود را نسبت به زنان فراموش می کنند. 
اما پویایی حرکت زنان در آینده: به عنوان یک زن می خواهم بگومی که 
هنوز هم زنان با خطرات زیادی مواجه هستند. من به عنوان یک زین 
که در سارنوایل کار می کنم، خود و خانواده و فرزندان خود را به خطر 

کاهش خشونت  زمینه ی  در  کاری خود  من در خبش  مواجه ساختم. 
علیه زنان کار کردم اما توأم با نگراین و تشویش بوده است. تا زماین که 
ما یک انسجام فکری نداشته باشیم و در گام خنست روحیه ی حتمل و 
رواداری نسبت به یکدگری پیدا نکنیم و مهدیگر را درنیابیم هیچ وقت منی 

توانیم امیدوار به یک جنبش قوی و پایدار باشیم.
از نوع طالباین آن  بنیادگرایی اسالمی  افغانستان  • در حال حاضر در 
دوباره در حال اوج گریی است. دولت حاکم هم به گونه ای به این ها 
دست دوسیت دراز کرده است. خصومت طالبان نسبت به زنان نه تنها 
کاهش نیافته بلکه بیشتر گردیده است. منونه ی آن سوزانیدن مکاتب و 
جلوگریی از رفنت دختران به مکتب در حمالت حتت کنترول شان است. 

راهربد زنان برای مقابله با این روند چیست؟
حق داده منی شود، حق گرفته می شود. نه زنان امروز زنان گذشته هستند 
و نه وضعیت امروز وضعیت گذشته. حکومت افغانستان برای زنان وعده 
افغانستان  اساسی  قانون  آید،  می  پیش  که  جریاین  هر  که  است  داده 
رعایت می شود و هر جریاین که وارد می شود باید قانون اساسی را 
پذیرفته باشد. در قانون اساسی افغانستان مطابق ماده ی 22 حقوق زن و 
مرد مساوی است. اگر قانون شکین صورت می گرید و با زن ها معامله 
ی سیاسی صورت می گرید آن زمان خیزش سرتاسری الزم است و زن 
ها باید محاسه آفریین کنند. نگذارند که حقوق خود و اوالد شان زیر پا 
شود و دوباره شالق خبورند و در خانه ها زنداین شوند. در تاریخ هم 

ما زناین داشتیم که قد علم کردند و در برابر یب عدالیت ها ایستاده اند. 
حال  در  ها  خشونت  آیا  است؟  گونه  چه  زنان  وضعیت  هرات  در   •

افزایش است یا کاهش؟
ما قانون مبارزه علیه خشونت را دارمی که از  دو سال بدین سو تفویض 
با  مبارزه  عنوان  زیر  جداگانه  اختصاصی  یونت  یک  و  است  گردیده 
خشونت علیه زنان در دادستاین هرات دارمی که در این راستا کار می 
کنند. ما در ماه یازدهم امسال تا به حال 190 واقعه ی خشونت علیه 
زنان را بررسی کردمی. این بدین معناست که هر قدر واقعات بیشتر را 
بررسی کنیم در مقایسه به آن کمتر می شود و فرار از مزنل کاهش می 
یابد. وقیت زنان از قانون آگاهی پیدا می کنند بدون این که خود را دار 
بزنند یا خود سوزی کنند به قانون مراجعه می کنند. و این امیدوار کننده 

است. 
خشونت هایی که ما بررسی کردمی شامل لت و کوب، هتدیدات درون 
اعتیاد  مشکالت  سن،  زیر  های  ازدواج  اجباری،  های  ازدواج  خانه، 
مردان که اکثر زناین که شوهران شان معتاد هستند به مشکالت زیادی 
مواجه هستند، فقر اقتصادی، تعدد زوجات، ازدواج های متعدد. اما اکثرًا 
لت و کوب است. در واقعایت که ثبت کردمی خود سوزی، سم خوردگی، 
به دار زدن خود، خودکشی و خودزین نوع خشونت هایی است که ما 
ثبت کردمی. اطفایل هستند که در سننی کوچک به ازدواج داده می شوند. 
مثل واقعه ای که در بغالن به وقوع پیوست. یک و نیم سال پیش یک 
واقعه ی را بررسی کردمی که یک خامن به توسط شوهرش مدت دو و نیم 
ماه در یک اتاق زنداین شده بود. اتاقی کوچکی که این خامن در طول این 
مدت هیچ آفتاب را ندیده بود. حتا روزی که مناینده ی دادستاین و ارگان 
های امنییت خرب شدند و آن زن را بریون کشیدند راه رفنت منی توانست 
و در یک حالت وخیم رواین گردیده بود. به دلیل دوری از آب و آفتاب 
پوست تنش جدا شده بود. الی پنجه هایش »پوپنک« گرفته بود. طفل 
یک و نیم ساله ی او که هنوز شری مادر می خورد در دو و نیم ماه مادر 
خود را ندیده بود. شوهر این زن که آدم نامطلوب بود خودش بریون 
رفته بود و اتاق را برروی زن قفل کرده بود. او به دلیل ارتکاب یک جرم 
دیگر گرفتار گردیده و به زندان رفته بود. کلید اتاق هم در جیب این مرد 
در زندان بود. پنج طفل این زن بریون از اتاق در مهنی مدت دو و نیم 
ماه گدایی می کردند و یک مقدار نان خشک و یک مقدار آب را از یک 
پنجره ی بسیار کوچک از باالی اتاق برای مادرش شان می انداختند. 
این خانواده هیچ کس دیگری را در این والیت نداشتند.  مهنی دو هفته 
پیش یک زن به نام مرمی از ولسوایل زنده جان که سنش شانزده سال بود 
به وسیله ی شوهرش با کارد زمخی شده بود، او را به والیت انتقال داده 
بودند و در شفاخانه پس از عملیات جراحی فوت کرد. شوهرش در حال 

حاضر در زندان به سر می برد. 
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سا

خامن ها ، آقایان، منتخبنی مردم افغانستان!

امروز می خواهیم با مشا از تعهدات و عهد و پیمان هامیان 
صحبت کنیم. یازده سال پیش زماین که جامعه افغانستان، 
از ویرانه های برجای مانده از حاکمیت طالبان سر بلند 
کرد، ما، مشا و جامعه بنی املللی با هم پیمان بستیم که قدم 
در راه آزادی و برابری انسان بگذارمی. کمر مهت بستیم 
موجود  امکانات  کمترین  از  حداکثری  مندی  هبره  با  و 
در متامی عرصه ها مساعی خود را بکار بستیم و در راه 
دوباره  کوشیدمی.  جامعه  اعتالی  و  انساین  های  آرمان 
مکتبهامیان را گشودمی و در کانکور و دانشگاهها خوش 
درخشیدمی. در ادارات و سازماهنای دولیت و غری دولیت 
مهراه و مهیارتان بودمی. علریغم متامی خطرات، در رسانه 
های صویت، تصویری و چاپی حضوری فعال و اثرگذار 
داشتیم. قدم در راه دشوار انتخاب کردن و انتخاب شدن 
گذاشتیم و متامی سختیها و خطرات را به جان خریدمی؛ 
چرا که باور داشتیم قدم در راه ارزمشند برابری و آزادی 
می گذارمی . ما زنان بازیگران عرصه های خمتلف جامعه 
بودمی و متام جهد خود را به کار گرفتیم تا ُملک خویش 
را بر ویرانه های به جای مانده از گذشته دوباره بنا کنیم. 
در سال های اخری زنان با سعی و تالش خود از برخی 
حقوق مدین و سیاسی هبره مند گردیدند گرچه در این 
این  با  راه کاسیت ها و کمبودها هم وجود داشته و دارد 
مهه ، در تصمیم گریی های کالن و ملی هنوز هم جای 

آنان خایل است.

با سنجیدن شرایط  دموکراسی و آزادی در هر کشوری 
زنان آن کشور تعینی می شود 

امروز بعد از یازده سال که دست آوردهای خود را مرور 
می کنیم بسیار خرسندمی که به صالی جامعه پاسخ مثبت 
دادمی و فرزندان خلفی برای آن بوده امی. ما به عهد خود 
وفادار بوده امی. اما دریغ که امروز از سوی مشا، نواهای 
شوند.  می  مطرح  دیگری  مسائل  و  می شنومی  دیگری 
امروز با زنان نه به عنوان بازیگراین که نقشی در اداره 
جامعه خود دارند بلکه به عنوان افراد صغریی برخورد 
می شود که به نام های  خمتلف علیه آنان موضع گرفته می 
شود و حقوق انساین آنان زیرپا می گردد. فرع دانسنت 
آهنا، بریدن گوش و بیین ، سنگسار، زنداین کردن و قطع 
مکاتب  بسنت  اجباری،  و  سن  زیر  های  ازدواج  عضو، 
برروی دختران و... در عنی حال سهیم نساخنت زنان در 
مسأله صلح مهه با هم مرتبط است. امروز نه تنها جامعه 
جهاین بلکه دولت افعانستان نیز به هبانه رسیدن به صلح 
متامی تالشهای خود را به کار می بندند تا با برگرداندن 
جامعه به شرایط یازده سال پیش و معامله کردن پاره تن 
خود یعین حق و حقوق انساین و مدین  زنان، رضایت 
خمالفان دولت را بدست آورد و در این میان تنها چیزی 
که امهیت ندارد عهد و پیمانشان با با ما و با خود  است 
و فراموش کرده اند که رهایی زن افغانستان اصلی ترین 

دلیل حضور آنان در افغانستان بوده و هست.

خامن ها، آقایان و منتخبنی مردم افغانستان!

بر  دارد  حضور  افغانستان  در  جهاین  جامعه  که  امروز 
و  نظامی  های  زمینه  در  آنان  به جتارب  تنها  که  ماست 
بازسازی فیزیکی بسنده نکنیم و از سایر جتارب آنان در 
راستای آزادی، برابری و دموکراسی نیز هبره مند گردمی. 
مشا  دارند.  زمینه  این  در  ارزمشندی  جتارب  جهانیان 

شاهد حضور و نقش پررنگ زنان در انقالهبایی که در 
کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه به وقوع می پیوندد، 
هستید. چگونه می شود در یک جامعه اسالمی به چننی 
قرائت  ارائه  از  غری  پاسخ  آیا  یافت؟  دست  جایگاهی 
های نوین از دین در جهت اعتالی دین و اعتالی زن و 
مرد جامعه جدا از آداب و رسوم و سنت های خرد حملی 
به کل جهان  است؟ چگونه می توانیم حتا اگر خنواهیم 
کنیم چشم  نگاه  مسلمان  های  کشور  به  تنها  و  هپناور  
بنگالدش،  هند،  مصر،  ترکیه،  در  زنان  دستاوردهای  بر 
 ... قطر  و  ایران  و  پاکستان  مانند  کشورهایی  در  و حتا 
ببندمی و راه رفته را دوباره جتربه کنیم؟ چگونه می توانیم 
بر  که چشم  وقیت  کنیم  آزادی صحبت  و  دموکراسی  از 
نیمی از مجعیت خود می بندمی و به راحیت بر سر حقوق 
آنان معامله می کنیم؟ با آن که خمالفنی مشارکت زنان در 
فرهنگی  مسایل  به  استناد  با  زندگی  خمتلف  حوزه های 
– عقیدیت مانع حضور زنان می شوند، اما هیچ کدام از 
این ها دلیلی برای به حاشیه کشانیدن زنان و معامله بر 

سر حقوق آنان منی شود. 

افغانستان جزیی از جامعه جهاین است. بسیاری از اسناد 
جهاین  اعالمیه  مجله  از  املللی  بنی  های  کنوانسیون  و 
حقوق بشر و رفع متام اشکال تبعیض علیه زنان )سیدا( 
نشیین  هم  دهه  از یک  امروز پس  است.  کرده  امضا  را 
ندامت های  و  گله گذاری ها  و  جهاین  جامعه  با  مستمر 
فراوان برای فراموشی افغانستان در دهه های پیشنی، باید 
و مشکالت  معظالت  در چگونگی حل  آنان  از جتارب 
این جامعه در مهه حوزه ها و به خصوص در زمینه زنان 
بیاموزمی. دولت افغانستان مکلف است با تعهدات انساین 
و تعهدات خود در پیشگاه جامعه ی بشری به خصوص 
که  نگذارد  و  کند  برخورد  مسئووالنه  افغانستان  مردم 
یک بار دیگر نیم پیکر جامعه به حمراق فراموشی سپرده 
شود. مهه مسئولنی و منتخبنی مردم باید به قانون اساسی 
مجهوری اسالمی افغانستان به عنوان باالترین سند قانوین 
گذشته  سال  یازده  دستاوردهای  جمموعه  و  کشور  این 

دولت افغانستان و جامعه مدین پایبند باشند.

ما امروز نگران آن هستیم که تاریک اندیشی، یب سوادی 
افغانستان - زنان،  بار دیگر جامعه  و عدم آگاهی یک 
مردان و فرزندامنان - را به ورطه نابودی بکشاند و پس 
از آن ناگزیر شومی یک بار دیگر جتربیات تلخ گذشته را 

از سر بگذرانیم.

کمیته  شهر،  آرمان  بنیاد  افغانستان،  زنان   50% کمپاین 
مشارکت سیاسی زنان، احتادیه سراسری زنان افغانستان، 
جامعه  جمتمع  موسسه  انتقایل،  عدالت  مهاهنگی  گروه 
مدین افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، رادیو مژده، 
مرکز تعاون افغانستان "متا"، موسسه مهکاری برای صلح 
و ترقی، انتشارات فدایی هروی، بنیاد فرهنگ و جامعه 
مدین، موسسه مترکز به حقوق بشر،زنان جوان برای تغیری، 
روزنامه 8 صبح، اجنمن اجتماعی دادخواهان افغان، روان 
آنالین، هناد مهبستگی برای عدالت، رادیو مردم، شبکه 

نگاه زن، موسسه ارتباط

campaign50darsad@gmail.com

 http://campaign50darsad.blogfa,com 

بیانیه کمپین %50 زنان افغانستان و 21 نهاد مدافع حقوق زنان، 
حقوق بشر، جامعه مدنی و رسانه ای

  به مناسبت صد و یکمنی روز جهاین زن - 8 مارچ 2012 - افغانستان

ما امروز نگران 
آن هستیم که 

تاریک اندیشی، 
بی سوادی و 

عدم آگاهی یک 
بار دیگر جامعه 

افغانستان ـ 
زنان، مردان و 

فرزندان مان ـ را 
به ورطه نابودی 

بکشاند.
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کمیسیون مستقل حقوق بشر سا
افغانستان

در مورد مصوبه شورای سراسری علمای 
افغانستان

کابل، 17 حوت 1390ـ اعالمیه کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در مورد مصوبه نشر شده روز شنبه 

13حوت 1390، شورای سراسری علمای افغانستان:1 

اساسی  قانون  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
کشور را به عنوان یکی از مهم ترین دست آوردهای دولت 
توانسته حقوق و  که  داند  افغانستان می  مجهوری اسالمی 
وجایب متام اتباع )شهروندان( کشور را مطابق دین مقدس 
اسالم بدرسیت تأمنی کند. مهچنان كمیسیون باورمند است 
كه حاكمیت قانون اساسی یكی ازمهم ترین و اساسی ترین 
مسولیت محایت  كه  بوده  كارا  و  دموكراتیك  جامعه  اركان 
مهنی  پرتو  در  است.   دولت  عهده  به  آن  از  پشتیباین  و 
قانون اساسی است که قانون منع خشونت علیه زن در سال 
1388 پس از تصویب شورای وزیران توسط رئیس مجهور 

کشور توشیح و نافذ اعالن شد.

بنا بر این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأکید 
بر حمتوای پاراگراف )5( مصوبه  ی شورای علما که زنان را 
مطابق دین مقدس اسالم به عنوان زیربنای تربییت جامعه 
تعریف منوده است، بند های اول تا هشتم این خبش را که 
حق مالکیت، مریاث، مهریه، انتخاب مهسر، کرامت انساین، 
به  نسبت  اما  کند،  می  تأیید  را  زنان  استقالل  و  آزادی 
بندهای 9 ایل 14 این مصوبه، ابراز نگراین منوده و مطابقت 
کامل آن ها را با ماده های22 و 24 قانون اساسی، تعهدات 
دولت نسبت به اسناد بنی املللی حقوق بشر  و مواد قانون 

منع خشونت علیه زن در تضاد می بیند.

انتظار برده می شود که دولت افغانستان رعایت قانون را 
زندگی  شدن  قانومنند  جهت  در  اساسی  اصل  یک  بعنوان 
مجعی به صورت جدی مورد توجه قرار داده و نسبت به 
متام قضایایی كه می تواند مواد این قانون را زیر سوال بربد 

مسوالنه برخورد مناید.

 با احترام

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

1- http://www.aihrc.org.af/fa/press-release/1028/
13%D8%AD%D9%88%D8%AA-1390%D8%8C-
%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8
%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-
%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%81
%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7
%D9%86.-.html

»شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوِق بشِر افغانستان« 
به  ای  اطالعیه   ۲۰۱۲ مارِچ   ۷ تاریخ  در 
این  از  بخشی  کرد.  صادر  مارچ   8 مناسبت 

اعالمیه را در زیر می خوانید:۱ .....

شورای  سوی  از  یی  اعالمیه  اواخر،  درین   •
علمای افغانستان به نشر رسیده است، که در 
آن بر محدود سازِی حقوِق مدنی، سیاسی و 
جامعۀ  شبکۀ  است.  پرداخته  زنان،  اجتماعِی 
حمایِت  افغانستان...  بشِر  حقوِق  و  مدنی 
گستردۀ خویش را از آزادیهای مدنی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگِی زنان در کشور 
اعالم داشته و همچو واکنشها را در مغایرت با 
المللی، قانون اساسی و  ارزشهای قوانیِن بین 
سایِر قوانیِن مطروحۀ ملی در کشور می داند؛

بشِر  حقوِق  و  مدنی  جامعۀ  شبکۀ   ...  •
المللی،  بین  و  ملی  نهادهای  از  افغانستان، 
در  امنیت  و  صلح  تأمیِن  راستاِی  در  که 

1- منت کامل را می توانید در این نشاین خبوانید: 
http://www.cshrn.af/Documents%20of%20
CSHRN/News%20and%20Reports/
News%20and%20Reports.htm

زناِن  برای  که  میطلبد،  دارند  تالش  کشور 
شوراِی   ۱3۲5 قطعنامۀ  بربنیاِد  کشور،  فعاِل 
الزم  های  زمینه  متحد،  ملِل  سازماِن  امنیِت 
بتوانند در مذاکراِت  زنان  تا  نمایند،  فراهم  را 
صلح و تأمیِن امنیت در افغانستان، نقِش فعاِل 

خویش را ایفا نمایند؛

ارقاِم خودسوزی، سؤاستفادۀ  رفتِن  بلند   ...  •
نگرانِی  سبِب  جنسیتی،  تبعیِض  و  جنسی 
نهادهای جامعۀ مدنی و حقوِق بشِر افغانستان 
اسالمِی  از دولِت جمهورِی  ما،  است.  گردیده 
از  استفاده  با  تا  میطلبیم،  افغاانستان 
قانوِن  بشر،  المللِی حقوِق  بین  کنوانسیونهای 
اساسِی افغانستان و قانوِن منِع خشونت علیه 
زنان، زمینه های همزیستی و تفاهِم الزم را، 
در سطوِح مختلِف اجتماعی، برای نقِش پویا و 
فعاِل زنان، مساعد گرداند و مانع هرنوع عمِل 

تبعیض آمیز علیه زنان، گردد؛

• دولِت افغانستان، به عنواِن عضِو جامعۀ بین 
المللی، باید تماِم فرصتهای الزم را برای رشد 
های  برنامه  ]و[  کند...  فراهم  زنان،  توسعۀ  و 
مفیدی را برای فقرزدایی در کشور، راه اندازی 

نماید؛.........

پایان  و  بشر  حقوق  ارزشهای  تأمیِن  امیِد  به 
بخشیدن به تبعیض جنسیتی!

اعالمیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوِق بشِر افغانستان

شب است، داد بزن بانو! سكوت سرد سترون چيست؟ 
»صدا، صداست كه مي ماند« دليل حنجره بستن چيست؟

سرود شعله دلتنگي ز چشمهاي تو مي جوشد
گلوي تلخ تو مي داند كه طعم بغض شكستن چيست
تمام پنجره هايت كور، ميان گور خودت ماندي 

و هيچ گاه نفهميدي فروغ، آينه، روزن چيست
شب است، با نخ آوازت بدوز پرچم عصيان را 

وگرنه ماندن و پوسيدن كنار رشته و سوزن چيست؟ 
تمام منطق اينان را كه بر غرور تو مي خندند

شكافتم و نفهميدم كه پيش منطق شان، زن چيست
هواي تازه و باراني ميان باغچه مي پيچد

در اين بهار شكوفايي، دليل پنجره بستن چيست؟
محمد شريف سعيدی
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هرگونه  حمو  کنوانسیون  به  احلاق  سال  نه  از  پس  افغانستان  دولت 
تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد )CEDAW(، برای خنستنی بار 
گزارش خود را در مورد پیشرفت ها و برداشنت گام هایی برای هببود 

وضعیت زنان در افغانستان، به این کنوانسیون ارایه کرده است.
به  میالدی   2003 سال  مارچ  در  افغانستان 
کنوانسیون حمو هرگونه تبعیض علیه زنان سازمان 
ملل متحد )سیدا( پیوست. دولت افغانستان مکلف 
بود تا گزارش مقدمایت خود را در مورد وضعیت 
زنان یک سال پس از پیوسنت به این کنوانسیون و 
سیدا  به  بعد  سال  چهار  را  خود  دوره ای  گزارش 
ارایه کند. اما آن طوری که مقام های دولیت می گویند 
پاینی  و ظرفیت  ادامه ی  خشونت ها  به دلیل  دولت، 
در ادارات دولیت، نتوانست این گزارش را به موقع 

ارایه کند. 
از  سال  نه  گذشت  از  پس  افغانستان  دولت  اما 
پیوسنت به »سیدا«، در اگست سال 2009 کار برای 
هتیه گزارشی در مورد وضعیت زنان را با مهکاری 
برخی از هنادهای ملی و بنی املللی در کشور آغاز 
این گزارش صد صفحه ای که در جون سال  کرد. 
گذشته ی میالدی به پایان رسید، به گفته ی وزارت 
برای  را  ضرورت ها  و  اولویت ها  خارجه،  امور 
متویل کننده  هنادهای  و  متحد  ملل  سازمان  دولت، 
مشخص  افغانستان  در  زنان  وضعیت  هببود  برای 

ساخته است. 
در این گزارش تصویب قواننی منع خشونت علیه 
زنان و خانواده و هم چننی گنجانیدن مواد کنوانسیون 
از  قانون دیگر،  تبعیض علیه زنان در چندین  حمو 
مجله اقدامات مهم دولت برای هببود شرایط زندگی 
هم چننی  است.  شده  خوانده  افغانستان  در  زنان 
اجیاد واحدهای جنسییت در هنادهای دولیت، وضع 
و  زنان  حقوق  انکشاف  برای  جدید  سیاست های 
علیه  خشونت  حمو  به منظور  عایل  کمیسیون  اجیاد 
راستای  در  دولت  اقدامات  دیگر  مجله ی  از  زنان 
زنان  علیه  تبعیض  حمو  کنوانسیون  مواد  تطبیق 
سازمان ملل متحد اند. دولت افغانستان در گزارش 
خود به »سیدا« می گوید متام قواننی و سیاست های 
وضع  حمدودیت  زنان  علیه  که  را  سخت گریانه  ای 
بعضی  هم چننی  و  کرده  تعدیل  یا  و  لغو  می کردند، 
زنان  زندگی  شرایط  هببود  به  که  را  دیگر  قواننی 

کمک می کند، تصویب کرده است.
چالش های مهم

به »سیدا« می گوید که در  افغانستان در گزارش خود  گرچه دولت 
راستای تطبیق مواد این کنوانسیون تالش های زیادی طی سال های 
اخری صورت گرفته است، اما در تطبیق کامل مواد این کنوانسیون با 
چالش هایی نیز مواجه است. دولت ادامه ی ناامین ها در کشور را از 
مجله عوامل مهم در عدم تطبیق کامل مواد این کنوانسیون می خواند 
و می گوید در مناطق ناامن و باوجود عرف و عنعنات ناپسند، زنان 

منی توانند از حقوق خود هبره مند شوند.
دولت افغانستان در گزارش خود می گوید که زنان در مناطق جنویب و 
شرقی کشور بیشتر از سایر مناطق در معرض خشونت قرار دارند. در 

پابند  قبال زنان  تعهدات خود در  به  با عنوان »خامن اصیال وردک:  نوشته  این   -1
هستیم« در تاریخ 24 حوت 1390 در روزنامه 8 صبح منتشر شد:

 http://8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=24527:1390-12-
23-16-04-21&catid=1:title&Itemid=553. 

عنوان کنوین را آرمان شهر انتخاب کرده است.

این گزارش، منازعات مسلحانه و نفوذ طالبان در این مناطق، عامل 
اصلی افزایش خشونت علیه زنان عنوان شده  است. در گزارش آمده 
است: »از سبب ناامین ها، حکومت منی تواند به شکل درست خدمات 
صحی، تعلیمی و قضایی را در بعضی مناطق ارایه کند. سازمان های 
و  دارند  کم رنگ  خیلی  حضور  ناامن  مناطق  در  نیز  غریحکومیت 
منی توانند به مردم خدمات ارایه کنند. بنابراین، قربانیان خشونت های 

خانوادگی دسترسی بسیار کم به راه های قانوین دارند.«
زنان،  علیه  تبعیض  حمو  کنوانسیون  به  افغانستان  دولت  گزارش  در 
زیر  و  اجباری  ازدواج های  خانوادگی، خودسوزی ها،  خشونت های 
زنان  علیه  مشکالت  مهم ترین  جنسی  جتاوزهای  هم چننی  و  سن 
علیه  خشونت  عامل  مهم ترین  دولت،  اعتقاد  به  است.  شده  خوانده 
زنان، یب سوادی گسترده میان زنان و مردان، فقر گسترده و هم چننی 

عدم آگاهی مردم از حقوق زنان است.
با این حال، مقام های دولیت ارایه این گزارش به سیدا را یک اقدام مهم 
برای هببود وضعیت زنان در کشور می خوانند و می گویند که دولت 
افغانستان به متام تعهدات بنی املللی خود در قبال هببود شرایط زندگی 

زنان پابند است.
در  گذشته  روز  خارجه،  امور  وزارت  سیاسی  معنی  لودین،  جاوید 
مرامسی که به مناسبت انتشار خنستنی گزارش دولت در مورد وضعیت 
شده  برگزار  بنی املللی  و  دولیت  مقام های  از  برخی  حضور  با  زنان 
از  زنان  زندگی  وضعیت  هببود  برای  گام هایی  برداشنت  گفت  بود، 
علیه  تبعیض  حمو  کنوانسیون  عضو  کشورهای  اصلی  مسوولیت های 

زنان سازمان ملل متحد است.
هم چننی اصیال وردک، رییس خبش حقوق بشر و امور بنی املللی زنان 
در وزارت امور خارجه و از هتیه کنندگان اصلی این گزارش، گفت 
که برای هتیه این گزارش به سراسر افغانستان سفر شده است. خامن 
اجنام مسوولیت های  به  متعهد  افغانستان  دولت  که  کرد  تاکید  وردک 

خود در قبال تعهدات بنی املللی است.
در مهنی حال، حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان نیز، می گوید که ارایه 
گزارش دولت افغانستان در مورد وضعیت زنان به کنوانسیون سیدا، 
تعهدات  قبال  در  دولت  این  که  می سازد  مطمنی  را  بنی املللی  جامعه 

بنی املللی خود برای هببود شرایط زندگی زنان پابند است.
سازمان  در  زنان  خبش  معاون  زیوری،  ناجیه  به گفته ی  این حال،  با 
متحد در کابل، قرار است این گزارش در جون سال آینده ی میالدی 
مورد ارزیایب قرار گرید. پس از ارزیایب این گزارش، توصیه هایی نیز 
ارایه خواهد شد و دولت مکلف  از سوی سیدا  افغانستان  به دولت 

است تا به این توصیه ها پاسخ مثبت دهد.

نگاهی به گزارش دولت افغانستان در باره 
اجرای کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان 
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زنان: از اعالمیه جهانی تا نسل دوم حقوق بشر
ج. دروازیان

حقوق بین الملل به آن دسته قواعد و ضوابطی اطالق می گردد که رفتار 
دولت ها و دیگر نهادهای دارای شخصیت بین المللی را تنظیم می کند. 
در ابتدا حقوق بین الملل تنها به تنظیم روابط میان دولت ها می پرداخت 
و  استناد  مورد  مسلحانه  مخاصمات  و  دیپلوماتیک  روابط  در خصوص  و 

عمل قرار می گرفت ولی اینک دیگر چنین نیست.  
و  است  یافته  تغییر  ها  دولت  با  شهروندان  روابط  که  ای  گونه  همان   
مراودات این دو بیشتر گردیده است، قواعد تنظیم کننده ی این روابط 
نیز تغییر یافته است. برهمین اساس موضوعات تحت سیطره ی حقوق 
با  دولت  رفتار یک  مسایلی چون  و  است  یافته  نیز گسترش  الملل  بین 
شهروندان آن کشور که پیش از این در سیطره ی دولت محصور مانده بود 

در حال حاضر به قلمرو حقوق بین الملل راه یافته است. 
اکنون شاخه های مهم دیگری چون حقوق بین المللی کیفری، حقوق بین 
المللی خصوصی و حقوق بین المللی بشر دوستانه نیز در این چوکات از 

جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.
در  که  طوری  است.  انسانی«  »کرامت  بشر  المللی  بین  حقوق  اساس 
نخستین پاراگراف اعالمیه ی جهانی حقوق بشر آمده است: »شناسایی 
حیثیت وکرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب 

ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است« 
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر نخستین سند بین المللی مورد توافق تمام 
کشورهای جهان است که طبق آن تمام افراد بشر دارای حقوق برابر و 

همه به صورت یک سان از حق و آزادی بهرمند هستند.  
در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر تمام انسان ها، اعم از زن و مرد، 
از لحاظ وابستگی های قومی، مذهبی، زبانی، نژادی دارای حقوق 

و آزادی های یکسان هستند. 
استبدادهای  و  مظالیم  نتیجه ی  بشر  جهانی حقوق  اعالمیه ی 
تا اکنون  تحمیل و تحمل نموده  از آغاز  بوده است که بشریت 

است.
در پهلوی آن، پیشرفت های بشری در سایر حوزه های زندگی 
نیز بر تکامل اندیشه ی برابری کرامت انسانی به ویژه نیم پیکره 
مرد  نظام  تاریخ تحت سیطره ی  در طول  )زنان( که  ی جامعه 
ساالر حاکم، از بهرمندی بخشی از حقوق خود در حیات و زندگی 
محروم بوده، نیز بر این روند تاثیر گذار بوده است. طبق اعالمیه 
ی جهانی حقوق بشر همه ی زنان و مردان دارای حقوق مساوی 
کار، تحصیل، مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در 

همه عرصه های زندگی هستند.
پس از اعالمیه ی جهانی حقوق بشر توجه ویژه به مسایل زنان در 
حقوق بین الملل صورت گرفت و زنان جایگاه ویژه ای پیدا کردند. 
را  دوستانه  بشر  المللی  بین  حقوق  اساس  ژنو  های  کنوانسیون 
لقب  نیز  این کنوانسیون ها حقوق جنگ  به  تشکیل می دهند. 

داده شده است.
در کنوانسیون های ژنو  )1949(: 

در پهلوی آن که زنان و مردان دارای حقوق برابر برای بهرمندی 
از خدمات بشردوستانه در جنگ ها هستند، در این کنوانسیون 
ها بر این نکته نیز تاکید صورت گرفته است که در برخی شرایط 

امکانات ویژه ای در اختیاز زنان باید قرار داده شود: 
زنان باردار و کودکانی که کمتر از پانزده سال دارند، باید از غذا 
و احتیاجات جسمانی مناسب برخوردار باشند؛ زنان بازداشتی که 
باید در بیمارستان ها یا هر موسسه ی مناسب  حمل دارند نیز 
از  جدا  های  مکان  در  باید  بازداشتی  زنان  شوند؛  معالجه  دیگر 
مردان نگهداری شوند. زنانی که محکوم به اعدام هستند نیز در 

جریان بارداری کسی حق اعدام آن ها را ندارد. 
همچنین زنانی که اسیر می شوند باید با کلیه احتراماتی که الزمه 
ی جنس آن ها است با آن ها رفتار شود و باید از همان معامله ی 

مساعدی که در حق مردان عطا می شود برخوردار گردند.
اهمیت مسأله ی زنان در حقوق جنگ در این است که زنان در 

جریان جنگ بیشتر از هر فرد دیگر آسیب می بینند و آسیب پذیرند! زنان 
در جریان جنگ هم مسئولیت کودکان و بزرگ ساالن را به عهده دارند 
و هم نگه بان خانه و کاشانه ی خود هستند. پرسشی که این جا مطرح 
می شود این است که چرا کسانی که در جریان جنگ بیشترین آسیب ها 
را تحمل می کنند در روند صلح میان مخالفین به حاشیه کشانیده می 
شوند و  پس از آن در تعیین سرنوشت زندگی، از حقوق مدنی، سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی بی بهره می مانند؟
میثاق حقوق مدنی و سیاسی )26 دسامبر 1966(:  

هم  از  موارد  برخی  در  اما  است.  نیز  بشر  مدنی حقوق  که حقوق  آن  با 
متفاوت هستند. حقوق مدنی از طرف دولت ها از طریق قانون گذاری  به 

افراد داده می شود. هدف حقوق مدنی و سیاسی به وجود آوردن 
جامعه ی با ثبات است. اما حقوق بشر بر خالف حقوق مدنی و 
سیاسی از طرف دولت ها عطا نمی شود بلکه حقوق ذاتی و فطری 

تمام افراد است. 
 ماده ی دوم این میثاق همه دولت های عضو  آن را موظف می 
دارد تا »نسبت به تمام افرادی که در آن کشور زندگی می کنند، 
نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و  از  صرف نظر 
یا عقیده ای دیگر، محترم شمرده و تضمین نماید.« طبق همین 
ماده دولت ها مکلف هستند که حقوق و آزادی های افراد کشور 

شان را تضمین نموده و از نقض آن جلوگیری نمایند.
 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )16 دسامبر 

 :)1966
این میثاق جزئی از نسل دوم حقوق بشر است. نسل اول حقوق 
دوم  نسل  و  است  سیاسی  و  مدنی  حقوق  ی  برگیرنده  در  بشر 
این  تفاوت  را شامل می شود.  افراد  فرهنگی  و  اجتماعی  حقوق 
نسل حقوق بشر با گذشته در این است که این حقوق انکشافی 
است. یعنی این که برآورده شدن این حقوق به اقدام ها و برنامه 

های انکشافی و تدریجی نیاز دارد. 
ماده ی دوم این میثاق نیز دولت ها را مکلف می سازد که »حقوق 
اعالم شده در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، 
رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسي و یا هر عقیده دیگر یا 
اصل و منشاء ملي یا اجتماعي، دارایي، نسب یا هر وضعیت دیگر 

تضمین و اعمال نمایند.«
شوند  مي  متعهد  میثاق  این  عضو  هاي  »دولت  سوم:  ی  ماده 
تمام حقوق  از  برخورداري  در  را  زنان  و  مردان  که حق مساوي 
تامین  آمده،  میثاق  این  در  که  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، 

نمایند.«
طبق این میثاق حق کارکردن، حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد 
یا قبول شغل جهت تامین معاش، ایجاد فرصت های مساوی برای 
اتحادیه صنفی، تشکیل فدراسیون ها،  به  هر فرد، حق پیوستن 
تامین اجتماعی و... حق همه افراد جامعه اعم از زن و مرد است. 
طبق ماده ی دهم این میثاق دولت ها مکلف هستند که مسایلی 
چون حق انتخاب آزادانه ی همسران، حمایت از مادران پیش از 
زایمان و پس از آن، زندگی با معیارهای قابل قبول شامل خوراک، 
پوشاک و  مسکن، آموزش و پرورش را برای همه افراد جامعه )زن 

و مرد( به صورت یکسان به رسمیت بشناسند.
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خ افغانستان و کمیشنری عالی ملل  هیئت معاونت سازمان ملل متحد در 
نوامبر ۲۰۱۱ منتشر کردند  متحد برای حقوق بشر در گزارشی که ۲3 
)گزارش سی و سه صفحه ای انگلیسی تحت عنوان »راه طوالنی فرا روی 
مجری  و  قضایی  مقامات  که  گویند  می  خشونت«(،  منع  قانون  تطبیق 
قانون تا هنوز قانونی را که دو سال از عمر آن میگذرد و حقوق زنان افغان 
را حمایت مي کند، به طور پراکنده اجرا کرده و دولت تا کنون در تطبیق 

این قانون در بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان موفق نبوده است.۱

کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، ناوی 
پولیس  و  ثارنواالن  »قضات،  گوید:  می  پیالی 
از  استفاده  افغانستان  بخشهای  از  بسیاری  در 
البته  این  که  اند  کرده  شروع  را  جدید  قانون 
یک انکشاف مثبت به شمار میرود، اما متاسفانه 
این استفاده نسبت به فیصدی اندکی از قضایای 
خشونت علیه زنان صورت گرفته است. هر چند 
اجرای این قانون به وضوح درحال افزایش است، 
افغان  زنان  تا  پیمود  باید  را  راه درازی  اما هنوز 
در مقابل خشونت به طور کامل حفاظت شده و 
برابری آنها به طور شایسته از طریق این قانون 

مهم مورد حمایت قرار گیرد.«
قانون مهم منع خشونت علیه زن که در آگست 
ازدواج  اطفال،  ازدواج  گردید،  نافذ   ۲۰۰9
اجباری، خرید و فروش زنان به منظور یا تحت 
نام ازدواج، بد دادن، خودسوزی اجباری و هفده 
شمول  به  زنان  علیه  دیگر  آمیز  خشونت  عمل 
تجاوز جنسی و لت و کوب را جرم دانسته است. 
اعمال  این  مرتکبین  برای  همچنین  قانون  این 

مجازات را تعین کرده است.
گزارش مبتنی بر ۱6۱ مصاحبه با مقامات عدلی، قضایی، پولیس وبعضی 
زنان توسط  مقامات دیگر دولتی و نظارت قضایای شدید خشونت علیه 
دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان/ دفتر حقوق بشرسازمان 
ملل متحد در سراسر افغانستان است. گزارش اطالعات آماری مرتبط به 
تطبیق قانون منع خشونت علیه زن توسط نهاد های تنفیذ قانون در 3۱ 
والیت از 34 والیت افغانستان را، در اولین سال کامل دوره تطبیق قانون 
ماه  در شش  کلی  تحقیقات  سری  یک  با  توأم   ،۱389 سال  در  مذکور 

متعاقب آن مورد تحلیل قرار مي دهد.
ارقام رسمی و جامع در مورد تعداد  آمار و  گزارش متذکر مي شود که 
اکثر رویدادها  نبوده و  افغانستان موجود  زنان در  قضایای خشونت علیه 
حتی گزارش نمی شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 
۱389 به تعداد ۲۲99 قضیۀ خشونت علیه زنان را درجریان اولین سال 
کامل تطبیق این قانون )۱389( به ثبت رسانیده است که مي تواند مطابق 
ارقام  گرفتن  درنظر  با  شود.  دانسته  جرم  زن  علیه  خشونت  منع  قانون 
مذکور )۲۲99 قضیۀ خشونت علیه زنان( منحیث مبنی آماری تخمینی، 
در  بشر  حقوق  برای  متحد  ملل  عالی  کمیشنری  دفتر  یوناما/  تحقیقات 
مورد اجراآت قضایی نشان می دهد که ازجملۀ قضایای مذکور، ثارنواالن 
در ۲8 والیت از 34 والیت افغانستان، تنها ۲6 درصد موارد خشونت علیه 
زنان را بر اساس قانون منع خشونت علیه زن ثبت نموده اند. به همین 
تعقیب  به محاکم جهت  را  ثارنواالن هفت در صد آن ۱55 مورد  شکل 
قضایی ارجاع نموده اند که از آن جمله، تنها حدود 4 درصد این قضایا 
زن  علیه  خشونت  منع  قانون  اساس  بر  شهری  محاکم  را  مورد(   ۱۰۱(

رسیدگی نموده اند. 
گزارش مشخص می نماید که بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان افغان 

نگاه  است.  گزارش  باره  در  یوناما  مطبوعایت  بیانیه  از  ای  نوشته خالصه  این   -1
کنید به:

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Press%20Releases/
November%2023_UNAMA-OHCHR-Joint-Press-Statement_Dari.pdf 

منت کامل گزارش به انگلیسی:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMA_
Nov2011.pdf 

را  ایجاب تعقیب عدلی  به شمول قضایای شدید خشونت علیه زنان که 
می نمود، مورد انصراف قرارگرفته اند یا توسط میانجیگری حل و فصل 
شده اند. مسئولین حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد دریافتند که بعضی 
قضایای قتل یا سایر جرایم شدید که درقانون منع خشونت علیه زن جرم 
انگاری شده اند، بر اساس قانون جزاء یا شریعت مورد تعقیب عدلی قرار 
گرفته است؛ که این بعضاً منجر به برائت مرتکب یا اتهام سبکتر یا مجازات 
خفیف تر علیه وی گردیده است و یا منتج به متهم شدن زنان قربانی 

جرم به ارتکاب »جرایم اخالقی« شده اند.گزارش همچنان دریافته است 
که در بسیاری ازمناطق پولیس و ثارنواالن؛ قضایای خشونت علیه زنان را 
به میانجیگری و میکانیزم های عرفی حل وفصل منازعات ارجاع نمود ه 
اند که نه قانون منع خشونت علیه زن و نه قانون جزاء را تطبیق مي کنند 

و نه حقوق زنان را به قدر کافی حمایت می نمایند.
میانجیگری به طور وسیع برای قضایای خشونت های خانواده گی توسط 
نهادهای مختلف به شمول واحد پاسخ دهی به خشونت های خانوادگی 
پولیس، ثارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان، ریاست های امور 
زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد استفاده قرارگرفته 
زنان شاکی ترجیح داده شده،  میانجیگری توسط  بعضاً  است. درحالیکه 
اما گزارش دریافته است که مقامات بعضاً بر آنها فشار وارد مي کردند که 

ازشکایت خود منصرف وبه میانجیگری متوسل شوند.
گزارش اظهار میدارد که کمیسیون های والیتی منع خشونت علیه زن 
سعی دارند تا مأموریت خویش را ایفاء نمایند که برای این امر نیازمند 
به حمایت از سوی دفاتر والیان، وزارت امور زنان و دیگر ارگانهای دولتی 

هستند. 
برای بهبود تطبیق قانون منع خشون علیه زن دفتر هیئت معاونت ملل 
متحد در افغانستان و دفتر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر 3۲ فقره 
سفارش را به دولت افغانستان وهمکاران بین المللی آن پیشکش نموده 
بلند بردن سطح  اند که به خرج دادن تالشهای به مراتب بیشتر جهت 
آگاهی از قانون درمیان زنان ومردان افغان و در تمام سطوح ادارات دولتی؛ 
ترغیب ستره محکمه، وزارت داخله ولوی ثارنوالی نسبت به این امر که 
آنها تمام مقامات مربوطه را درتطبیق منظم، به موقع ومؤثر قانون منع 
قضات  و  ثارنواالن  پولیس،  آموزش  نمایند؛  رهنمایی  زن  علیه  خشونت 
سفارشات  از جمله  نمایند،  تطبیق  را  مذکور  قانون  اینکه چگونه  درباره 
مذکور هستند. گزارش از تمویل کنندگان بین المللی میخواهد که تطبیق 
کامل پالن کاری ملی برای زنان افغانستان، برنامه های دارای اولویت ملی 
»قانون وعدالت برای همه« و »ظرفیت سازی جهت تسریع تطبیق پالن 
کاری ملی برای زنان افغانستان« را به طور کامل حمایت وتمویل نمایند.

راه طوالنی فرا روی تطبیق قانون منع خشونت
  خالصه بیانیه مطبوعاتی یوناما
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در  تازگی گزارشی  به  بشر  بان حقوق  دیده 
جمبور  »من  عنوان  زیر  زن  زندانیان  ی  باره 
به فرار شدم« هتیه منوده است.1 این گزارش 
در باره ی زندانیان زین است که به ارتکاب 
جرامی اخالقی و فرار از مزنل از خانه فرار 
می کنند و بعد به وسیله ی ارگان های امنییت بازداشت می 
شوند. در این گزارش با 58 زنداین زن در زندان ها و توقیف 

خانه های افغانستان مصاحبه گردیده است.
یک  در  بشر  حقوق  بان  دیده  رییس  روت  کینیت  آقای 
کنفرانس مطبوعایت ) 28 مارچ 2012( در کابل گفت: »اکنون 
به تعداد 400 زن و دختر در بازداشت گاه ها و زندان های 
افغانستان به سر می برند که حدود نیم این بازداشت شدگان 

به اهتام جرامی اخالقی زنداین یا توقیف هستند.« 
آقای کینیت روت می گوید با وجود این که از سال 2009 به 
این سو قانون منع خشونت علیه زنان با فرمان تقنیین رییس 
مجهور توشیح گردیده است، کساین که مرتکب خشونت علیه 
زنان گردیده اند به صورت قلیل و اندک مورد پیگرد عدیل 
قرار می گریند و بر عکس متضررین بیشتر پیگرد می شوند. 
او گفت: فرار از مزنل در قواننی افغانستان جرم انگاری نشده 
است. فقط دادگاه عایل افغانستان یک مصوبه را 
صادر کرده است و در آن استدالل منوده است که 
اسالمی  احکام شریعت  و  قواننی  این عمل طبق 
جرم حمسوب می شود. ویل در سایر کشورهای 
اسالمی فرار از مزنل جرم اخالقی نیست. دادگاه 
عایل دالیل قانع کننده ای برای جرم پنداشنت فرار 

از مزنل ندارد. 
تر  سریع  هرچه  خواست  افغانستان  دولت  از  او 
آزاد  هستند  زنداین  اهتام  این  به  که  را  زندانیاین 
افغانستان  کرزی رییس مجهوری  آقای  »از  کند: 
تقاضا می کنیم که بر اساس یک فرمان بیان کند 
نباشد  جرم  افغانستان  در  مزنل  از  فرار  عمل  تا 
و کساین که به اهتام ارتکاب چننی جرم حمبوس 

هستند آزاد شوند. مهچننی از دولت تقاضا می کنیم تا قانون 
منع خشونت علیه زنان را به صورت جدی تر و قاطع تر 
مورد تطبیق قرار دهد و در مورد کساین که در حال حاضر 
از خشونت متضرر هستند، یا به عنوان جمرم حتت  تعقیب 
کساین  و  گرید  نظر صورت  گریند، جتدید  می  قرار  عدیل 
که اعمال کننده ی خشونت هستند و در حال حاضر آزاد 

هستند بیشتر حتت  تعقیب عدیل قرار گریند.«
این هناد حقوق بشری بر این باور است که با وجودی که در 
ده سال گذشته زنان دست آوردهایی در زمینه ی آموزش 
و پرورش و کار فرصت ها و دست آوردهای داشته اند اما 

پیشرفت های صورت گرفته شکننده و کاذب است. 
تامنی  در  تا  املللی خواست  بنی  جامعه ی  از  روت  آقای 
به خصوص  و  افغانستان  شهروندان  متام  حقوق  به  احترام 
زنان افغانستان تعهدات جدی تر و توجه بیشتر داشته باشند 
تا  کنند  بیشتر  مهکاری  مدین  ی  جامعه  های  گروه  به  و 
حقوق  از  حکومت  برابر  در  فشار  اهرم  حیث  به  ها  این 

شهروندان دفاع کنند.
رییس دیده بان حقوق بشر در باره ی پروسه ی مذاکره و 
مصاحله ی دولت گفت: »هرنوع مذاکره و مصاحله با خمالفنی 

1- این گزارش را در اینجا ببینید:
 http://www.hrw.org/reports/2012/03/28/i-had-run-away

اتباع  از  که هیچ یکی  اساس یک پالین صورت گرید  بر  باید  دولت 
افغانستان به مشول زنان که 50 در صد شهروندان افغانستان را تشکیل 

می دهند متضرر نشود.«
گزارش دیده بان حقوق بشر به زبان های انگلیسی، فارسی و پشتو 

به نشر رسیده است.
از سوی دیگر مژگان مصطفوی معئنی مسلکی وزارت امور زنان در 
مصاحبه با رادیو آزادی این گزارش را »اغراق آمیز« خواند و گفت: 
است.«  فن  گرفنت  برای  بیشتر  و  کاذب  های  ها جلوه  گزارش  »این 
در حایل که این مقام دولیت تایید می کند که زنان افغانستان به انواع 
به  قانون منع خشونت علیه زنان  اقسام مشکالت روبرو هستند و  و 

صورت کامل تطبیق منی شود.
دفتر ریاست مجهوری و دادگاه عایل افغانستان تا به حال در تایید و یا 

رد این گزارش موضع رمسی نداشته است.
دیده بان حقوق بشر یکی از سازمان های بنی املللی است که از سال 
1993 به این سو در راستای تامنی حقوق بشر فعالیت می کند و در 

حال حاضر در بیش از 40 کشور جهان منایندگی دارد.

گزارش جدید از دیده بان حقوق بشر: 
زنانی که به اتهام »جرایم اخالقی« در بازداشت به سر می برند هرچه سریع تر آزاد شوند

نقاشی: مریم ابراهیمی
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سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان 
عنوان  حتت  گزارشی   2012 مارچ  ماه  در 
»زنان افغان در عصر بعد از طالبان: تاریخ 
این  است.  منوده  منتشر  شود؟«  تکرارمی 
طول  در  زنان  مبارزات  اگرچه  گزارش 
ناکام  را  افغانستان  در  زنان  جنبش  تاریخ 
زنان  موفق  عملکرد  اما  کند  می  ارزیایب 
از  سیاسی حاصل  ترتیبات  در چهارچوب 
توافق نامه ُبن و دست آوردهای آنان را در 
چون  جدیدی  هنادهای  گریی  شکل  قالب 
وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق 
بشر در تاریخ افغانستان یب سابقه می داند. 
در این گزارش آمده است: به رغم  هتدیدها 
طالب،  شورشیان  جانب  از  ها  چالش  و 
های  حمدودیت  و  حملی،  ساالران  جنگ 

برخاسته از ساختارهای فرهنگی و ارزشی جامعه افغانستان، 
زنان نقش رو به گسترشی را در تعریف مسری انکشافات و 
حتوالت این کشور ایفا منوده اند. اما با وجود این پیشرفت ها، 
حتوالت اخری در افغانستان برای زنان بسیار نگران کننده و 
چالش برانگیز است. با خروج زودهنگام نریوهای خارجی 
کاهش کمک های  احتمال  پایان سال2013  تا  افغانستان  از 
جامعه  جهاین، و شدت یافنت امکان سازش سیاسی حکومت 
چون  هم  تندرو  گروه های  با  جهاین  جامعه  و  افغانستان 
طالبان، شبکه حقاین و جناح جنگی حزب اسالمی، اکثریت 

دستاوردهای حقوق زنان با خطر مواجه خواهند شد. 
برای  طالبان  از   پس  عهد  های  تفاوت  به  گزارش  این  در 
خان  داوود  ظاهرشاه،  خان،  اهلل  امان  دوران  با  افغان  زنان 
و  رژمی چپ نیز این گونه اشاره شده است: خنبه گان حاکم 
در آن رژمی ها به برابری انساین زنان و تغیری نسبتا رادیکال 
پس  دوران   در  اما  داشتند؛  باور  آن ها  اجتماعی  وضع  در 
از طالبان، محایت حکومت و رهربی سیاسی این کشور از 
از جامعه  مایل  منطق جذب محایت  تابع  بیشتر  زنان  حقوق 
جهاین بوده است تا تعهد فکری و اخالقی به محایت از نیمی 

از انسان های این جامعه. در واقع خنبه گان فعلی افغانستان و 
در رأس آن رئیس مجهوری کرزی به نرخ روز با حقوق زنان 
بازی سیاسی می کنند. بازی سیاسی خنبه گان فعلی دارای دو 
جنبه متفاوت است: یکی، اقناع حمافظه کاران مذهیب جهت 
جلب محایت  موهوم سیاسی ـ مذهیب و دیگری اقناع جامعه 
رویکرد  این  مایل.  تعهدات  آوردن  دست  به  برای  جهاین 

به  را  افغان  زنان  سیاسی  و  حقوقی  دستاوردهای  مقطعی، 
شدت آسیب پذیر ساخته است.

از  درست  درک  عدم  ظرفیت،  پاینی  سطح  گزارش  این  در 
سیاست های معمول و مردساالرانه در افغانستان و مهم تر از 
مهه فقدان تعهد پایدار به یک جریان و هنضت آزادی زنان و 
طرفدار حقوق آهنا درافغانستان از مجله آسیب هایی است که 
فعاالن و هنادهای حقوق زنان از آن رنج می برند. در ادامه 
آمده است: قدرمتند شدن گروه های سلفی و امکان بازگشت 
و  قومی  اقلیت های  برابر  در  را  طالبان،  هتدیدهای  جدی 
است  این  واقعیت  اما  مناید،  می  اجیاد  افغانستان  در  مذهیب 
که به قدرت رسیدن این گروه های تندرو، بزرگترین خطر و 
افغانستان خواهد ساخت و متاسفانه  آسیب را متوجه زنان 

زنان گستره این خطر را درک نکرده اند.
روند  در  زنان  سیاسی  مشارکت  طالبان،  پسا  افغانستان  در 
تصمیم گریی های سیاسی عمدتا از باال به پاینی عمل منوده 
است و این امر تفاویت عظیمی را میان تعداد اندکی از زنان 
حتصیل کرده و توده ها بوجود آورده است.  سیاست گذاران 
حکومت  مهچنان  و  بنی املللی  جامعه  اندرکاران  دست  و 
افغانستان عمدتا زنان حتصیل کرده و اشراف را به قصد اجیاد 
به  اما  اند.  داده  قرار  خماطب  زنان  توده های  میان  در  حتول 
دلیل ناامین گسترده، عدم ارتباط منظم زنان حتصیل کرده با 
توده زنان و هم چننی به خاطر فقدان فهم درست از وضعیت 
زنان عادی، و تفاوت در شیوه ی زندگی شهری و روستایی، 
این راهربد نتوانسته است نتایج مثبیت در پی داشته باشد. هم 
اکنون اکثریت زنان افغان در شرایط نکبت باری بسر می برند.

و  سیاسی  زمینه  در  پیشنهادایت  نیز  گزارش  این  پایان  در 
حقوقی به حکومت افغانستان ارائه شده است. 

اکثریت زنان افغان در شرایط نکبت باری بسر می برند

در افغانستان پسا طالبان، مشارکت 
سیاسی زنان در روند تصمیم 

گیری های سیاسی عمدتا از باال به 
پایین عمل نموده است و این امر 

تفاوتی عظیمی را میان تعداد اندکی 
از زنان تحصیل کرده و توده ها بوجود 

آورده است.
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مصاحبه  با خانم سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی وزارت امور زنان
امور  وزارت  که  آوردهای  دست  مهمترین 

زنان در ده سال اخری داشته است چیست؟
ما  کرزی  آقای  حکومت  آغاز  در  که  زماین 
ی  زمینه  در  آن  از  پیش  کردمی،  آغاز  کار  به 
صورت  مشخصی  کار  نوع  هیچ  زنان  مسایل 
نگرفته بود و هیچ برنامه ی وجود نداشت. ویل 
های  استراتیژی  از  جزئی  زنان  مسایل  امروز 
است.  افغانستان  ملی  استراتیژی  در  سکتوری 
استراتیژی  یک  استراتیژی،  این  چارچوب  در 
بر  که  دارمی  جندر  استراتیژی  نام  زیر  مستقل 
ملی  کاری  پالن  یک  توانستیم  ما  آن  اساس 
برای زنان افغانستان تدوین کنیم که دست آورد 
است.  زنان  مسایل  راستای  در  خویب  خیلی 
تطبیق  با  آینده  های  سال  در  که  امیدوارمی  ما 
افغانستان وضعیت  برای زنان  پالن کاری ملی 
ذیربط  هنادهای  مهکاری  با  را  کشور  زنان 
هببود دهیم. این پالن در شش خبش 
تدوین گردیده است. نظر به اولوییت 
که در والیات وجود داشت و نظر به 
مشکالیت که وجود داشت به خصوص 
امنیت، حقوق بشر، توسعه  در خبش 
رهربی  فقر،  کاهش  و  اقتصادی  ی 
صحت  زنان،  سیاسی  مشارکت  و 
شش  این  پرورش.  و  آموزش  و 
عرصه  سایر  از  تر  برجسته  عرصه 
پالن  دلیل  به مهنی  و  است  بوده  ها 
تدوین  ها  عرصه  اساس مهنی  بر  ما 
گردید است. ما در هر شاخص دست 
در  مثال  برای  امی.  داشته  های  آورد 
از حقوق و حقوق  راستای حراست 
بشر ما مسوده ی قانون منع خشونت 
هنادهای  مهکاری  با  را  زنان  علیه 
که  زناین  و  کردمی  هتیه  مدین  جامعه 
در پارملان حضور داشتند نیز در این 
راستا با ما مهکاری کردند. این قانون 
رییس مجهور  توشیح  به  خوشبختانه 
رسید. حدود 40 جلسه باالی قانون 
خانواده گرفتیم و این قانون در حال 
از  متاسفانه  اما  است.  تکمیل  حاضر 
طرف وزارت عدلیه باالی این قانون 
مقرره  است.  نگرفته  صورت  کاری 
برای هببود وضعیت  را  های خاصی 
داشتیم  اقتصادی  ی  عرصه  در  زنان 
که منونه ی مقرره ی خانه های امن 
و قانون سرپرسیت اطفال یب بضاعت 
تالش منودمی تا زنان نیز در راستای 
پالیسی های  باشند.  سرپرسیت سهیم 
رسی  دست  هببود  برای  دیگری 
هببود  برای  داشتیم،  عدالت  به  زنان 
امی.  داشته  و...  زنداین  زنان  وضعیت 
این ها کارکردهای حقوقی ما هستند. 
این مسایل برخی کارهای  کنار   در 
تا حدود اجرایی نیز داشته امی؛ ساالنه 
وزارت  به  حقوقی  قضایای  هزاران 
امور زنان مراجعه می کند که ما این 
اقضایا را بررسی می کنیم. گزارش 9 
ماه سال 1390 آماده است. متاسفانه 
تا هنوز به دلیل مشکالت مواصالیت 
متام  از  ساله  یک  های  گزارش  متام 
والیات به دست ما نرسیده است که 
ارائه کنم. اما در 9 ماه حدود 4 هزار 
وزارت  به  والیات  و  مرکز  از  قضیه 
مراجه کرده است. در هر خبش دیگر 
برنامه های خود  و  کارکردها  ما  نیز 
را دارمی. مثاًل در خبش آموزش زنان 

برنامه های در زمینه ی آموزش حرفه و سواد با مهکاری هنادهای ذیربط در والیات 
کشور دارمی.  در حال حاضر ما 18 باغ زنانه توانستیم تا به حال بسازمی که 16 باغ 
تکمیل گردیده است و سه باغ دیگر زیر کار است. در کنار آن ما در 18 وزارت 
خانه واحد جندر اجیاد کردمی. در طول ده سایل که گذشت هزاران سیمینار، کنفرانس، 

ورکشاپ و کمپاین های آگاهی دهی عامه برگزار کردمی. 
با سایر وزارت  مقایسه  مقدار است؟ در  امور زنان چه  بودجه ی وزارت  امسال 

خانه ها چه طور؟
در ساختار تشکیالیت حکومت وزارت امور زنان متاسفانه کمترین بودجه را دارد. 
جمموع بودجه ی عادی ما 158 میلیون افغاین بوده است، بودجه ی انکشایف ما نیز 
در سایل که گذشته 1 میلیون و 100هزار دالر داشتیم. 9 صدهزار انتقایل از تعمریات 
انکشایف ما  به دلیل سردی هوا داده نشد. جمموع بودجه ی  بوده است که پول آن 
دو میلیون دالر می شود.  این بودجه پایان ترین بودجه در سطح ساختار تشکیالیت 
دولت افغانستان است. حتا پاینی تر از ریاست های مستقلی چون ریاست عمومی 

تفتیش، ریاست حوادث و...
آیا مشا در این راستا واکنش نشان دادید؟

دلیلی که حکومت ارائه می کند این است که وزارت امور زنان وزارت پالیسی ساز 
است و باید بودجه به وزارت خانه های که اجرائیه ای هستند و خدمات ارائه می 
کنند داده شود. خدمایت که ما ارائه می کنیم بیشتر با مهکاری ان جی او ها است تا 

بودجه ی حکومت.
چرا وزارت امور زنان قدرت اجرایی ندارد؟

الته روزی که مقرره ی این وزارت تصویب شد مهنی طور تصویب کردند. در آن 
زمان به صالحیت ما نبود. ما در نظر دارمی که یک درصدیی از خدمات ارائه کنیم. 
ما در نظر دارمی که امسال در کابل و هرات مراکز محاییت پالن گردیده است که اجرا 
کنیم. از اول قرار بر این شده بود که خدمایت که این وزارت اجرا می کند از طریق 
ان جی او ها است. تنها از پروژه ی »سیوای« هندوستان 3 هزار زن در طی سه 
سال اخری آموزش حرفه ای دیده اند. که این بودجه ی از طرف موسسات پرداخته 
شده است. ما با حکومت صحبت های داشتیم تا یک درصدی کمی بتوانیم اجرائیوی 

باشیم.  
در سه سال آینده اولویت بندی برنامه های خود را برای در تطبیق پالن کاری ملی 
برای زنان افغانستان دارمی. ساختار تشکیالت وزارت را تغیری دادمی. توانستیم متام 
ادارات دولیت را در راستای مسایل جندر و تطبیق پالن کار ملی آموزش بدهیم. در 
خبش آگاهی عامه نیز برنامه های خود را دارمی. پالن کاری ملی شامل صدها برنامه 
و پالیسی می شود. ما در نظر دارمی که بعضی مراکز محایوی زنان را تکمیل کنیم که 
قرار است در طول سال های آینده به هشت زون تبدیل شود. در نظر دارمی که در سی 
و چهار والیت کشور باغ های زنانه را اعمار کنیم  )در گذشته این باغ ها به نام باغ 
های زنانه یاد می شد ویل در حال حاضر به نام مراکز فرهنگی – آموزشی یاد می 
شود( را تکمیل بسازمی. چون این یک کمپلکس فرهنگی – آموزشی است که شامل 
کتاخبانه، تعمری آموزشی، رستوران، دکان، مجنازمی، مسجد و فضای سبز می شود. 
این باغ در در بعضی از والیت ها بیست تا سی جریب زمنی می شود. سه تعمری از 
تعمریات ریاست امور زنان در والیات اورزگان، نورستان و کابل باقی مانده است 
که کار تعمریایت این ها را می خواهیم تکمیل کنیم و در کنار آن برنامه های ارتقای 

ظرفیت و آگاهی عامه هنوز هم روی دست است که در سدد تکمیل آن هستیم. 
در نظر دارمی با هر اداره برنامه های جداگانه داشته باشیم تا بتوانیم سهم زنان را در 
ادارات دولیت باال بربمی. تنها در خبش فرهنگی ما چندین برنامه ی خاص طراحی 
شده است. حتا ما از خبش های خمتلف خواسته امی که برنامه های هر خبش خود را 
برای مدت سه سال طراحی منوده و در اختیار ما قرار دهند. خوشبختانه از بعضی 
خبش ها این کار تکمیل شده است که حاال در اختیار  ما قرار دارد. هر برنامه ی که 
در سال جاری دارمی در پالن کاری ملی آمده است. مثاًل  ما توسعه ی فعالیت های 
فرهنگی زنان را برای مدت سه سال در مهه مراکز روی دست دارمی که بررسی شود 
که چه کارهای روی دست است. در خبش حقوقی، اقتصادی نیز چننی است. در نظر 
دارمی با تاسی از فیصله ی کنفرانس کابل نظارت قوی روی هنادهای داشته باشیم که 
روی مسایل زن ها کار می کنند. طبق پالن کاری ملی وظایفی که به ما سپرده شده 
است شامل آگاهی عامه، ارتقای ظرفیت، نظارت، مهاهنگی و ارزیایب  سایر هنادها 
در راستای مسایل زنان است. واحد نظارت را ما جدیدًا در وزارت زنان اجیاد کردمی 
سعی دارمی که یک بانک معلومایت وسیعی را  از دست آوردهای سایر هنادها روی 
مسایل زنان مجع آوری و دسته بندی کنیم و ماهانه یا ربع وار یا سالنه به اشکال 

خمتلف آن را نشر کنیم. 
از کدام هنادها می خواهید نظارت کنید؟

از هجده هنادی که در پالن کاری مشخص شده است. مثاًل بعضی از وزارت خانه 
های که به صورت مسقیم ربطی با مسأله ی زنان ندارند ویل بعضی از هنادها فوق 
بندی  اولویت  ما  را  دارد. در سال گذشته 41 شاخص  ما ربط  با  العاده و مستقیم 
کردمی. مثاًل در خبش امنیت متام هنادهای که در راستای مسایل عدیل، قضایی و امنییت 
کار می کنند مانند وزارت داخله، عدلیه، دادستاین کل، ریاست امنیت ملی ... شاخص 
های امنیت را  در اختیار شان قرار دادمی و بر اساس اجراآت آن ها دوباره گزارش 

ها را مجع آوری می کنیم. تا خبش نظارت آن ها را توحید کند. 

معین مسلکی  و پالیسی وزارت امور زنان:
در ساختار تشکیالتی حکومت افغانستان وزارت امور زنان کمترین بودجه را دارد!

 بخش حقوق زنان

سیده مژگان مصطفوی در سال 1351 
در کابل از یک پدر مهندس و مادر معلم 
به دنیا آمده است. حتصیالت ابتدایی در 
افغانستان و یک سال در دانشگاه کابل 

درس خوانده است. بعدًا در دوره ی 
جنگ ها به ایران مهاجر شد و لیسانس، 

ماستری خود را از دانشگاه عالمه 
طباطبائی ایران تکمیل کرده است. از 

هشت سال به این سو در هپلوی کارهای 
دیگر شان در دانشکده ی ژورنالیسم 

دانشگاه کابل در دیپارمتنت رادیو 
تلویزیون به حیث آموزگار تدریس می 
کند. خامن مصطفوی در هنادهای چون 
کمیسیون مستقل حقوق بشر، انترنیو، 

مرگز مطبوعایت آینه، مرکز هبزسیت 
خانواده و مرکز رسانه های حکومت 
حتقیقایت نیز اجنام داده است. دو سال 

به عنوان رییس اطالعات و ارتباطات 
وزارت امور زنان در خبش مطبوعایت کار 
کرده است و از چهار سال به این سو به 

عنوان معنی مسلکی و پالیسی وزارت 
امور زنان  کار می کند. 

از او 4 اثر در زمینه ی ژورنالیسم و 
مسائل زنان به نشر رسیده است. از او در 
هپلوی نشر چهار عنوان کتاب ده ها مقاله 

و جزوه ی آموزشی دیگر نیز به نشر 
رسیده است.

آثار:
1- مسائل ارتباط مجعی در توسعه ی 

افغانستان
2- مباین حقوق رسانه ها 

3- تاثریات عرف و عنعنات باالی 
زندگی زنان افغانستان/ نشر کمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان
4- حتلیل حمتوای ضرب املثل های 

دری/ نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان

او در حال حاضر دو اثر دیگر روی 
دست دارد:

1- روش های حتقیق در علوم اجتماعی
2- اخالق در رسانه ها
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سا در حال حاضر سهم  زنان در ادارات و مراکز چه گونه است؟
است.  رسیده  ما  به  دیگر  هنادهای  از  که  دارم  اختیار  در   1390 سال  از  آماری   
ها  آن  متاسفانه 9 در صد  که  زنان هستند  کارمندان دولت در جمموع 25 در صد 
در تصمیم گریی شریک هستند. در بقیه سکتورها چون سکتور امنییت 5 در صد، 
در سکتور صحت 24 در صد، در سکتورهای عدیل و قضایی 10 در صد، متعلمنی 
28 درصد، معلمنی 29 درصد، حمصلنی دانشگاه ها 21 درصد، استادان دانشگاه ها، 
استادان دانشگاه های خصوصی  متعلمنی مکاتب خصوصی 27درصد،  15 درصد، 
10 درصد، حمصلنی دانشگاه های خصوصی 13درصد، مکاتب ابتدایی 45 درصد، 
مکاتب متوسط 32 درصد، مکاتب لیسه 23درصد. در جمموع از 1699 ان جی او که 
ثبت وزارت اقتصاد است 22 درصد کارمندان ان جی او ها را زنان تشکیل می دهند. 
در کنار این آمار و ارقام 425 هناد و ان جی او جامعه ی مدین را که در راستای 

مسایل زنان کار  می کند و هنادهای زنانه است، در وزارت امور زنان ثبت کردمی. 
احزاب سیاسی چه طور؟

از احزاب سیاسی آمار دقیقی ندارمی. از احزاب سیاسی ما این آمار را درخواست 
اما آمار به دست ما نرسید. ما مهه ساله در آغاز سال آمار و ارقام را می  کردمی 
خواهیم و آن را کنترول می کنیم. وقیت مشاهده می کنیم که آمار و ارقام کم است 
امنییت 5 درصد  بینیم که در سکتور  مثاًل وقیت می  افزایش می دهیم.  را  تعداد آن 
است ما برنامه های خویش را بیشتر می سازمی تا برنامه های بیشتری را در  خبش 

هنادهای عدیل و قضایی داشته باشیم. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر از کاهش آمار مشارکت زنان در ادارت دولیت در سال 

1390 خرب داد. دیدگاه مشا چیست؟
بلی منی خواهم منکر این موضوع شوم. مشکل اساسی این است که معیارهای را 
که کمیسیون اصالحات اداری ساخته است باعث می شود که درصدی زنان را  به 
معاش،  رتب  سیستم  مانند  دارات  در  جدید  های  سیستم  تطبیق  از  پس  خصوص 
سیستم )پی آر آر( یا خدمات ملکی، درصد زنان را کاهش می دهد. دلیل آن این 
است که وقیت یک خامن سابقه دار 20 سال در یک عرصه کار کرده است، جتربه ی 
کایف هم دارد ویل صرف به دلیل نداشنت مدرک لیسانس باعث می شود که حتا جتربه 
ی کار او در نظر گرفته نشود و او نتواند در بست های باالتر کار کند. بنابراین، این 
امر باعث کاهش تعداد زنان در سطوح تصمیم گریی و بست های عایل می شود. 
نظر به مقررایت که وجود دارد در بست های اول، دو، سه و چهار متامًا خمتص به 
کساین می شود که دارای مدرک لیسانس هستند. دوره های کوری را که ما پشت 
سر گذاشته امی باعث گردیده است که تعداد کثری زنان نتوانند دارای حتصیالت عایل 
شوند. به طور منونه رییس امور زنان والیت نورستان در سال های گذشته استعفا داد؛ 
به جای او اصالحات اداری یک زین که فارغ صنف دوازده باشد و در این والیت 
ریاست را پیش بربد را منی پذیرد. ما هم هرقدر تالش کردمی نتوانستیم یک رییسی 
که دارای سند لیسانس باشد برای این والیت پیدا کنیم. در نتیجه چند سال می شود 
بست ریاست امور زنان این والیت خالیست. ما تالش دارمی با دانشگاه های کابل و 
سایر دانشگاه های خصوصی بتوانیم حتا داخل خدمت تعداد زیادی از زنان را داشته 

باشیم که این ها شبانه دانشگاه خبوانند و روزانه کار کنند. 
اکثر شاخص های را که پیشتر ذکر کردم باید حد اقل تا سال 2014 و 2015 به 
سی درصد برسانیم. مثاًل در سکتور عدیل و قضایی، امنییت و استادان دانشگاه ها. ما 

هنوز از اهداف مان عقب هستیم. 
بعضی وقت ها در باره ی تبعیض نیز گزارش های به ما می رسد. زماین که با هیأت 
رهربی هنادها صحبت می کنیم می گویند که ما کوشش می کنیم زنان را در بست 
های بلند تر داشته باشیم. ویل این سازمان ها می گویند نیاز دارند که این زنان دارای 
حتصیالت عایل باشند و زناین را که دارای حتصیالت عایل نیستند را به بست های 
ارشد خود ارتقا دهند. بعضی وقت ها شاید تبعیض هم وجود دارد. ویل خود زنان نیز 
باید به خودباوری برسند. به یاد دارم در یک حمفل وقیت در باره ی ارتقای زنان به 
بست های ارشد صحبت کردم. آن ها گفتند که ما زنان را به پست های ارشد معریف 
می کنیم اما خود شان حاضر منی شوند. فکر می کنند که این ها در بست های ارشد 

امنییت، عدیل و قضایی توانایی ریاست را ندارند. 
در  سال  یازده  از  پس  چرا  رسیدند  مجهوری  ریاست  معاونیت  مست  تا  حتا  زنان 

شورای رهربی دادگاه عایل تا هنوز زنان حضور ندارند؟
با رییس دولت داشتیم و  پیشنهاد داده امی. نشست بسیار وسیع  به دادگاه عایل  ما 
پیشنهاد داده امی که حداقل 5 وزیر زن در کابینه، 5 سفری و حداقل در میان 9 نفر  
اعضای شورای عایل یک زن نیز در این شورا حضور داشته باشد تا به مسائل زنان 
که  دالیلی  است.  نشده  رد  پیشنهادها  البته  شود.  رسیدگی  بیشتر  کشور  قضای  در 
شورای عایل ستره حمکمه ارائه کرده است، گفته اند که ما در جستجوی چننی زین 
هستیم تا بتواند در این مست باشد ویل ما دالیل مقنع کننده تر به آن ها ارائه کردمی. 
چندی پیش ماده ی 42 قانون منع خشونت را که به اساس آن مرتکبنی جنایات 
خشونت علیه زنان قابلیت معافیت ندارد را دادگاه می خواست تعدیل کند و بعضی 

ها می خواستند به آن دامن زده شود ویل ما جلو آن را گرفتیم. 
اولنی بار نیست که ما این موضوع را پیشنهاد کردمی، پنجمنی باری می شود که این 
موضوع را  پیشنهاد کردمی. شدیدًا تقاضا دارمی که ریاست ستره حمکمه و متام دست 
قضا  عایل  شورای  در  زن  یک  حتمًا  تا  کنند  مهکاری  ما  به  خبش  این  اندرکاران 

حضور یابد.
در سال گذشته  به خصوص  های گذشته  در سال  که  قرباین  زناین  از  آماری  آیا 

)1390( جنگ، سوزاندن مکاتب، یا در انتحار قرباین شدند در اختیار دارید؟ 
متاسفانه یک آمار مشخص نزد ما نیست. فقط آمار خشونت های خانوادگی نزد ما 

می آید ما ثبت می کنیم. ویل قربانیان جنگ و محالت انتحاری یا مسایل جنایی به ما 
کمتر می رسد. این یک مشکلی است که یک سیستم گزارش دهی منظم نیست. اگر 
چه از طریق کمیسیون منع خشونت ریاست جندر وزارت امور داخله گزارش های 
به ما ارائه می کنند. ویل آن ها هم آمار کامل از سرتاسر افغانستان با یک سیستم 
پیشرفته در اختیار خود ندارند. در سیستم نظارت و ارزیایب که ما اجیاد کردمی یک 
خبش آن شامل قربانیان حوادث جنایی و جنگ می شود، سعی می کنیم در آینده 

چننی آماری داشته باشیم.
البته در سال گذشته بیشترین تعداد تلفات زنان در والیت بوده است. حادثه ای که 
در کابل صورت گرفت و گزارش آن به ما رسید روز عاشورا بود که تعداد زیادی 
از زنان و کودکان شهید شدند. گزارش یک عروسی اگر اشتباه نکنم از شندند به ما 
رسید که در آن 80 کودک و زن کشته شدند. ویل مسلمًا زماین که محالت نظامی 
صورت می گرید، باالی خانه ها هم مبباردمان های صورت می گرید. هیچ وقت منی 
توانیم ادعا کنیم قربانیان جنگ تنها مردان هستند. تعداد کثریی از زنان مهه ساله 
های  در سال  که  های  گزارش  به  نظر  مکتب سوزی  آمار  هستند.  قربانیان جنگ 

گذشته به ما می رسید، در سال گذشته کمتر بود. 
در عنی حال مذاکرات صلح مطرح است و زنان نقش کمتر داشتند. حتا کساین که 
به آن ها  اکثر مذاکرات   به شورای عایل صلح معریف شدند اعالم کردند که در 

جایگاهی قایل منی شوند، مشا چرا در راستای صلح موضع جدی نگرفتید؟
ما مهیشه نگراین های خود را ابراز کردمی. صلح در افغانستان به هیچ عنوان به این 
قمیت خنواهد بود که دست آوردهای ده ساله ی زنان قرباین شود. ما تا پای جان به 
متام دست آوردهای که در طول ده سال گذشته برای مسائل زنان داشته امی، ایستاده 

گی خواهیم کرد. 
اعالمیه ی  آریانا  هوایی  علما شرکت  اعالمیه ی شورای  از  پس  اواخر  این  در  
دیگری صادر کرد که زنان بدون حمرم شرعی منی توانند از کشور بریون شوند مشا 

در این راستا چه کاری اجنام دادید؟
وقیت که ما حمفلی به مناسبت 8 مارچ داشتیم که بیش از هزار نفر در آن اشتراک 
منوده بودند، آقای رییس مجهور در راستای زنان و دست آوردهای زنان صحبت های 
داشتند. از اعالمیه ی شرکت هوایی آریانا من زیاد در جریان نبودم و تنها شنیدم که 
چننی اعالمیه ای صادر گردیده است. ویل نیم نفوس این مملکت زنان هستند. اگر نیم 
نفوس کشور در نظر گرفته نشود به این معنا است که نیم از این کشور فلج است. هیچ 
کس منی تواند نقش ارزنده ی زنان را نادیده بگرید. مهنی حاال مشاری از رؤسای 
زنان ما به عنوان سناتور و وکیل ایفای وظیفه می کنند که افتخار کالین برای وزارت 
امور زنان است. در این اعالمیه  برخی مسائل خویب را مطرح کردند. این طور نبوده 
که مطرح  را  زنان  باشد. ویل حمدودیت  بوده  آلود  اعالمیه غرض  این  مواد  که مهه 
کردند فکر می کنم منظور از اختالط، اختالط ناجایز است. من خود استاد دانشگاه 
هستم که تعداد کثریی از دانشجویان مرا مردان و پسران تشکیل می دهند. بنابراین، 
ما نیازمند به حضور زنان در جامعه هستیم. ویل اسالم شرایط خود را دارد که یک 
زن در جامعه ی اسالمی با حفظ شئونات و فرهنگ اسالمی باید حضور داشته باشد. 
چرا رییس مجهور از یک طرف به زنان قول داد که دست آوردها شان را قرباین منی 

کند و از طرف دیگر از اعالمیه ی شورای علما محایت کرد؟ 
در حمفلی که ما داشتیم محایت مستقیم خود را از اعالمیه ی شورای علما نه بلکه 

از زنان کرد. 
حبث من مهنی است چرا چننی برخوردی صورت گرفت؟

اند. ویل  داشته  علما  رییس شورای  کشاف  آقای  با  های  که صحبت  گفتند  ایشان 
برداشت خودم این است که ما یک جامعه ی اسالمی و سنیت هستیم علما جایگاه 
خاصی در جامعه ی ما دارند. به یاد دارم زماین که قانون احوال شخصیه ی اهل 
تشیع روی کار آمده و توشیح شده بود بسیار جنجال برانگیخت. ما 12 مورد پیشنهاد 
دادمی تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم. در مورد این اعالمیه نیز با یک تعداد علما 
و اندیشمندان کشور صحبت های خود را داشتیم. بعضی خبش های آن که راجع به 
حضور زنان در جامعه است چننی موادی اصاًل قابل تطبیق نیست. به خصوص در 

جامعه ی که در قرن بیست و یکم زندگی می کند. 
در باره ی وضعیت زناین که در زندان به سر می برند هم در گزارش های کمیسیون 
مستقل حقوق بشر و هم در گزارش دیده بان حقوق بشر به وضعیت آن ها اشاره 
اجنام  راستا چه  این  در  از مزنل. مشا  فرار  به خصوص  است.  های صورت گرفته 

دادید؟
اصل در یک کشور قانون اساسی است و قواننی نافذه ی کشور. هر گونه اعالمیه 
یا فیصله نامه ای که هر هناد صادر می کند منی تواند مغایر با قانون اساسی یا سایر 
قواننی کشور مغایر باشد. در هیچ یکی از قواننی افغانستان هیچ ماده ی نیامده است 
افغانستان جرم است. ویل در کنار فرار از مزنل بعضی موارد  که فرار از مزنل در 
دیگر چون زنا، قتل و دزدی پیش می آید. این ها باعث می شود که فرار از مزنل 
جرم به حساب بیاید. ویل فرار از مزنل جرم نیست و هر اعالمیه ای که صادر می 
شود کاماًل نقض صریح قانون است و هیچ مصوبه ای منی تواند خالف قانون باشد. ما 
برای این که صحت و سقم قضیه را روشن کنیم پیشنهادی برای بازنگری متام دوسیه 
های زنان زنداین فرستاده امی. گرچه به مناسبت های خمتلف مثاًل به مناسبت عیدها و 
هشت مارچ ساالنه پیشنهاد می کنیم که تعداد زیادی از زناین را  که جرمی شان زیاد 
سنگنی نباشد عفو شوند. با آن هم از شورای عایل سترده حمکمه درخواست گردیده 
است تا کمیسیون فوق العاده برای بررسی دوسیه ی کم و بیش از 600 زن زنداین 
را بررسی و بازنگری شود. زناین که صرف جرم آن ها تنها فرار از مزنل است ما 

پیشنهاد داده امی که آن ها آزاد شوند. 
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هشتاد و ششمنی برنامه ی گفتگو پلی میان خنبگان و شهروندان بنیاد آرمان 
شهر با مهکاری انستیتوت فرانسوی افغانستان و کمپاین %50 زنان افغانستان 
در تاالر لیسه استقالل، به مناسبت 8 مارچ، روز جهاین زن، در روز یکشنبه 
21 حوت 1390 برابر با 11 مارچ  2012 در کابل برگزار گردید. بیشتر 

اشتراک کنندگان این برنامه را زنان تشکیل می دادند.
پارملان  مدین  جامعه  و  بشر  حقوق  کمیسیون  )رییس  کویف  فوزیه  خامن 
افغانستان(، پوهنیار سیده مژگان مصطفوی )معینی وزارت امور زنان(، خامن 
مجیله عمر )رییس گروه حتقیق و دفاع از حقوق بشر(، خامن محریا قادری 
)نویسنده(، آقای ضیا مبلغ )مدیر ارشد موسسه حقوق و دموکراسی( و خامن 
ناجیه زیوری )آمر دفتر ریاست خبش زنان سازمان ملل( به عنوان سخنران 

دعوت شده بودند.
جواد  آقای  و  گردان  گفتگو  امیین  االمنی  روح  آقای  آرمان شهر  بنیاد  از 

دروازیان به عنوان پرسشگر حضور داشتند.
با منایش خبشی از تیاتری که آرمان شهر در 28 سنبله 1386 زیر  برنامه 
عنوان »دو زن، دو شاعر:  جتلیل از خمفی بدخشی و حمجوبه هروی« برگزار  
منوده بود، آغاز شد. پس از آن آقای امیین از طرف آرمان شهر این روز را 
برنامه در سوم  برای زنان تربیک گفت و یاد آوری منود که قرار بود این 
امنییت  دالیل  به  اما  شود  برگزار  زن  جهاین  روز  پیشواز  به   1390 حوت 

برگزار نشد.
آقای امیین گفت: در سرزمیین که جهل و تعصب، شانه به شانه ی سنگوارگی 
و نفرت از سر و روی آن باال می رود، زبان های رمسی آن فارسی و پشتو 
نیست. چرا که با این زبان ها می توان »غزل« خواند و »لندی« گفت. زبان 
اصلی سرزمنی من تفنگ است، گلوله است، شالق است، کارد است، برچه 
است، قیچی است.... زبان رمسی سرزمنی من مهه ی وسایلی است که با آن 
ها می شود کشت، برید، شکنجه کرد. هشتم مارچ در سرزمنی من روز بیان 
درد ها و رنج هاست. رنج هایی که عمر شان به درازای تارخیی تلخ و خوننی 

است. پس هشتم مارچ مهه ی روزها و مهه سال های سرزمنی من است.
خنستنی سخنران این حمفل بانو فوزیه کویف، رییس کمیسیون حقوق بشر و 
جامعه مدین پارملان افغانستان، درباره ی نگراین های زنان در حال حاضر 
در  از حلاظ سیاسی  هم  در حال حاضر  »افغانستان  و گفت:  منود  صحبت 
وضعیت حساسی قرار دارد و هم از حلاظ بافت ها و ساختارهای اجتماعی 
جدید  یک حتول  آبسنت  سیاسی  از حلاظ  است.  موقعیت حساس  یک  در 
اجتماعی، سیاسی خواهیم بود. یقینا اولنی قرباین حتوالت سیاسی زنان بوده 
اند و اولنی صدمه به حضور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان رسیده است.« 
افغانستان،  افغانستان میان مردم  خامن کویف گفت: »حتوالت سیاسی که در 
سیاست  در  درست  صورت  به  گرید  می  شکل  خنبگان  و  زنان  جوانان، 
میان  دوری  و  انقطاع  که  شود  می  باعث  این  و  شود  منی  متثیل  افغانستان 
واقعیت های افغانستان و سیاست افغانستان به وجود بیاید. به عنوان منونه 
با پیشرفت این پروسه حتوالت بیشتری را  پروسه ی مصاحله؛ ممکن است 
شاهد باشیم. طبعًا این پروسه با زندگی امروز زنان افغانستان رابطه ندارد. 
اولویت مردم افغانستان دیگر این نیست که ما مردم را بربمی به طرف جتارب 

ناکام گذشته.«
کویف در اشاره به اعالمیه ی اخری شورای علما گفت: مسأله ی دیگر عقب 
گرد سیاسی است که منونه ی آن اعالمیه شورای علما است. ما فکر کردمی 
که بسیاری مسایل برای ما حل شده است. به طور مثال نشسنت و اختالط 
زن و مرد در یک حمیط کار، مسایلی هستند که ما به آن ها توافق دارمی. اما 
امروز ما را بر می گردانند به سنت ها، عرف و عنعنات قبیله ای خود شان. 
وجود  زنان  از  محایت  ساختاری  سیستم  یک  شرایطی  چننی  در  متاسفانه 

چون  مسایلی  که  زماین  دارند،  روشنفکری  ادعای  که  کساین  حتا  ندارد. 
اعالمیه ی شورای علما مطرح می شود، موضع گریی شان برخاسته از مهان 
طرز دیدگاه هایی است که در اعالمیه ی شورای علما آمده است. یگانه تکیه 
گاه زنان افغانستان قانون اساسی است که زنان می توانند به آن مراجعه کنند. 
ویل چون مئیده برای ناقضنی قانون اساسی وجود ندارد و ناقضنی آن جمازات 
منی شوند، بنابراین، به راحیت می شود قانون اساسی را نقض کرد. در حایل 

که اگر مشا قانون مدین یا قانون جزا را نقض می کنید، حماکمه می شوید.«
او گفت: »مشکالت زنان تارخیی است. بسیاری از خشونت هایی که علیه 
زنان در افغانستان صورت می گرید در تاریخ این کشور ریشه دارد. و برای 
آن برنامه های ریشه ای و دراز مدت نیازمند است. ویل برخی مشکالت 
دیگر به سی سال جنگ و پیامد حبران در کشور بر می گردد و به سیاست 
عریف و سنیت ما. در این کشور چون سیاست مدرن نبوده است، نتوانستیم 

زندگی مرفه و مدرن را به مردم عرضه کنیم.«
خامن کویف اضافه منود که در افغانستان مبارزه برای عدالتخواهی برای زنان 
اولویت سوم و چهارم است. با آن که سطوح آگاهی مردم بلند رفته است، 
اما این آگاهی تنها در حدی است که افراد بتوانند کار و وظیفه ی خود را 
حفظ کنند. بنابراین، برای نسل آینده روحیه ی آزادی خواهی و عدالت کمتر 
افغانستان یک جامعه ی مدین فعال و  وجود دارد. تا زماین که جامعه ی 
غری وابسته نداشته باشد، هنادهای حکومیت متعهد به اسناد مهمی چون قانون 
اساسی و پالن ده ساله ی زنان نباشند، نه تنها پیشرفت خنواهیم داشت بلکه 
به عقب برخواهیم گشت. در  حال حاضر احساس می شود که یک موج 
سیل دیگر در حال آمدن است و یقینًا خنستنی قرباین آن زنان خواهند بود.

مورد  در  بعدی  سخنران  زنان  امور  وزارت  معینی  مصطفوی  مژگان  خامن 
کارکرد ها و امیدواری های زنان صحبت کرد. او گفت: »دست آوردهای 
ده سال اخری برای ما به اندازه ی جان مان ارزش دارد. امروز ما یک پالن 
منسجم دارمی و دارای یک برنامه ی منسجم هستیم. بر اساس مهنی پالن بود 
که ما قانون حمو خشونت و قانون خانواده را ساختیم. امروز در وزارت زنان 
425 ان جی اوی زنان راجستر گردیده است. با آن که زنان افغانستان نگران 
سربلند  را  ما  رییس مجهور  امروز  اما  هستند.  انتقال  ی  پروسه  و  مصاحله 

ساختند و وعده های حمکمی به حمفل ما دادند.« 
او در پاسخ به پرسش گفتگو گردان در باره ی محایت های بار بار رییس 
مجهور به زنان و در عنی حال محایت او از اعالمیه ی شورای علما و رویکرد 
وزارت امور زنان نسبت به این مسأله گفت: »ما جزء ساختار دولت هستیم 
کرزی  آقای  آن و سیاست های  تابع  ما هم  دارد  دولت  که  و هر سیاسیت 
هستیم. در جامعه ی ما آرای خمتلف است. و بر پایه ی آرای چند نفر منی 
توانیم برای مهه مردم تصمیم بگریمی. مشا عقاید یک تعدادی را که از غرب 
برگشته اند مطرح می کنید. به رسانه ها نگاه کنید زن ها با بدترین وضعیت 
ظاهر می شوند. مردم می خواهند زنان حجاب داشته باشند. متام مردم می 

خواهند که با شریعت اسالم زندگی کنند نه با کنوانسیون های بنی املللی.«
خامن مجیله عمر رییس گروه حتقیق و دفاع از حقوق بشر درباره ی نگرش 
نگرش های جامعه صحبت منود و گفت: »در کشور  برابر  در  فردی  های 
انسان  یک  عنوان  به  نیز  زن  که  بپذیرند  نتواستند  ها خودشان  زن  ما حتا 
می تواند در جامعه حضور داشته باشد. واال هیچ شورا و هیچ فرد دیگری 
جرأت منی کرد که اصل و فرع بودن زن را مطرح کند. مشکل ما روزمره 
گی است. امروز به حقوق زنان باورمندمی ویل فردا ندارمی. اگر جامعه این را 
بتواند بپذیرد فردا برگشت خنواهیم داشت. ما مسایل را عمقی نگاه منی کنیم. 
نگاه سطحی ناپایدار است. در کشور ما فرار از مزنل یک جرم شناخته می 
شود به این دلیل که بعضی از قضایای فرار از مزنل ممکن است جرامی اخالقی 
را در قبال داشته باشد. در حایل که یک حق است. مسأله ی دیگر پوشش 

گزارش گفتگوی 86 بنیاد آرمان شهر

 زنان بیدارند! مردان بیدارند! جامعه خواب است!
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سا است. هیچ کس حق ندارد زن را بپوشاند، هیچ کس 
حق ندارد زن را عریان بسازد. در حایل که هر دوی 

این ها را ما در کشور شاهد بودمی. 
خمالفنی  مقابل  میز  در  زنان  که  در صوریت  گفت:  او 
قرار نگریند، و به یک نتیجه نرسند، هیچ مذاکره ای 
در باره ی صلح منی تواند بر مبنای ارزشی مردمی 

افغانستان صورت گرید. 
خامن محریا قادری در خبش اول صحبت  نگاهی به 
ادبیات تارخیی داشت. و هم به  زن ستیزی در آثار 
زنان شاعری که در خفا ماندند و هر کدام شان که 

سربرافراشتند رگ دست شان قطع شد.
خامن قادری در خبش دوم به جایگاه اجتماعی زنان  
اشاره منود و گفت: یکی از پرسش ها این است که 
چرا زنان در طول تاریخ نتوانستند از جایگاه برتری 
برخوردار باشند؟ یکی از پاسخ ها این است که آثار 
آن ها از جتارب زیسیت کمی برخوردار است. وقیت 
یک مرد می گوید ساحل خانه هبترین جایی است که 
تو می تواین باشی! چه گونه می تواند دارای جتارب 

اجتماعی گونه گون بود؟ 
اجتماع  در  زنان  که  شود  می  دهه  »یک  گفت:  او 
هستند و کار می کنند. اما متاسفانه اشتباه می کنند. 
و  فرهنگ  که  این  بدون  مدین  ی  جامعه  هنادهای 
اجتماع ما را بشناسند کار می کنند. زن را باال می 
برند ویل مرد خانواده را آموزش منی دهند. بنابراین، 
است  قرار  اگر  برند.  می  بنی  از  را  جامعه  تعادل 
هنادهای مدین زنان را محایت کنند باید در کنار آن به 
مردان نیز آموزش بدهند. تا این ها مهاهنگی داشته 
آموزش  زناین  به  این هنادها  دیگر  از جانب  باشند. 
از دست  را  یاد گریی  و  آموزش  که سن  دهند  می 
داده اند. ما باید آموزش این مسایل را از مکاتب و 
دانشگاه ها آغاز کنیم. نه زین که شش یا هفت فرزند 
دارد. اگر قرار است آموزش داده شود، آموزش باید 
هر  که  دهیم  یاد  باید  مان  کودکان  به  باشد.  کامل 
باید  کشانید شود  منازعه  به  که  آن  از  پیش  مشکل 
حل شود. صلح باید از مکاتب آغاز شود. من با حبث 
می شود  مطرح  کشور  این  در  که  جنیسیت  و  جندر 
موافق نیستم. این خود یک نوع تبعیض است. مگر 
ما گدا هستیم، مگر ما ترحم می پذیرمی ?الزم نیست 
که به زنان ترحم صورت گرید چون یک جو ناپایدار 

را به وجود می آورد.«                     
و  حقوق  موسسه  ارشد  مدیر  مبلغ  ضیا  آقای 
باره ی راه  برنامه در  این  دموکراسی سخنران دیگر 
کارهای حتقق حقوق بشر و زنان گفت: »در عصری 
که با خط کش برخی ها، عده ای100 سانیت متر و 
برخی دیگر 40 سانیت متر انسان هستند، سخن گفنت 

از آزادی و حقوق بشر کار دشواری است.« 
او در اشاره به مصوبه ی شورای علما گفت: متاسفانه 
دیگر  که کسی  منایند  می  مطرح  را  تفسریی  ها  این 
که  این  آن  و  کند  مطرح  را  آن  خالف  ندارد  حق 
هر  فتوا  این  متاسفانه  فرع.  زن  و  است  اصل  مرد 
نوع تفسری و برداشت دیگر را سلب می کند و این 
خطرناک ترین گام به مست قرائت رمسی از دین است. 
دین شناسی ما به گونه ای است که علما و متشرعنی 
ما واسطه میان خلق ها و خدا هستند. اگر زنان می 
خواهند در آینده کمتر این آسیب ها را ببینند باید در 
سطح علمای دیین یک تعداد بیشتری حضور یابند. 
قرآن  آیا  که  کنند  مراجعه  قرآن  به  خودشان  مردم 
مهان چیزی را می گوید که این ها تفسری می کنند؟ 
سایر مفسرین چه می گویند؟ چرا این ها فهم قرآن 
این ها نشان دهنده  اند؟  به خود ساخته  را منحصر 
ی آن است که ما به مست یک نظام دیکتاتور مآبانه 
پیش می رومی. اگر با توجه به ماده 3 قانون اساسی 
این کشور عملی شود یک  قرائت رمسی از دین در 

فاجعه به بار می آورد.«

متام  در  علم  ی  تارخیچه  و  فلسفه  باید   « گفت:  او 
دانشگاه ها و در متام رشته ها اعم از جتریب و غری 
جتریب تدریس شود. تا این که دانشجو آشنا شود که 
هر نظریه ای تنها یک نظریه است در دریای علم! و 
نظریه های خمتلف وجود دارد، ولو فتوا باشد یا چیز 
گرایی  بنیاد  پایان  به  توانیم  می  گونه  این  دیگری. 
مشارکت  ها  این  هپلوی  در  برسیم.  خود  کشور  در 
جامعه  الزامات  از  نیز  زنان  اقتصادی  و  اجتماعی 

است. 
خامن ناجیه زیوری به منایندگی از ریاست خبش زنان 
محایت  فقط  خواهم  »می  گفت:  متحد  ملل  سازمان 
شورای  که  این  به  رابطه  در  را  ملل  سازمان  دفتر 
اند  افغانستان مصوبه ی خود را اعالم منوده  علمای 
و در این مصوبه محایت های بسیار خویب را اعالم 
کرده اند بیان منامی. ما فکر می کنیم که فرصت خویب 
است برای متام زنان مسلماین که در یک جامعه ی 
قبول  را  آن  که  اساسی  قانون  یک  حتت  و  اسالمی 

منوده اند. زنان 
زنان بیدارند...

می  زندگی  جغرافیایی  ساختار  یک  در  که  مسلمان 
کنند تابع بعضی از قوانیین هستند که خودشان قبول 
است.  نشده  حتمیل  ها  آن  بر  اجبار  به  و  اند  کرده 
مواردی که برای آن ها قابل حبث است حق دارند که 
روی آن صحبت کنند. من به یاد دارم که اولنی بار 
در سال 2002 از روز جهاین زن در تاالری سینما 
زینب جتلیل شد ویل امروز در هبترین و جملل ترین 
سالون ها و هم چننی در مهه والیات کشور از این 

روز جتلیل می شود.« 
این  خوب  جاهای  که  است  این  ما  پیام  گفت:  او 
نیک  فال  به  را  افغانستان  علمای  شورای  اعالمیه 
بگریمی و تالش کنیم در مورد جاهایی که قابل حبث 
است با علمای بزرگ بنشینیم و زیاد تر بشنومی. و 
بگذارمی.  میان  در  با آن ها  را  حتلیل های گوناگون 
صورت  به  مهه  که  است  این  ملل  سازمان  موقف 
دفتر  دهیم.  قرار  مورد حبث  را  موضوعات  مشترک 
و  زن  حتقیق  »انستیتوت  زنان  برای  ملل  سازمان 
و  حبث  برای  مکاین  تا  منوده  اندازی  راه  را  اسالم« 
حتقیق در زمینه ی مسایل زنان داشته باشیم. در این 
راستا با هنادهایی چون دانشگاه کابل صحبت داشته 

امی. 
جواد  آقای  جلسه  پرسشگر  سوی  از  آخر  در 
دروازیان و اشتراک کنندگان پرسش هایی مطرح شد 
و به آن ها پاسخ داده شد. پرسشگر از مجله از خامن 
مژگان مصطفوی  پرسید: با وجود این که ممکن است 
آقای کرزی مستقیم در باره ی مسأله ی زنان حبث 
نکرده باشد، محایت  او از اعالمیه شورای علما به چه 
معناست و چرا مامور زیر دستش در باره ی حجاب 
زناین که در تلویزیون ها کار می کنند، فرمان صادر 

کرده است؟ 
مصطفوی گفت: وقیت خودم موافق اعالمیه ی وزارت 
منی  هستم،  باره ی حجاب  در  فرهنگ  و  اطالعات 
نگاه کنم. زنان در  از دید غریب  این مسأله  به  توامن 
اند،  تبدیل شده  به کاالهای جتاریت  جامعه ی غریب 
زنان با زنان و مردان با مردان ازدواج می کنند. ما 
منی توانیم این ها را در افغانستان ببینیم. ما خیلی از 
آن ها هبتر هستیم. باید جلو رسانه ها گرفته شود. 
امروز جامعه ی ما را بدخبت و تکه تکه کردند. در قرا 
و قصبات مردم رسانه ها را منی پذیرند. من در خانه 
ی خود منی خواهم که فرزندم پیش از ازدواج قانوین 
صاحب فرزند شود. چیزی که امروز رسانه ها پخش 
می کنند فحشا و منکرات است و باید جلو آن گرفته 
شود. منی خواهم زن افغان مانند گدی سرخ، زرد و 
سبز و سفید شود و در رسانه ظاهر شود تا دیگران با 

آن نگاه خود را سری کنند.

فوزیه کوفی )نماینده مجلس(
"یقینا اولین قربانی تحوالت 

سیاسی زنان بوده اند و اولین 
صدمه به حضور سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی زنان رسیده 
است." 

مژگان مصطفوی )وزارت امور 
زنان(

"به رسانه ها نگاه کنید زن ها 
با بدترین وضعیت ظاهر می 
شوند. مردم می خواهند زنان 

حجاب داشته باشند. تمام 
مردم می خواهند که با شریعت 

اسالم زندگی کنند نه با 
کنوانسیون های بین المللی!"
جمیله عمر )گروه تحقیق و دفاع از 

حقوق بشر(
"در صورتی که زنان در میز 
مقابل مخالفین قرار نگیرند، 
و به یک نتیجه نرسند، هیچ 

مذاکره ای در باره ی صلح نمی 
تواند بر مبنای ارزشی مردمی 

افغانستان صورت گیرد."
حمیرا قادری )نویسنده(

"ما باید آموزش این مسایل 
را از مکاتب و دانشگاه ها آغاز 
کنیم. نه زنی که شش یا هفت 

فرزند دارد. اگر قرار است 
آموزش داده شود، آموزش باید 
کامل باشد. به کودکان مان باید 
یاد دهیم که هر مشکل پیش از 
آن که به منازعه کشانید شود 

باید حل شود. صلح باید از 
مکاتب آغاز شود."

ضیا مبلغ )موسسه حقوق بشر و 
دموکراسی(

"در عصری که با خط کش 
برخی ها، عده ای100 سانتی 
متر و برخی دیگر 40 سانتی 

متر انسان هستند، سخن گفتن 
از آزادی و حقوق بشر کار 

دشواری است.« 
ناجیه زیوری )بخش زنان سازمان 

ملل(
"پیام ما این است که جاهای 

خوب این اعالمیه شورای 
علمای افغانستان را به فال نیک 
بگیریم و تالش کنیم در مورد 
جاهایی که قابل بحث است با 
علمای بزرگ بنشینیم و زیاد تر 
بشنویم. و تحلیل های گوناگون 

را با آن ها در میان بگذاریم."
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زنان و مسائل آنان، جزو معدود حوزه هایی هستند که جوامع خمتلف متایل 
زیادی به صحبت جدی در مورد آن ندارند و بیشتر با پچ پچ و کنایه در 
موردشان سخن می گویند. به ویژه در جوامع سنیت که مهچنان زنان به عنوان 
"عیال"، "خانواده"، "ناموس" و "فامیل" مردان حمسوب می شوند. اما حقیقت 
مسلم آن است که زنان بیش از نیمی از مجعیت جوامع را تشکیل می دهند و 
به رغم میل باطین مردان، نقش اساسی را در پی ریزی بنیان های اجتماعی 
دارند. حیت اگر به شدت حتت انقیاد مردان و نظام پدرساالر و مهه قیودات 

برخاسته از این نظام باشند. 
از عرصه های  و چگونه  درآمده اند  مردان  انقیاد  زنان چگونه حتت  که  این 
نیازمند  رانده شده اند،  اندروین  به  بریوین  از  و  به حرمی خصوصی  عمومی 
مطالعات عمیق جامعه شناخیت و پژوهش های مفصل است و به نظر نگارنده 
فعال  آگاهانه،  برای حضور  مطالعات تالش  پژوهش ها و  این  اجنام  بدون 
و اثرگذار زنان در عرصه های عمومی به معین وسیع کلمه  و دستیایب به 
حقوق برابر با مردان امری حمال خواهد بود. در عنی حال باید اذعان کنیم که 
مساله زنان یک امر سیاسی و نیازمند کنش سیاسی است و تنها به بسترهای 
اجتماعی و فرهنگی حمدود منی شود. به بیان هانا آرنت کنش سیاسی اساسًا 
چیزی بیشتر از گفتگو و حرف زدن نیست. ایده آل دموکراسی آتین از آن 

رو در اذهان باقی مانده است که کنش در آن سراسر گفت و شنود بود.1
از  یکی  افغانستان،  جامعه  امروز  شرایط  به  توجه  با  نیز  شهر  آرمان  بنیاد 
راه های یاری رساین به جامعه مدین و فعاالن این عرصه و اجیاد بستر مناسب 
برای احترام به مباین حقوق بشر و آزادی های اساسی در جامعه را، اجیاد 
فضای حبث و گفتگو و تبادل افکار می داند. این فضاها باعث تبادل افکار 
در میان گروههای خمتلف اجتماعی و مهیاری و بالندگی آهنا شده و امکان 

شنیده شدن را در اختیار خنبگان و شهروندان قرار می دهد. 
در طی 6 سال گذشته، بنیاد آرمان شهر زجنریه ای از مفاهیم  را در حوزه 
های خمتلف سیاست، اجتماع، اقتصاد، زنان، ادبیات و هنر مطرح کرده و به 
حبث گذارده است. در این میان اهتمام این بنیاد در پرداخنت به موضوعات 
مربوط به زنان قابل تامل است. از جمموع 86 گفتگویی که در این ساهلا به 
طور مستمر برگزار شده است، 12 گفتگو و یک مسینار به طور خاص به 
مساله زنان پرداخته است. رویکرد این بنیاد بر این امر استوار بوده که به 
زنان و مسائل آنان به عنوان امری واقعی و نه مسبلیک پرداخته شود و متام 
جهد خود را بکار بسته تا در موضوع های عمومی نیز از زنان صاحب نظر، 
متخصص و آگاه در زمینه های مربوطه به عنوان سخنران دعوت مناید تا صدا 
و نگاه آنان نیز جمال بروز و ظهور پیدا کند. در این مدت بیش از 60 زن 
صاحبنظر و متخصص در این برنامه ها به عنوان سخنران حضور داشته اند. 

1- به نقل از گذار به دموکراسی، زیر نظر حسنی بشرییه، ص 301، نشر معاصر، 
هتران، چاپ دوم 1384

نگاه به عنوان های گفتگوهای برگزار شده نشان می دهد که موضوع های 
بر زندگی زنان تا حدودی حتت پوشش قرار گرفته اند.  اثرگذار  بنیادین و 
و  هنر  اجتماعی،  عدالت  زنان،  وجنبش  وضعیت  بررسی  مفاهیمی مهچون 
ادبیات، مشارکت سیاسی و نقش زنان در مذاکرات دولت با خمالفان مسلح، 
این  مفاهیمی هستند که در  از عمده  زنان  انتقایل، صلح و سینمای  عدالت 
گفتگوها مطرح شده اند. این عنوان ها نشان می دهد که توجه به مساله زنان 
باید در متام ابعاد صورت پذیرد و باید نقش و سهم زنان را در متامی عرصه 
ها و حوزه ها اعم از سیاست، اقتصاد، اجتماع، هنر و ادبیات تا جنگ  و 

صلح به رمسیت شناخت. 
این بنیاد در کنار برنامه ای حتت عنوان »مذاکره ملی با زنان: عقب نشیین یا 
دادرسی« که به طرح دیدگاه های زنان در زمینه مذاکره دولت با طالبان و 
خمالفان مسلح می پردازد، و یا در برنامه »زنان و عدالت« به نقض حقوق 
انتقایل از  بشر و قرباین شدن زنان در دوران جنگ و حتقق مساله عدالت 
منظر زنان توجه دارد؛ به هنر و ادبیات به عنوان زیربنای فرهنگی- اجتماعی 
جامعه نیز پرداخته و چندین برنامه گفتگوی خود را به این امر اختصاص 
داده است. این بنیاد یاد و نام دو شاعر بزرگ زن افغانستان، خمفی بدخشی 
و حمجوبه هروی را با اجرای یک تئاتر از اشعار این شاعران برای خنستنی 
بار در افغانستان در سال 2007 گرامی داشت. پنجامهنی برنامه این بنیاد به 
مناسبت پنجاه سالگی شاعر بزرگ افغانستان محریا نکهت دستگریزاده، با 
عنوان "سی سال شعر در سی سال جنگ" در شهر هرات در تاریخ 19 می 

2010 برگزار شد. 
عرصه فیلمسازی و سینما نیز به عنوان یکی از عرصه های اثرگذار بر نگاه 
جامعه نیز از جایگاه ویژه ای در جمموعه برنامه های "گفتگو" برخوردار بوده 
است. در سال 2010 به مناسبت بزرگداشت روز 8 مارچ، روز جهاین زن با 
منایش فیلم تار و زمخه2 در مورد زنان از کارگردان نامی زن افغانستان، رویا 
سادات، به مساله زنان از دریچه دوربنی هنرمندان نگریسته و در عنی حال 
بر نقش آنان در حساس کردن جامعه به مسائل جنسییت تاکید داشته است. 
از آجنایی که مسائل مربوط به زنان در کل و به ویژه در میان مهسایگان 
و  مهفکری  مستلزم  و  است  بسیاری  مشترک  نقاط  دارای  نیز  افغانستان 
استفاده از جتارب سایرین در این زمینه است، در طرح مباحث و موضوع 
بنیاد در کوششی  این  نیز شده است.  به کشورهای دیگر منطقه  ها نگاهی 
برای گردهم آوردن و اجیاد زمینه برای تبادل آراء و جتارب بنی فعاالن  زن 
افغانستان و جتربه های  کشورهای منطقه، مسینار »تقویت جنبش زنان در 
ملی و فراملی« را در سال 2008 برگزار کرد. در این مسینار عالوه بر فعاالن 
داخلی این عرصه، فعاالن حقوق زن از کشورهای هند و ایران نیز شرکت 
کرده بودند. در کوششی دیگر با دعوت از خامن لوسیا دیرنربگر، پژوهش گر 
مسائل زنان در کشور تاجیکستان، و صاحب نظران داخلی وضعیت زنان در 

دو کشور تاجیکستان و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه  بیدارند،  مردان  بیدارند،  "زنان  عنوان  با  بنیاد  این  گفتگوی  آخرین 
خواب است!" که به مناسبت 8 مارچ 2012 -روز جهاین زن- قرار بود 22 
فوریه برگزار شود، به دلیل نا امین و تظاهرات به تعویق افتاد و سپس در 
تاریخ 11 مارچ 2012 برگزار شد. عنوان های گفتگوهای بنیاد آرمان شهر 

در زمینه زنان  به این شرح است:
• عدالت اجتماعی در كشور های كثری القوم و نگاه چند گانه به حقوق زنان

• جنبش زنان: هنضت ملی یا روند تصنعی
• دو زن، دو شاعر: خمفی بدخشی و حمجوبه هروی

• مسینار تقویت جنبش زنان در افغانستان و جتربه های ملی و فرا ملی
• مذاکره ملی با زنان: دادرسی یا عقب نشیین

• زنان و عدالت
• کمپنی %50 زنان و استراتژی آیت مشارکت سیاسی

• سی سال شعر در سی سال جنگ
و  »تار  فیلم  پخش  به مهراه  اجتماع  سینما،  ما،  افغانستان،  زنان  رویای   •

زمخه« 
• از روزهای بریف خاموش

• زنان و عدالت در جنگ و صلح
• باز خواین یك وضعیت: بررسی شرایط زنان در افغانستان و تاجیكستان

• زنان بیدارند، مردان بیدارند، جامعه خواب است!

به  زمخه«  و  »تار  فیلم  زن،  جهاین  روز  مناسبت  به   2010/3/11 تاریخ  در   -2
کارگرداین رویا سادات در دانشگاه کابل به منایش در امد که بیش از 750 نفر این 
فیلم را متاشا کردند و در مارچ 2011 نیز برنامه ای حتت عنوان »از روزهای بریف 
از  خانه«  این  »رازهای  تلویزیوین  سریال  اندرکاران  دست  و  عوامل  از  خاموش« 
نفر حضور  نیز بیش از 400  برنامه  این  به عمل آمد که در  مهنی کارگردان جتلیل 

یافته بودند. 

زنان، گفتنی هایی درباره ناگفته ها

شش سال گفتگوی آرمان 
شهر با زنان



بر اساس گزارش عفو بنی امللل در باره اعدام در 
سال 2011، در افغانستان پس از دو سال بدون 
اعدام، قتل قضایی در 20 ژوئن 2011 با اعدام 
در  پل چرخی  زندان  در  دار  وسیله  به  مرد  دو 
بریون کابل از سر گرفته شد. این مردان، زرعجم، 
یک تبعه پاکستان از وزیرستان مشایل و مطیع اهلل 
از والیت ُکنار در افغانستان، به خاطر کشنِت در 
حدود 40 نفر و زمخی کردن 78 نفر دیگر در طی 
محله ای به شعبه کابل بانک در تاریخ 19 فوریه 
2011 در شهر جالل آباد در شرق کشور حمکوم 

شده بودند. طالبان مسئولیت محله را به عهده گرفته بود. در سال 2011 گویا 
احکام اعدام باز صادر شد و در پایان سال حداقل 140 نفر در زیر حکم 

اعدام به سر می بردند.
در تاریخ 21 ژانویه، در اعتراض به اجرای حکم اعدام در ایران تظاهرایت 
در شهرهای هرات، کابل و مزار شریف علیه جمازات اعدام برگزار شد. در 
ایران  در  افغانستان  شهروندان  از  نفر   4000 حدود  در  گویا   2011 پایان 

حمکوم به اعدام بودند.
گزارش کامل عفو بنی امللل در باره اعدام در سراسر جهان را به فارسی در 

اینجا خبوانید: 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2012/en/
ecbe6d7b-4291-4d87-8c71-760423f6e265/act500012012fa.pdf

زنان
سازمان ملل متحد: آمار خشونت علیه زنان در افغانستان 

نگران کننده است.
گوید  می  نیز  افغانستان  زنان  امور  وزارت 
»وحشتناکی«  های  خشونت  روان  سال  در 
علیه زنان روا داشته شده است. سیده مژگان 
روز  زنان  امور  وزارت  معنی  مصطفوی، 
ما فعال در جامعه  چهارشنبه گفت: »متاسفانه 
افغان  زنان  شدت  به  که  کنیم  می  زندگی  ای 
که  ناپسندی  از عرف و عنعنات  متاثر هستند 
هنوز  و  بوده  اسالم  از  قبل  جاهلیت  عهد  از 
هیات  مسووالن  دارد.«  وجود  متاسفانه  هم 
منایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته 
اند آمار خشونت علیه زنان در افغانستان نگران کننده است. آهنا از حکومت 
افغانستان خواسته اند تا اقدام های جدی را برای کاهش خشونت علیه زنان 
قضایای وحشتناک  از  برخی  در سال روان خورشیدی  روی دست گرید. 
دختر  سحرگل،  میان  این  در  شد.  ثبت  افغانستان  در  زنان  علیه  خشونت 
14 ساله ای بود که شش ماه متام از سوی خانواده شوهرش به صورت یب 
رمحانه ای شکنجه شده بود.  قضیه سحرگل یک بار دیگر توجه جهان را به 
وضعیت ناگوار زنان در افغانستان جلب کرد اما با آهنم حکومت افغانستان 
زنان شود، روی دست  علیه  ها  کاهش خشونت  که سبب  را  هایی  برنامه 
ندارد. سازمان ملل متحد خواستار اجرای کامل و سریع قانون رفع خشونت 
علیه زنان شده است. جورجت گنیون، رییس خبش حقوق بشر دفتر سازمان 
ملل در کابل گفته است: »تضمنی حقوق زنان افغان - مانند مشارکت آنان 
در عرصه های عمومی به مشول پروسه صلح و مصاحله و فرصت های برابر 
بلکه  کاغذ،  روی  بر  حقوقی  تامنی  نیازمند  تنها  نه   - استخدام  و  حتصیلی 

نیازمند اجرای قاطع، سریع و کامل قانون منع خشونت علیه زن است«
 8/3/2012.

http://www.dw.de/dw/article/0,,15794898,00.html 

خشونت خانوادگی: خودکشی دختران جوان در هرات و 
کشنت زنان در مشال

هرات  والیت  اخری  سال  چند  جریان  در 
زنان  و خود سوزی  کشی  آمار خود  بیشترین 
ماه  در چند  که  گزارش شده   . است  داشته  را 
اخری استفاده از ریسمان و چوکی )دارآوخینت( 
یافته  افزایش  هرات  در  زنان  برای خود کشی 
است.در تازه ترین مورد، در جریان 24 ساعت 
گذشته، جسد دو زن که گفته می شود خود را 
به دار آوخیته و خود کشی کرده اند به شفاخانه 
مسوالن  است.  یافته  انتقال  هرات  حوزوی 
یک  که  گویند  می  هرات  حوزوی  شفاخانه 
دختر 13 ساله که باشنده منطقه دولت خانه ناحیه پنجم شهرهرات بود، شام 
روز دوشنبه خود را در سقف خانه اش حلقه آویز کرد. این دختر نوجوان 
راضیه نام داشت و گفته می شود که به دلیل خشونت های خانوادگی دست 
به خود کشی زده است. در یک رویداد دیگر جسد یک دختر خامن 30 ساله 
که او نیز خود را در دروازه خانه اش حلقه آویز کرده بود، روز گذشته )سه 
انتقال یافته است.این دخترخامن جوان،  شنبه(  به شفاخانه حوزوی هرات 

کرمیه نام داشت ومسکونه قریه بزدان ولسوایل اجنیل هرات بود.
به گفته خامن شهاب، سرپرست دفتر کمیسیون حقوق بشر در هرات، تنها در 
11 ماه گذشته سال روان خورشیدی، نزدیک به 30 زن و دختر جوان در 
هرات به شکل مرموزی کشته و یا خود کشی کرده اند. بر اساس آمار ارائه 
شده از سوی سارنوایل هرات، نزدیک به 250 مورد خشونت علیه زنان در 

جریان سال روان خورشیدی در این والیت ثبت شده است.
از سوی دیگر، یک دختر جوان و معلم در مکتب "نوی" بغالن که با ضرب 
های شب  نیمه  بود؛  شده  زمخی  بغالن  والیت  در  برادرش  سوی  از  چاقو 
گذشته در شفاخانه جان داد. بر اساس آمار موجود در ریاست امور زنان 
والیت بغالن، از آغاز سال روان خورشیدی به این سو، 11 زن به مشول چند 

دختر جوان بنا به اختالفات خانوادگی به قتل رسیده اند.
 14/3/2012

http://afghanhumanrights.com/women-rights 

سارنوایل هرات: آمار خشونت علیه زنان در این والیت 
افزایش یافته است

که  اداره سارنوایل هرات می گویند  مسووالن 
آمار خشونت علیه زنان در این والیت افزایش 
یافته است. این مسووالن با ابراز نگراین از این 
گذشته  ماه  یازده  در  که  گویند  می  وضعیت، 
در  زنان  علیه  خشونت  مورد   205 از  بیش 
والیت هرات، صورت گرفته است. ماریا بشری 
در  شنبه  سه  امروز  هرات  استیناف  سارنوال 
افزایش خشونت علیه  تایید  با  نشست خربی 
ترین  تازه  در  که  گفت  والیت  این  در  زنان 
انگشت دست یک خامن جوان  و  زبان  مورد، 
بیست  خامن  این  شوهر  بشری،  گفته  به  است.  شده  قطع  از سوی شوهرش 
ساله )عارفه( در برابر چشمان او، انگشت و زبانش را کباب کرده و خورده 
است. عارفه نه سال است که ازدواج کرده و هشت سال نیز در ایران زندگی 

کرده است.
نیز است وبا سخیت صحبت می کرد؛ به خربنگاران گفت که  او که حامله 
یک هفته پیش، شوهرش زبان وانگشت دست او را قطع کرده و در مقابل 
که شوهرش سه روز  دارد  ادعا  این خامن  کرد و خورد.  کباب  چشمانش، 
پیش نیز یک طفل 4 ساله اش را به قتل رسانده و با دست اندازی دربطن او 
)عارفه( طفل محل شده او را نیز از بنی برده است. ماریا بشری سارنوال هرات 
می گوید، شوهر این خامن شب گذشته از ناحیه پنجم شهر هرات ازسوی 
ایران  در  عارفه  شوهر  که  گفت  بشری   . است  شده  گرفتار  امنییت  ماموران 
معتاد به مواد خمدر شده و از حلاظ رواین نیز در حالت عادی به سر منی برد.

 21/2/2012
http://bokhdinews.af/human-rights 

قرباین جتاوز در زندان؛ متجاوزان آزادند
قمرگل که توسط دو مرد مورد جتاوز قرار گرفته و به اهتام زنا در والیت 
سرپل زنداین است، در زندان کودکی به دنیا آورده است. قمرگل می گوید: 
اند برایش پیشنهاد شده  پول هنگفیت از سوی کساین که به او جتاوز کرده 

بود تا شکایت خود علیه متجاوزان را پس بگرید، اما او نه پذیرفته است.
قمرگل که باشنده ولسوایل گوسفندی دختر یک پریه زن است خیاطی می 
کرد. سال گذشته یکی از زور مندان حمل با مهراهش پس از آنکه او را یب 

اعدام در سال 2011 – افغانستان 
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هوش کرده به مزار شریف بردند و در یکی از هوتل ها به او جتاوز کردند.سا
قمرگل در یک متاس تلیفوین با رادیو آزادی گفت: که او پس از مراجعه به 
هناد های حقوقی در مزار شریف مدیت را در خانه امن سپری کرده است: 
»مرا پس از مدیت به ریاست امور زنان والیت سرپل سپردند و پس از آن 
مقامات امنییت سرپل مرا به اهتام زنا زنداین کردند در حایل که متجاوزین 
علیه من با پرداخت پول زیاد آزاد می گردند و من در اینجا زنداین هستم.«

مغفرت صمیمی رییسه سازمان حقوق بشر سرپل نیز با تایید این موضوع 
می گوید: کساین که به قمرگل جتاوز کرده اند با پرداخت پول رها شده اند.  
مسووالن سازمان حقوق بشر و امور زنان والیت سرپل خشونت علیه زنان 
در این والیت را روبه افزایش می خوانند و با شکایت از مقامات حملی این 
آن  به  که  دارد  در سرپل وجود  زیادی  مشابه  قضایای  گویند:  می  والیت 

رسیده گی منی شود.
 6/3/2012

http://da.azadiradio.org/content/article/24506160.html 

زندگی یک زن یب شوهر با 6 طفل در قندهار
در  قبل  سال  پنج  پانه  گل  شوهر 
جنگ کشته شد. او شش طفل دارد 
و در والیت ناآرام قندهار زندگی 
می کند. او جمبور است در جامعه 
قندهار،  ناامن  و  سنیت  شدت  به 
معیشت کودکان اش را تامنی کند. 
روز جهاین زن برای کساین مانند 
می  او  است؟  روزی  چه  پانه  گل 
و  شناسد،  منی  را  زن  روز  گوید 
در مهنی روز نیز متام تالشش این 
است که بتواند غذایی برای کودکان 
ها  بسیار سخیت  او  کند.  پیدا  اش 
را قبول کرده است ویل اطفال اش 
را به مکتب می فرستد: »می خواهم آینده آهنا روشن باشد. از این جهت 
زمحات زیادی را به خود می پذیرم اما اطفال ام را به مکتب روان می کنم. 
اگر برای آن ها شرایط حتصیلی را آماده نسازم، وقیت که بزرگ شدند بر من 
اعتراض خواهند کرد و خواهند گفت که مادر، ما پدر نداشتیم و مشا ما را 
برای حتصیل به مکتب نفرستادید.« او می گوید وقیت که شوهرش زنده بود، 
اصال در فکر پیدا کردن نفقه اطفال اش نبود. پس از آن که شوهرش کشته 
شد، گاهی به چنان روزگار دشواری مواجه گردیده است که حیت پول خرید 

نان خشک را هم نداشته است.
 8/3/2012

http://www.dw.de/dw/article/0,,15796181,00.html 

اعدام یک زن در پکتیا
نامشروع، در  روابط  اتهام داشتن  به  اساس فیصلۀ یک جرگۀ قومی، یک زن  به 
والیت پکتیا اعدام شد. مسؤوالن امنیتی این والیت می گویند که این رویداد دو 
روز پیش در منطقۀ شبک خیل ولسوالی شواک والیت پکتیا رخ داده است. زلمی 
اوریاخیل فرمانده پولیس پکتیا گفت که دو برادر این زن از سوی پولیس بازداشت 
شده است و افزود: »مردی که با این زن به داشتن روابط نامشروع متهم است، در 
کابل زندانی بود، اما نمی دانم چرا اکنون رها شده است؟ این زن بر بنیاد فیصلۀ 
قومی کشته شده است و قاتالن از منطقه فرار کرده اند؛ بر بنیاد تحقیقات ما، در 

این قتل برادران این زن مقتول نیز دست دارند.«
گفتنی است که ادارۀ حقوق بشر سال گذشته را یک سال مملو از خشونت ها علیه 
زنان خوانده بود که در بین موراد آن، پانزده قضیۀ قتل و ۲4 قضیۀ خودکشی دیده 
می شود. این در حالی است که در سال ۱39۰ خورشیدی 4۷5 مورد خشونت 
اثر خشونت های  از  ادارۀ حقوق بشر ثبت شده که بیشتر آنها  در برابر زنان در 

خانواده گی رخ داده بود.
 حمل ۱39۱ ـ ۱5
http://www.women-af.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%
D8%B12007/.html/print/

ریاست مجهوری و اعالمیه شورای علما
اعالمیه اخری  از  افغانستان  حامد کرزی، رییس مجهور 
مدین  هنادهای  کرد.  محایت  افغانستان  علمای  شورای 
های  فعالیت  زمینه  اعالمیه  این  که  اند  گفته  زنان  و 
اجتماعی زنان را حمدود و آزادی آهنا را نقض می کند. 
حامد کرزی روز سه شنبه، 16 حوت 1390/ 6 مارچ 
2012، در یک کنفرانس خربی در کابل گفت: »شورای 

علما در اعالمیه شان که ماهوار نشر می شود، اصول و ارزش های اسالمی 
را در البالی تقویت موقف زنان و محایت شان از موقف زنان اعالم داشتند 
که یک دیدگاه شرعی وطن ماست و ما متام مسلمان ها و افغانستان به آن 
پایبند هستیم«. حامد کرزی افزود که این اعالمیه حمدودییت برای زنان وضع 

منی کند، و شورای علما موقف واضح علیه خشونت بر زن ها داشته است.
در اعالمیه شورای علما از زنان خواسته شده است که »از اختالط با مردان 
بیگانه در عرصه های خمتلف اجتماعی، مانند تعلیم، حتصیل، بازار، دفاتر و 
سایر شئون زندگی« دوری جویند. در اعالمیه مهچنان آمده است که زنان 
بدون حمرم شرعی،  از سفر  بگذارند و  احترام  تعدد زوجات  به مساله  باید 

خودداری کنند.
 6/3/2012

http://www.dw.de/dw/article/0,,15787818,00.html

مخالفان مسلح
سازمان ملل: آمار تلفات غرینظامیان 2011 باالترین سطح 

در 5 سال 
سازمان ملل در گزارشی اعالم کرده که آمار تلفات غرینظامیان در افغانستان 
در سال 2011 به باالترین سطح خود ظرف 
کمک  هیات  است.  رسیده  اخری  سال  پنج 
سازمان ملل در افغانستان ـ یوناما ـ در این 
غرینظامیان  تلفات  مشار  که  نوشته  گزارش 
در  رسیده،  نفر   ۳۰۲۱ به   ۲۰۱۱ سال  در 
 ۲۷۹۰ آمار  این  آن،  از  قبل  سال  که  حایل 
بوده  نفر   ۲۴۱۲ میالدی   ۲۰۰۹ سال  در  و 
شورشیان  گزارش،  این  اساس  بر  است. 
عامل کشتار بیشتر این قربانیان بوده اند. در 
گزارش سازمان ملل مبب های کنار جاده ای و 
مببگذاری انتحاری مرگبارترین عوامل تلفات غرینظامیان دانسته شده است. 
یان کوبیش، فرستاده ویژه دبری کل سازمان ملل در افغانستان گفته است: 
»کشتار کودکان، زنان و مردان افغان در این جنگ مهواره رو به افزایش بوده 
است. غرینظامیان افغان هبای جنگ را بیشتر از مهه پرداخته اند. « سازمان 
از  باره حمافظت  در  "گزارش ساالنه ۲۰۱۱  با عنوان  این گزارش  در  ملل 
غرینظامیان در جنگ مسلحانه" نوشته که جمموع قربانیان غرینظامی از سال 
۲۰۰۷ به این سو به یازده هزار و ۸۶۴ نفر رسیده است. این گزارش "عناصر 
ضددولیت" را مسئول کشتار ۲۳۳۱ غرینظامی در سال ۲۰۱۱ دانسته که ۷۷ 
درصد کل تلفات غرینظامیان را تشکیل می دهند. این میزان در مقایسه با 
سال ۲۰۱۰ چهارده درصد افزایش یافته است. مهچننی عملیات محایت از 
نریوهای دولیت عامل مرگ ۴۱۰ نفر دانسته شده که شامل ۱۴ درصد از کل 
تلفات غرینظامیان در سال ۲۰۱۱ می شود. این آمار نسبت به سال ۲۰۱۰ 

چهار درصد کاهش را نشان می دهد.
 4/2/2012

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/02/120204_k02-un-
report-afghan-civilian-casualties.shtml 

اوج گریی درگریی های مسلحانه با طالبان و شورشیان در 
سال 2011

گزارش جهاین سال 2012  در  نیویارک  در  مستقر   بشر  بان حقوق  دیده 
خود در مورد افغانستان نیز گفته است که درگریی 
های مسلحانه با طالبان و سایر شورشیان در سال 
2011 اوج گرفته است. در این گزارش آمده است 
که حکومت افغانستان به جنگ ساالران سرشناس، 
و  سیاستمداران  به  برعالوه  و  بشر  حقوق  ناقضنی 
متشبثنی فاسد راه را باز نگهداشته است که این امر 
خدشه  بیشتر  حکومت  به  نسبت  را  عامه  محایت 
دار می سازد. گزارش اضافه می کند که در خبش 
های  ختطی  و  زندانیان  با  رفتار  سوء  و  شکنجه 
گسترده از حقوق زنان که از دیر زمان به اینسو جریان دارد، کار های اندکی 

در افغانستان اجنام یافته است.
 /22/1ـ2012

http://www.voanews.com/dari/news/Afghanistan-Human-rights-
watch-137855533.html 
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سا بیجاشدگان داخلی
عفو بنی امللل: هزاران بیجا شده در معرض سرمای شدید

سازمان عفو بنی امللل نسبت به وضعیت هزاران نفر از بیجاشدگان داخلی در 
افغانستان که با هتدید سرمای شدید روبرو هستند، هشدار داده است. عفو 
بنی امللل در یک گزارش تازه گفته که حدود پنجصد هزار نفر با مشکالت 
گسترده ناشی از سرمای زمستان و فقر روبرو هستند، در حایل که دولت 
افغانستان و کمک دهندگان بنی املللی به آهنا یب توجه بوده اند. این گزارش 
گفته است که تنها در اردوگاه های اطراف کابل، پایتخت افغانستان، دست 
کم 28 کودک در اثر سرمای زمستان جان خود را از دست داده اند. براساس 
این گزارش، بیشتر این افراد از کساین هستند که به دلیل بروز خشونت و 
جنگ در حمالت اصلی زندگی شان، به این اردوگاه ها پناه آورده اند. این 
اطمینان  که  است  کرده  تقاضا  دهنده  کمک  املللی  بنی  از هنادهای  گزارش 
حاصل کنند که خبشی از کمک های آن ها به افغانستان، برای هببود وضعیت 

زندگی بیجاشدگان داخلی مصرف می شود.23/2/2012ـ
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/02/120223_k01_afg_
winter_slums.shtml 

قربانیان جنگ
منایشگاه »صندوقچه خاطرات« 

گروهی از فعاالن حقوق بشر با برگزاری منایشگاه »صندوقچه خاطرات«، 
خواهان رسیدگی به وضعیت بازماندگان جنگ در افغانستان شده است. در 
این منایشگاه وسایل شخصی کساین به منایش گذاشته شده که در بیشتر از 
سی سال جنگ در افغانستان کشته شده اند. در این منایشگاه هرنوع وسایل 
را می توان دید ــ از کتاب گرفته تا لباس، یادداشتهای شخصی که در زندان 
نوشته شده، ساعت، عینک و دفترچه خاطرات. صاحبان این اشیا هرکدام 
قرباین خشونت در دوره های خمتلف در افغانستان شده اند. هنادی موسوم 
به حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، که منایشگاه صندوقچه خاطرات را 

برگزار کرده، هدف از این کار را برقراری عدالت و رسیدگی به خانواده های 
قربانیان خوانده است.

3/3/2012
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/03/120303_k02-
kabul-exhibition-war.shtml 

بین المللی
سرباز امریکایی 16 نفر غرینظامی را کشت

پیاده  که  امریکایی  عسکر  یک 
قندهار  والیت  در  خود  پایگاه  از 
ملکی  مردم  بر  بود  شده  خارج 
آتش باری منوده ۱۶ نفر را هالک و 
یا جمروح منود. ناتو این گلوله باری 
است.  خوانده  بار  تاسف  بسیار  را 
سفارت ایاالت متحده در افغانستان 
هم طی اعالمیه ای هنایت تاثر خود 
ابراز  واقعه  این  وقوع  قبال  در  را 
این  مهاجم  که  گوید  می  و  داشته 
قضیه به عدالت کشانیده خواهد شد. اسداهلل خالد، وزیر امور سرحدات و 
قبایل که این حادثه را حتقیق میکند به آژانس خربی رویترز گفت که عسکر 
مهاجم نیمه شب داخل سه مزنل گردیده، ۱۶ تن را کشته و پنج نفر دیگر 

را جمروح منوده است. 
 11/3/2012

http://www.voanews.com/dari/news/Afghanistan-
violence-142239855.html 

اظهارات کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد 
زندان گوانتانامو

سازمان  بشر  حقوق  کمیشنر  پیالی،  ناوی 
است  کرده  »تاسف عمیق«  ابراز  متحد  ملل 
کردن  بسته  در  متحده  ایاالت  حکومت  که 
زندان گوانتانامو ناکام شده است. پیالی این 
این  گشایش  سالروز  دمهنی  در  را  سخنان 
زندان بیان داشت. او مهچنان گفت که زندانیان این حمبس »برای مدت نا 
را »ختطی  زندان  این  موجودیت  پیالی  مانند.  می  باقی  در حبس  معلوم« 

واضح از قواننی بنی املللی« خواند.
23/1/2012

http://www.voanews.com/dari/news/UN-GUANTANAMO-137886903.
html

گویند مرا چو زاد مادر 
پستان به دهان گرفنت آموخت

شب ها بر گاهواری من 
بیدار نشست و خفنت آموخت

دستم بگرفت و پا به پا برد 
تا شیوه ی راه رفنت آموخت

یک حرف و دو حرف بر زبامن 
الفاظ هناد و گفنت آموخت

لبخند هناد بر لب من 
بر غنچه ی گل شکفنت آموخت

پس هسیت من ز هسیت اوست
 تا هستم وهست دارمش دوست

نقاشی: مریم ابراهیمیایرج میرزا
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و ت زنان  زمینه  در  نشر  وضعیت   •
افغانستان  در  فمینیسیت  مطالعات 
چگونه است؟ آیا کتاب و جمله در 
حوزه زنان که به طور ختصصی به 
و  دارد؟  وجود  بپردازد  مساله  این 
یا رشته دانشگاهی در زمینه زنان 

وجود دارد؟
ابتکار  چندین  گذشته  سال  ده  در 
برای راه اندازی جمالیت خمصوص به 
هنادهای خصوصی  دست  در  زنان 
از  پس  ابتکارها  این  گرفت.  قرار 
دوران سانسور و سرکوب زنان قدم 
نیکی بود. اکثر این جمله ها عمومی 
کنار  در  و  هستند  پسند  عامه  و 
اخبار و ترمجه مقاله های خربی یا 
مصاحبه هایی با شخصیتهای ملی یا 
بنی املللی، دستور آشپزی هم دارند 
آهنا هم ممکن  و عکس روی جلد 
عکس  خریدار  جلب  برای  است 

هنرپیشه و یا خواننده باشد.
این  خوانندگان  تعداد  از  آماری 
و  سواد  با  حمافل  در  ها  نشریه 
اما  نیست.  دست  در   حتصیلکرده 
برای  هم  دست جمالت  این  کارایی 
خوب  مردم  های  نیازمندی  برخی 
آهنا  بر  نقدی  می شد  اگر  است. 
داشته باشیم این بود که پس از ۳۰ 
سال جنگ و نیم قرن حبران ساختار 
هر  عمران،  و  زیربنایی  سازی 
رسانه ای می بایست مساله آموزش 
خود  کار  صدر  در  را  تربیت  و 
برنامه ریزی  یک  در  و  می داد  قرار 
از آسیب ها  با حتلیل  ملی  عمومی 
و نیازمندی ها، وظیفه اجیاد فضای 
به  را  آگاهی  ونشر  پویا  فرهنگی 

دوش می کشید. 
گاه  دو  یا  یک  سال  چند  این  در 
برای  تری  متمرکز  صورت  به  نامه 
خود رسالت آگاهی خبشی و کمی 
مبارزایت تعینی کردند. به دلیل فقدان 
حوزه  در  پژوهشی  کار   چشمگری 
و  اجتماعی  علوم  کالن  و  زنان 
سیاسی، عدم دسترسی به منابع الزم، این نشریه ها زنداین گفتمان های 

تکراری و فاقد خط و سیاست حتریریه روشن و پر حمتوا بوده اند.
در  زیادی  های  پرسی  مهه  و  ها  گزارش  سال،  چند  این  در  مهزمان 
ارتباط با زنان از طریق سازمان های کمک رساین و غری دولیت و بنی 
دولیت به نشر رسیده اند. اکثر این مطالب بیشتر پاسخ گوی برنامه های 
کوتاه مدت سازمان های غریدولیت )ان جی او ها( بوده اند و رویکردی 

به حتلیل علمی ندارند.
کتاب های نادری در ارتباط با مسایل زنان در این چند سال به چاپ 
رسیده اند که منصفانه به نظر می آید اگر بگوییم انتشارات آرمان شهر از 
معدود هناد هایی بوده که به نوبه خود در این زمینه فعالیت خویب کرده 
و در ۵-۶ سال گذشته به شکل مشخص در باره مسأله زنان 10 عنوان 
کتاب با جمموع مشارگان حدود ۱۵ هزار جلد به چاپ رسانده است. و 
شاید هیچ کدام از صدهزار جلد کتایب که در طول این چند سال توسط 
انتشارات آرمان شهر منتشر شده است یب ربط به مسأله زنان نبوده است.

پایه های  دیگران  و مهکاری  با مهت مهه  باید  شرایط  این  به  توجه  با 
مطالعات علمی و دانشگاهی را راه بیاندازمی و نسل جدیدی از زنان و 

مردان فرهیخته را در این راستا بسیج کنیم.
• آیا فکر منی کنید پس از سقوط طالبان جامعه دچار هیجان زدگی شده 

و کارهای پایه ای در این دوران اجنام نگرفته است؟ 

و حافظه  کند  را دچار سکته می  طبیعتا جامعه  در هر کشوری  جنگ 
اگر مجع  نیست  آور  تعجب  دلیل  به مهنی  سازد.  می  منقطع  را  تارخیی 
بندی ملی از صد سال جتربه مشارکت زنان در فضای مدین و سیاسی 

وجود ندارد. 
فقط  نه  و  روبروست  مشکل  مهنی  با  جامعه  نیز  دیگر  های  حیطه  در 
فرصت  به  افغانستان  امروز  نیست،  مادی  فقر  تنها  فقر  زنان.  در حوزه 
دهه  چند  به  دادن  پاسخ  برای  دقیق تر  ریزی  برنامه  با  تری  بلندمدت 
جنگ نیاز دارد. انتظار واهی است اگر فکر کنیم که ده سال برای ترمیم 
و بازسازی این زخم ها کافیست، یب شک جامعه بعد از رفنت تاریک 
شاید  تا  بود  آمده  پیش  موقعییت  بود؛  هیجان  دچار  طالبان  اندیشان 
افغانستان بتواند با جنگ به عنوان شیوه ای از تبادل اجتماعی - سیاسی 

مرز بندی کامل کند. 
در حوزه  افغانستان  بازسازی  است،  از ساخنت  تری  آسان  کار  ختریب 
های خمتلف از دستیایب به برق و آب و هبداشت و مکتب تا تشویق به 
قرن  نیم  به  نیاز  از جتارب مجعی یک جغرافیا شاید  حتقیق و مجع بندی 

بسیج عمومی داشته باشد. 
افغانستان در این ده سال با جنگ امتام حجت نکرد یعین ما هنوز حیت 
شبیه  هایی  برنامه  ی  اجازه  کشور  اقتصاد  نشده امی،  سازی  زمینه  وارد 
برنامه ی مارشال را که پس از جنگ جهاین دوم برای بازسازی آملان 
شکست خورده از طریق آمریکا و متحدانش میسر شده بود منی دهد. 
برخی حیت بر این نظر هستند که بدون بازسازی، حیت تولید فکر شاید 

امکان ناپذیر باشد.
• دستاوردهای پیدایش هنادهای مدین در راستای احقاق حقوق زنان را 

چگونه می بینید؟
من مردد هستم بنی دو خوانش از دهه گذشته؛ اگر خبواهم مثبت به مساله 
نگاه کنم، مهنی که زنان افغانستان به عنوان رای دهنده و منتخب، مقام 
دولیت، فعال حقوق بشر و جامعه مدین در سیاست مشارکت می کنند؛ دِر 
مکاتب با توجه به مهه کاسیت ها جمددا به روی دختران این دیار باز شده 
و ساالنه هزاران دختر نوجوان در کنکور برای ورود به دانشگاه تالش 
می کنند؛ رسانه های کشور و سینما مملو از دختران و زنان جوان شده 
و زنان کارمند دولت به پشت میزهای ادارات بازگشته اند؛ وزارت امور 
زنان با وجود این که ظرفیت اجرایی از او دریغ شده، پایه ریزی شده 
است؛ و هنادهای خمتلف به اسم زنان تشکیل شده اند، این دوره را می 

توان یکی از جذاب ترین و پویاترین دوره ها قلمداد کرد. 
اما اگر خبواهیم از نظر کیفی و تاثریگذاری جمموعه این ابتکارها به ده 
سال گذشته بنگرمی با کمبودهای زیادی مواجه می شومی. اکثر قریب به 
اتفاق هنادهای زنان به دلیل وجود امکانات یک شبه ی مایل هنادهای 
و  فکری  خالء  یک  در  زیادی  حد  تا  اما  اند  شده  پدیدار  املللی  بنی 
امکانات واقعی فعالیت می کنند، سیاست های شان تا حد زیادی روزمره 
و بدون آینده نگری تبینی می شوند، به مهنی دلیل دستخوش سیاست 

های دیگر بازیگران می شوند. در این زمینه بسیار می توان گفت. 
هنوز مجع بندی مشترکی از این که چرا در دهه ی بیست اولنی مکاتب 
دختران به وسیله امان اهلل خان گشوده شد و هفتاد سال بعد این مکاتب 
به آتش کشیده شد وجود ندارد و مسئولیت کل جامعه در این زمینه و 
آسیب شناسی آن مشخص نشده است. گفتگوی ملی بر پایه ی داده ها و 

گیسو جهانگیری: آزادی جوامع منوط 
به رهایی زنان از بند اسارت است

گیسو جهانگیری، فعال حقوق 
بشر و زنان، دانش آموخته ی 

رشته ی جامعه شناسی 
سیاسی از فرانسه است.
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سا سنجش علمی اجنام نگرفته است. به مهنی دلیل از خالء صحبت میکنم، 
فعالیت  از  تاثری جمموعه ای  باشد طبیعتا  ناروشن  وقیت گذشته و آینده 

های مدین و سیاسی هرز می رود. 
• عمده ترین مسائلی که امروز به عنوان خواست زنان افغانستان مطرح 

می شود، چیست؟
این  فقر است.  امنیت و  افغانستان، جنگ،  عمده ترین معضالت جامعه 

مسائل تشکیل دهنده بستر کلی جامعه افغانستان است. 
شاید به مهنی دلیل تنها در دایره ی شهرنشینان و حتصیل کرده هاست که 
مشا مطالبات دیگری از جنس آزادی، برابری، مشارکت سیاسی مشاهده 
حوزه  در  استقالل  عدم  خردسال،  دختران  اجباری  ازدواج  می کنید. 
اجتماعی، یب سوادی، سرکوب و خشونت خانوادگی زندگی روزمره ی 

خبش عظیمی از زنان این دیار را تشکیل می دهد.
منی توان با جنبشی فراگری بر پایه ی آگاهی مجعی، مطالبات اعالی زنان 
را در حوزه های سیاسی و مدین انتظار داشته باشیم. طبیعتا خنبگان قول 
بودن  عمده  بر  مبین  را  آهنا  املللی  بنی  حامیان  و  قرارهای حکومت  و 
مساله ی زنان در این ساهلا را جدی گرفته اند؛ مهزمان اما با نریوهای 
متخاصم در این یک دهه درگری بودند. سیاست کشور چند پاره است 
مهیاست.  کامال  طالبان  دوران  به  شبیه  افکاری  برای  مناسب  فضای  و 
نامه های هتدیدآمیز طالبان و  نقاط خمتلف کشور، خانواده ها شب  در 

یارانشان را در منع فرستادن دختران به مکاتب دریافت می کنند. 
با این اوضاع که امجاع در هیچ زمینه ای میسر نیست و خطر پشت در هر 

خانه ای کمنی کرده است، چه انتظار بیشتری می توان داشت؟
نََفسی برای کار مستمر فکری، برای مثال درباره ی مطالعات زنان وجود 
می  تنگ  است،  باروری حمتاج  برای  زمان  به  که  اندیشه  فضای  ندارد. 
آرامتر  های  دوران  از  قدمیی  هنادی  علوم،  آکادمی  تاریخ  خبش  مناید. 
کشور، اجازه ی مطالعات تارخیی از پنجاه سال گذشته به امروز را ندارد.
• در کنفرانسهای بنی املللی در تعینی آینده ی افغانستان مثل کنفرانس 
بن در سال ۲۰۱۱ بررسی معضالت حقوقی زنان و مساله خشونت در 

صدر برنامه ها قرار ندارد؟
افغانستان در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه بیشتر کنوانسیون های 
بنی املللی مثل سیدا را امضا کرده است، اما عمال نه اراده ی وفاداری به 

این کنوانسیون ها را دارد و نه امکان پایبندی به آن را. 
در سطح شعار اتفاقا جامعه جهاین و به طور مثال خامن هیالری کلینتون 
بیشتر  شعارها  این  می سوزاند. خماطب  دل  افغانستان  زنان  برای  مرتبا 
افکار عمومی کشورهای غریب است، چرا که کشورهای غریب که بازیگر 
جنگ افغانستان هستند، امروز برای اجیاد فضای مناسب به منظور ترک 
افغانستان، مطرح می کنند که »کاری از ما برای فرهنگ جامعه ]تو خبوان 
فرهنِگ  گروه مسلح طالبان[ ساخته نیست«، از طریق پرسش نامه های 
زن  فرهنگ  موافق  جامعه  کل  که  می کنند  ثابت  عمومی  و  وسیع  گویا 
به قول آهنا  افغانستان  ستیز است و کاری هم منی توان اجنام داد. مردم 
»خودشان می دانند و کارشان«. در سطح بنی املللی در ساهلای اخری به 
کرات این فضا القا می شود که گویا مردم مشکلی با بازگشت و مشارکت 

طالبان در آنچه روند صلح نام دارد، ندارند. 
دست  به  را  جامعه  سرنوشت  خود  افغانستان  اگاه  مردان  و  زنان  اگر 
نگریند، بیهوده است اگر انتظار داشته باشند که بازیگران خارجی، از هر 

جنسی که باشند، نگران پیشرفت و اعتالی افغانستان باشند. 
در حال حاضر پس از اعالمیه شورای علما و مذاکرات غری شفاف با 
طالبان و حامیانشان روشن است که یکی از موارد مذاکره، حقوق زنان 
است. طالبان منی توانند تفسری دیگری از جایگاه زنان ارائه دهند. چرا 
که این مساله ستون فقرات دیدگاه آهنا نسبت به تنظیم جامعه و قدرت 
است. فراموش نکنیم که در دوران طالبان، ۵۰ درصد جامعه عمال از متام 

صحنه های حیات حذف شدند. 
کنند؛  می  فعالیت  زنان  زمینه  در  زیادی  سازماهنای  افغانستان  در   •
هم  و  پردازند  می  اجتماعی  و  حقوقی  مسائل  به  که  سازماهنایی  هم 
سازماهنایی که در واقع به نوعی به طبقات پاینی جامعه خدمایت را ارائه 
می دهند، مثل برگزاری کالسهای توامنندی و .. آیا فعالیت این سازماهنا 
در راستای تربیت کادر برای فعالیت در زمینه حقوق زنان هم هست؟ 

اصال تربیت کادر چگونه صورت می گرید؟
مرگ و مری زنان در هنگام زامیان در افغانستان در صدر جهان قرار دارد، 
بیش از هشتاد درصد زنان در افغانستان یب سواد هستند. توامنندسازی 

از  غری  به  معنایی  کشور  این  در 
رسیدگی به این دو معضل ندارد. 

پزشکی به من می گفت که با تعلیم 
تنها ۵ هزار قابله ی جدید می توان 
نصف  به  را  زامیان  در  زنان  مرگ 
این داده را می دامن  اگر من  رساند؛ 
آگاه  آن  از  نیز  امر  مسئوالن  حتما 

هستند. 
بدیهی است که مبارزه با یب سوادی 
ها  اولویت  صدر  در  بایست  می 
داند که  قرار می گرفت، جهان می 
رابطه ی سواد با پیشرفت، عمران و 
به مهنی  است،  زندگی هبتر چگونه 
هایی  رساین  کمک  وجود  با  دلیل 
نه سرتاسری  پراکنده و  به طور  که 
برای  سیاسیت  است،  جریان  در 
که مرگ،  ریشه کن کردن شرایطی 
می  گسترش  را  ناتواین  و  نابرابری 

دهد، در دست نیست.
• با توجه  به  تعدد سازماهنای فعال 
در زمینه زنان وجمموع  فعالیت ها و 
به   زنان   دستیایب  برای  كه   حتركایت 
اجتماعی  اقتصادی،  حقوق   برخی 
آیا  می گرید،  صورت   سیاسی  و 
میتوان  مفهوم  جنبش  اجتماعی زنان  

را برای این حتركات  عنوان كرد؟
دادم،  توضیح  که  طور  مهان  خری. 
ترقی  جنبش  مشا  منظور  اگر 
است  زنان  مساوات  و  خواهانه 
عمومی  جنبش  هیچ  که  بدانید 
دیگری  ی  زمینه  هیچ  در  دیگری 
فرهنگ  حذف  نیست،  موجود  هم 
از  زور  به  توسل  و  اسلحه  جنگ، 
مدت  طوالین  کاری  مردم  اذهان 
آمیز  صلح  اجتماعی  جنبش  است. 
به  ها  این جنبش  مطالبات  قبول  و 
وسیله ی یک حکومت، چارچویب 
دموکراتیک را می طلبد. امروز تنها 
زور است که حرف اول و آخر را 

می زند.
که  کشور  خنبگان  دیگر،  طرف  از 
چند  این  های  سردرگمی  حاصل 
زیادی  های  حبران  با  هستند  دهه 
از  یکی  اعتمادی  یب  اند؛  مواجه 
عارضه های کشورهای جنگ زده 
است، هم نظری، هم سویی، اراده ی 
مدت  طوالین  تعهد  عمل،  مشترک، 
تولیدات  نبوِد  در  و  اعتماد  بدون 

فکری یب معناست. 
تاریخ نشان داده است که برای تغیری 
جنسییت مهکاری  نابرابر  روابط  در 
مردان، ضروری  یعین  دیگر،  جنس 
است، زنان افغانستان حامیان متعهد 
در  جامعه  ندارند.  مردان  میان  در 
که  نیست  باور  این  بر  حال حاضر 
رهایی  به  منوط  کشور  کل  آزادی 
به مهنی  است.  اسارت  بند  از  زنان 
نام  به  چیزی  از  توانیم   منی  دلیل 
جنبش فراگری زنان و مردان کوشا 

در این زمان مثایل بزنیم. 

هنوز مجع بندی مشترکی 
از این که چرا در دهه 
ی بیست اولنی مکاتب 

دختران به وسیله امان اهلل 
خان گشوده شد و هفتاد 
سال بعد این مکاتب به 
آتش کشیده شد وجود 
ندارد و مسئولیت کل 
جامعه در این زمینه و 

آسیب شناسی آن مشخص 
نشده است. گفتگوی 
ملی بر پایه ی داده ها 
و سنجش علمی اجنام 

نگرفته است. به مهنی دلیل 
از خالء صحبت میکنم، 
وقیت گذشته و آینده 

ناروشن باشد طبیعتا تاثری 
جمموعه ای از فعالیت های 
مدین و سیاسی هرز می 

رود. 
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فضا، سا یك  عنوان  به  شهر 
است.  اجتماعی  فضایی 
جایی  فقط  شهر  درواقع 
نیست كه در آن محل ونقل 
صورت می گرید، یا در آن 
شود  می  ساخته  ساختمان 
كه  است  مكاین  بلكه  و... 
را  خود  بتوانند  شهروندان 

متحقق سازند. 

جغرافیای فمینیسیت به راههای متعددی اشاره می کند که در آهنا جنسیت 
و فضاها به صورت متقابل و دو سویه اجیاد می شوند و به مطالعه راههایی 
که در آهنا جنسیت فضایی شده و یا  بالعکس می پردازد.  از سوی دیگر، 
ادبیات معاصر در زمینه "شهروندی" نشان می دهد که چگونه زنان هدف 
تبعیض در فرهنگ ها  و بسترهای سیاسی خمتلف در متام سطوح و در مهه 
خبش ها از فضای خصوصی –خانه- تا فضای عمومی- شهر و کشور-  در 
اقتصاد،  اجتماع، مسائل رفاهی و سیاسی قرار می گریند.  در این نوشته 
تالش می شود چگونگی تبدیل فضاهای عمومی به فضاهای نیمه عمومی- 
فضاهای  در  مشارکت  و  استفاده  از  زنان  نتیجه حمرومیت  در  و  خصوصی 

عمومی توضیح داده شود.
 -1 تعریف فضای عمومی

فضاهای عمومی به عنوان عرصه برقراری تعامالت اجتماعی، نقش حیایت 
را در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بازی می کنند. تعریف های فضای 
عمومی بر دسترسی بدون حمدودیت به فضا و فعالیت های متنوع تأکید می 
کنند که قابل ذکرترینشان تعامل اجتماعی است که در نتیجه این دسترسی 
های  فعالیت  و  فضا  به  دسترسی  بعد  دهد.  می  روی  آن  در  نشده،  حمدود 
موجود در آن را می توان با دو بعد دیگر کارگزاری و منفعت تکمیل کرد. 
بدین ترتیب فضای عمومی را می توان به مثابه فضایی تعریف کرد که اجازه 
می دهد مردم به آن دسترسی داشته باشند و فعالیت هایی در آن صورت 
پذیرد. فضایی است که یک سازمان عمومی آن را کنترل می کند و این فضا 

در جهت منافع عموم تأمنی و اداره می شود.
 بر این اساس نیاز به حضور در فضاهای عمومی برای مهه گروه ها فارغ 
به  زنان  امری ضروری وحضور  و...  از جنسیت، سن، سطح درآمد، شغل 
عنوان گروهی اجتماعی و هبره مند از حقوق شهروندی در فضاهای عمومی 
نیز الزم و ضروری است و اجیاد هرگونه حمدودیت در استفاده زنان از این 
فضاها می تواند مانعی بر سر راه توسعه }حتقق حقوق شهروندی{ حمسوب 

شود.
-2 زنان و دسترسی به فضای عمومی

اگرچه زندگی زنان از سده های متمادی در بستر سنیت از حمدودیت های 
ویژه بوده اما این حمدودیت ها در زندگی زنان شهری جتلی بیشتری داشته  و 
امروزه نیز علریغم حضور زنان در عرصه های خارج از خانه و مراکز رمسی 
واقعیت عوامل  در  دارد،   ادامه  ها مهچنان  این حمدودیت  اشتغال  و  دولیت 
متعددی مهچون عرف و آداب و سنن اجتماعی، فرهنگ مسلط پدرساالری 
كند.   می  را حمدود  فضاهای عمومی  در  زنان  امین حضور  نا  و  بر جوامع، 
امروزه در شهر ها زنان در ترس دائمی از ناامین بسر می برند و دو برابر 
مردان آسیب پذیرند. آهنا ممکن است از اینکه شب تنها بریون بروند، حیت 
در خیابان های شلوغ بیمناک باشند و این ترس در بسیاری از مکان های 
عمومی نیز گریبانگری زنان است. آهنا در برابر احساس ناامین واکنش های 
خمتلفی از خود بروز می دهند : عده ای از رفت و آمد با پای پیاده خودداری 

می کنند و حیت از تفرحیایت چون پیاده روی نیز حمروم می شوند. 

امروزه اكثر فضاهای شهری ماهییت جنسی  شده یافته اند، یعین عمالً  فضای 
شهری در برابر حترك آزادانة زنان اعمال حمدودیت می كند. زنان و بسیاری 
از اقشار و گروه  های اجتماعی نه  تنها از حق طبیعی خود، یعین هبره مندی 
در  از سهیم شدن  آن  دنبال  به  بلكه  فضا های عمومی شهر حمروم  اند،  از 
فرایند مشاركت و فعالیت  های اجتماعی نیز بازمی مانند. به عقیدة بسیاری از 
حمققان، حمدودیت  ها و حصارهای فرهنگی اجیاد شده برای زنان در فضای 
اجتماعی و عرصه  های عمومی باعث شده آنان نتوانند به  خویب از موقعیت 
خود هبره بربند و جمبور باشند خود را مهچون یك عنصر غریالزم از صورت  
مسالة فضا های شهری و عرصه  های عمومی حذف كنند و منكر نیاز های 
خود به  عنوان یك زن شوند. هرچند این روند در حال ُكند شدن است، اما 
رفتار شهری و حنوة حضور زنان در شهر مؤید آن است كه وجود غری )اعم 
از زنان، جوانان یا متامی افرادی كه در الگوهای ارائه شده منی گنجند ( هنوز 

در جوامع سنیت به راحیت پذیرفتین نیست. 
-3 جنسییت شدن فضا

در هر جامعه ای با توجه به ایدئولوژی برگرفته از جهان بیین و مهچننی با 
توجه به مقتضیات و در راستای هدایت جامعه به سوی اهداف غایی متصور 
برای آن، برنامه ریزی و سیاستگذاری هایی در سطح کالن اجنام می شود که 
سایر فعالیت ها و برنامه ریزی ها از مجله سیاستگذاری برای اجیاد فضاهای 
جنسییت را حتت تاثری قرار می دهد. به این معین که ابتدا لزوم اجیاد فضاهای 
جنسییت در برنامه ریزی های کالن مطرح می شود و در ادامه سایر مواردی 
که در تولید فضا نقش دارد- از مجله تدوین ضوابط و معیارها- متاثر از این 

حمور اساسی شکل می گریند.
یكی از متداول ترین راه حلهایی كه برای افزایش حضور زنان درفضاهای 
تا حد  كه  است  فضاهای عمومی  تفكیك جسییت  رود،  می  كار  به  عمومی 
زیادی می تواند در كاهش احساس نا امین در زنان موثر باشد اما مساله 
ای كه در این رابطه مطرح می شود این است كه با تفكیك جسییت ماهیت 
فضاهای عمومی تغیری كرده و در هنایت به فضایی نیمه عمومی – خصوصی 
تبدیل خواهد شد. در جامعه ای که فضاهای عمومی آن پاسخگوی نیازهای 
عادی زنان نیست، در پیش گرفنت چننی راه حل هایی، رسیدن به راه چاره 
درست و منطقی را دشوارتر و زنان را از مطالبه حقوق برحقشان در زمینه 
فضاهای عمومی انساین و عدالت حمور دور می مناید. لذا این كه تا چه حد 
و در چه مواردی این جداسازی سازنده و یا خمرب خواهد بود مورد سوال 

است.
ورزش، حموطه  و  بازی  های  زمنی  نظری  عمومی  خدمات  جنسییت  تفكیك 
های فعالییت ختصصی و... سهولت هبره برداری از فضا را به ویژه برای زنان 
فراهم می كند. اما این اقدام مفهوم اجتماعی را از فضا سلب كرده و آن را از 
یك فضای اجتماعی به یك فضای كاركردی تزنل می دهد. تاسیس پارك ها 
و باغ های زنانه در مهنی چهارچوب قابل بررسی هستند. اینگونه پارك ها 
تسهیالت خاصی را برای گذران اوقات فراغت در اختیار زنان قرار  می 
دهند، لیكن نیاز های اجتماعی آنان را تامنی منی كنند. لذا هبتر است به جای 
امن در  مناسب و  یابد و فضا های  افزایش   امنیت عمومی  این تسهیالت 

عرصه های اجتماعی خمتلف و بدون حمدودیت در هبره برداری اجیاد شود.
شد  رایج  ایران  جامعه  سطح  در  اسالمی  انقالب  با  كه  مسایلی  مجله  از 
از  زنان  مثال  برای  بود.  عمومی  های  فضا  برخی  در  جنسییت  جداسازی 
ورود به ورزشگاه ها منع شدند؛ در اتوبوس ها و وسایل نقلیه عمومی فضای 
های اختصاصی  برای زنان شكل گرفت، پاركهای ویژه زنان و سالن های 
ورزشی خمتص بانوان، تاكسی ویژه زنان و...  به وجود آمد كه این فعالیت 
ها منجر به تغیری ماهیت این فضاها از شكل عمومی به نیمه عمومی - نیمه 
یا  باغ زنانه و  از  به عنوان مثال در شهر کابل می توان  یا  خصوصی شد. 
پارک بانوان که در ناحیه دشت برچی اجیاد شده است به عنوان منونه ای از 

این فضاها نام برد. 
تفکیک جنسییت گسترده در ایران باعث خصوصی شدن بعضی حوزه ها که 
ذاتًا عمومی هستند، شده است. از سوی دیگر در فضاهایی که هنوز به واقع 
عمومی مانده اند، به دلیل ریشه دار بودن فرهنگ مردساالرانه، حضور مردان 
مسلط است. با وجود این که به نظر می رسد زنان نیز پابه پای مردان در 
حوزه های عمومی شهری حضور دارند، اما با دقت بیشتر آشکار می شود 
که در حالیکه زنان فقط برای عبور یا رفع نیازها مهچون خرید می توانند 
حضور داشته باشند، مردان نیازی به دلیل برای توقف و گذراندن وقت در 
امکان  ایراین  زنان  که  شرایطی  چننی  در  بنابراین  ندارند.  شهری  فضاهای 
ندارند و فضاهایی خمصوص زنان در  از فضاهای عمومی را  برابر  استفاده 
جامعه وجود دارد، وجود فضاهای خمصوص زنان و مردان، بیشتر منجر به 
حتکیم و تعمیق مفهوم جدایی مردان و زنان و حوزه های آنان خواهد شد. 

فضا، جنسیت، باغ زنانه
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عملکرد مردم در اجیاد تغیریات مثبت در کشور و در طول ده سال گذشته 
مسأله قابل امهییت است که نشان از میل و تقاضای آن ها برای اجیاد تغیری 
آن  وهوای  حال  است  سال  ده  که  کشوری  دارد.  کشور  اوضاع  در  مثبت 
اتفاقات  این  که  امید می رفت  آغاز  تازه شده و در  اتفاقایت  دست خوش 
تازه بتواند دریچه ای جدید را بر روی مردم این سرزمنی بگشاید و آزادی، 
امنیت، عدالت و رفاه از دست  رفته شان را به آن ها برگرداند. مهنی امید 
به تقاضای دولت و  افغانستان بسته  این ده سال مردم  باعث شد در طول 
تا  برای اجیاد تغیری در کشور شوند  اقدامات عملی  املللی وارد  جامعه بنی 
جایی که حضور آن ها را در عرصه های خمتلف می توان به وضوح دید. از 
حضور چشم گری آن ها در چهار انتخابایت که در سال های گذشته برگزار 
شد تا پاسخ مثبت آن ها به دروازه های گشوده مکاتب و دانشگاه ها. اظهار 
نظرشان در رسانه ها، نقش شان در هنادها و سازمان های مدین، احزاب 

سیاسی و امثال این ها.
آموزش و پرورش:

در سال 2001  در سراسر افغانستان 3400 باب مکتب فعال بود که در این 
مکاتب حدود یک میلیون دانش آموز حتصیل و 20 هزار آموزگار تدریس 
می کردند. حضور دختران در بنی این یک میلیون نزدیک به صفر بود. اگر 
جاهایی کماکان دختران به مکتب می رفتند روستاهای دور افتاده ای بود که 
نه دست طالبان به آن جاها می رسید و نه جماهدین )شغنان یکی از ولسوایل 

های بدخشان(.
امروز 14 هزار مکتب در سراسر افغانستان وجود دارد که هشت  میلیون و 
یک صدهزار  شاگرد در آن ها آموزش می بینند. حدود پنج میلیون و یک 
صد و هفده هزار از این دانش آموزان را  پسران و حدود سه میلیون و دوصد 
و هفتاد و دو هزار را دختران تشکیل می دهند یعین 38 درصد شاگردان 
معارف افغانستان دختران هستند. این شاگردان به وسیله 190 هزار آموزگار 
آموزش می بینند. در مکاتب افغانستان حدود 117 هزار و 800 آموزگار 

مرد و  72 هزار و 200 آموزگار زن مشغول تدریس هستند. 
در سال 2001 از میان 20 هزار معلم تعداد اندکی از آن ها حرفه ای بود. 

در حایل که امروز از 190 هزار معلم 36 در صد آن ها حرفه ای هستند.
تفاوت چشم گری این آمار با سال 2001 را در مراکز تربیت معلم و مراکز 

آموزش سواد برای بزرگساالن نیز می توانیم مشاهده کنیم.

دانشگاه ها:
در سال 1381 در متام کشور 6500 دانشجو و 650 استاد مشغول درس و 
تدریس بودند. در دوره ی طالبان اکثر دانشگاه ها یا ختریب و یا متروک شده 
بود. از اعضای علمی دانشگاه ها تعدادی کشته شدند و اکثرًا از کشور فرار 

کردند و عده ای دیگر به کارهای غری اکادمیک روی آورده بودند.
بنا به گفته ی سخنگوی وزارت حتصیالت عایل »در سال 1389 حدود 131 
هزار تن در سراسر افغانستان به خاطر اشتراک در امتحان کانکور  ثبت نام 
کردند که از این میان 120 هزار تن امتحان را سپری کردند و 70 هزار تن 
شان به موسسات حتصیالت عایل و نیمه عایل جذب شدند«. در حایل که 
به گفته ی او، در سال 1381 فقط 15 هزار حمصل در کانکور شرکت کرده 

بودند.
انتخابات:

انتخابات ریاست مجهوری میزان 1383/ اکتوبر 2004 در یک فضای آرام 
مهراه با مشارکت قابل توجه و با اشتیاق مردم دایر گردید. در این انتخابات 
18 تن به مشول یک زن خود را برای احراز کرسی ریاست مجهوری نامزد 

منوده بودند که آقای کرزی برنده شد.
برای شرکت در این انتخابات حدود ده میلیون و پنجصد و شصت وهفت 
هزار و هشتصد و سی و چهار نفر ثبت نام منودند که 41/3 درصد آنان را 
زنان تشکیل می دادند. در هژدهم میزان، روز برگزاری انتخابات چهارهزار 
و هشتصد و هفت حوزه ی رای دهی شامل بر بیست و دو هزار مرکز رای 
دهی برپا شد که در این مراکز بیش از 7 میلیون نفر از حق رای خویش 
استفاده کردند. مهزمان 580 هزار مهاجر در پاکستان و 240 هزار در ایران 
در این انتخابات مشارکت کردند. از این انتخابات در جمموع 5 هزار ناظر 
نظارت  املللی  بنی  کننده ی  نظارت  و 122  داخلی  به 22 سازمان  مربوط 
منودند. بیشتر از 52 هزار مناینده ی کاندیداها و 24 هزار مناینده ی احزاب 
سیاسی برای نظارت بر انتخابات اعتبار نامه اخذ کردند. از دو گروه نظارت 
 30% افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  و   %  50 فیفا  سازمان  کننده 
برای  ها  آمرین حوزه  اکثر  انتخابات  این  در  بودند.  زنان  کنندگان  نظارت 

مدیت آموزش دیدند.
دومنی انتخابات در 27 سنبله ی 1384 برابر با 18 سپتامرب 2005 برگزار 
شد. در انتخابات 1384 حدود 12 میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی بودند 
که 50 درصد واجدین شرایط به پای صندوق های رای رفتند. تعداد 6103 
نفر اوراق نامزدی را پر کردند که پس از انصراف ها و رد صالحیت ها تعداد 

هنایی نامزد ها5800 نفر به مشول 582 زن اعالم شد.
این انتخابات در 2٦240 حمل رای گریی واقع در ٦2٦7 مرکز رای دهی در 
سراسر کشور برگزار شد. در انتخابات 1384 تقریبًا 12/6 میلیون نفر واجد 
شرایط ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 6 میلیون تن به پای صندوق های 
رأی رفتند یعین %67 در صد واجدین شرایط در انتخابات شرکت جستند و  

44 درصد رای دهندگان این انتخابات را زنان تشکیل می دادند. 
و  ریاست مجهوری  انتخابات  دومنی  و  اخری  سال  ده  در  انتخابات  سومنی 
انتخابات ۴۱ تن  این  برگزار گردید. در  شورای والییت 29 اسد 1388/  
نامزدان  از  تن   ۳۱۸۰ و  زن(  دو  مشول  )به  مجهوری  ریاست  کاندیدان  از 
شوراهای والییت که ۳۳۳ تن آهنا را زنان تشکیل می دادند، باهم به رقابت 
پرداختند. گزارش انتخابات ریاست مجهوری 1388 را کمیسیون انتخابات 

چننی اعالم منود: 
مشارکت رأی دهندگان تقریبًا 38/8 % ختمنی شده است. از مجله کساین که 
رأی داده اند، 59/3 % آن ها را مردان و 38/2 % آن ها را زنان تشکیل 

می دادند.
انتخابات پارملاین در 27 سنبله 1389 برگزار شد. این انتخابات بر خالف 
امنییت، هتدیدات خمالفان مسلح دولت، تقلب و  گذشته در شرایط دشوارتر 
ختلف در بسیاری از نقاط کشور و مشارکت اندک زنان به ویژه در حمالت 

متاثر از جنگ، بر گزار شد.
پیش از انتخابات وزارت داخله اعالم کرد که از 360 ولسوایل تنها در 11 
ولسوایل هیچ نگراین امنییت وجود ندارد. در انتخابات پارملاین دوم حدود 40 
% واجدین شرایط رای داده اند. به اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق 
بشر میزان مشارکت بستگی به وضعیت حمالت داشته است. در حمالت امن 

مشارکت مردم چشم گری بوده است.
منایندگان  کرسی جملس  آوردن 249  دست  به  برای  تن  در جمموع 2600 
رقابت کردند. در انتخابات 1389 مشارکت نامزدهای زن چشم گری تر از 
گذشته بوده است. در انتخابات 1384 تعداد 335 زن نامزد شده بود ویل 
در این انتخابات 413 تن که در 18 والیت تعداد زنان افزایش یافته است 

و در 3 والیت کاهش.

گزارش آرمان شهر

مردم: عامالن تغییر
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رسانه ها:سا
با وصف مشکالت امنییت، هتدید، ارعاب و وحشت از جانب تروریست ها 
و هم چنان هتدیدهای دولت تقریبًا در اکثر والیات کشور رسانه ها کماکان 
حضور دارند. مهنی اکنون 150 شبکه ی رادیوی، 52 شبکه ی تلویزیوین، 
177 رسانه چاپی شامل روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه، دو ماه 

نامه و فصل نامه نشرات دارند.
هرچند این دهه درخشان ترین دوره ی حیات در تاریخ مطبوعات و رسانه 
های افغانستان است اما دست اندرکاران رسانه ها قرباین هایی هم داده اند. 
از سال 2001 به این سو 28 خربنگار کشته شدند، 20 تن دیگر زمخی، 28 
مورد اختطاف، 60 تن از خربنگاران از سوی نریوهای امنییت داخلی و بنی 
املللی برای مدت کوتاه و طوالین بازداشت شده اند و 65 تن دیگر مورد لت 

وکوب قرار گرفته  و بیش از 100 تن دیگر هتدید شده اند.
احزاب سیاسی:

های  نظام  تقویت  و  بازسازی  در  افغانستان  مردم  طالبان   سقوط  از  بعد 
سیاسی فعالیت های چشم گریی را اجنام دادند.

والیات  و  مرکز  در سطح  کاندیداها  مبارزات  های  پروسه  در  سهم گریی 
و  کشورشان  سرنوشت  تعینی  برای   ، های  صندوق  پای  به  رفنت  کشور، 
مشارکت آن ها در احزاب و تشکل های سیاسی را نباید نایده گرفت. بعد 
از این که قانون احزاب از طرف دولت مجهوری اسالمی افغانستان تصویب 
و توشیح شد تعداد احزاب سیاسی در کشور تا سال 2010 به 108 حزب 
سیاسی رسید، که بنابر دالیل ختنیکی و تعدد احزاب، وزارت عدلیه مجهوری 
احزاب  از  کرد.  اقدام  احزاب  جدید  راجستر  و  ثبت  به  افغانستان  اسالمی 
وزارت  در  جمدد  ثبت  برای  تا  بود  شده  خواسته  جمدد  ثبت  برای  سیاسی 
عدلیه 10 هزار قطعه فورم اعضا را خانه پوری منایند و در 34 والیت مناینده 
داشته باشند که در این دوره با طرح مقررات جدید 41 حزب سیاسی ثبت 
وزارت عدلیه شده است. ایتالف هایی که در طول این مدت شکل گرفته به 

6 ایتالف می رسد.  
نقش زنان:

حرکت های مدین زنان در طول این سال ها نشان میدهد که زنان افغانستان 
بعد از جنگ های داخلی و سقوط رژمی طالبان توانسته اند خود را به عنوان 
نیمی از پیکر جامعه مطرح کنند. و در بسیاری از موارد طرح ها و مطالبات 

شان را به گوش دولت و جوامع بنی املللی رسانده اند.
تأسیس وزارت امور زنان با وصف متام مشکالیت که این وزارت خانه از 
منظر اجرایی با آن دست و پنجه نرم می کند از گام های بلندی بود که در 
این سال ها برداشته شد. این وزارت در سال 1380 تأسیس گردید و در این 
ده سال 4 زن به عنوان وزیر در آن فعالیت کرده اند. داکتر سیما مسر، خامن 
حبیبه سرایب، داکتر مسعوده جالل وزرای پیشنی این وزارت زنان بودند و 
داکتر حسن بانو غضنفر فعال به عنوان در وزیر زنان در دولت حامد کرزی 
مشغول به کار است. تعداد کارمندان زن در این وزارت 508 تن و تعداد 

کارمندان مرد آن 366 نفر است.
سهمیه زنان در پارملان کشور %27 و در سنا %22 در نظر گرفته شده است. 
تعداد زناین که در وزارت خانه های کشور مصروف کار هستند به 53115 
تن و تعداد زنان در کابینه حکومت به 3 تن می رسد. تا فعاًل  425 مؤسسه 

و اجنمن زنان ثبت وزارت امور زنان گردیده است. 
هنادهای مدین و حقوق بشری:

ده سال پیش، پس از توافقات بن، جامعه ی جهاین تاکید ویژه ای به حتقق 
حقوق بشر در افغانستان کرد. بر مهنی اساس کمیسیون مستقل حقوق بشر و 
هنادهای مدین در افغانستان شکل گرفت و نسلی جدید با رویکردی انسان 

مدار وارد عرصه ی جامعه و سیاست شد. 
مردم  میان  در  بشری  حقوق  فرهنگ  و  بشر  حقوق  ها  سال  این  طول  در 
از  کرد.  پیدا  خویب  نسبتًا  جایگاه  جوان  نسل  و  فرهنگی  خنبگان  ویژه  به 
یک طرف زمینه ی کاری که در هنادهای مدین و حقوق بشری بود خود 
دیگر سفر  از جانب  است.  داشته  نقش  بشری  فرهنگ حقوق  پرورش  در 
مشاری از حتصیل کردگان به بریون از کشور، فعالیت بعضی از رسانه ها با 
نشر گزارش ها و مقاالیت در مورد مسایل مربوط به حقوق بشر،  امکان 
دست یایب جوانان، اهل قلم و عالقه مندان به منابع و کتاب های چاپ شده، 
برگزاری سیمینارها و کارگاه های آموزشی، تدریس مباین حقوق بشری در 
برخی از دانشگاه ها، امکان رابطه با سازمان های بنی املللی حقوق بشری، 
زمینه استفاده از جتارب کشورهای دیگر و... در فراگریی حبث حقوق بشر  

در بنی جامعه نقش ارزنده ای داشته است. 
عدالت:

یکی از کارهای اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ده سال اخری نشر 

با 6000 تن  گزارش »صدای مردم برای عدالت« در سال 2005 بود که 
از مردم افغانستان مصاحبه شد و بر پایه آن برنامه ی عمل دولت مجهوری 

اسالمی افغانستان برای حتقق عدالت در کشور هتیه شد. 
بر اساس اطالعایت که در این گزارش آمده است 8/%86 مردم افغانستان 
خواستار  افغانستان  مردم   90% هستند،  کشور  در  عدالت  تطبیق  خواهان 
نکته  این  هستند.  شان  های  پست  از  بشر  حقوق  کنندگان  برکناری ختطی 

قابل یادآوری است که این گزارش از طرف دولت نیز پذیرفته شده است.
بر پایه ی مهنی گزارش در سال 2005 خبش حقوق بشر سازمان ملل متحد، 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دولت افغانستان برنامه ی »صلح، 

مصاحله و عدالت« را تدوین کردند. 
امنیت سازمان ملل و هم چنان کمیشنری  نامه ی 1589 شورای  در قطع 
عایل حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ماه اپریل 2005 از 
تالش ها برای هببود وضعیت حقوق بشر در افغانستان، امهیت عدالت انتقایل 
و مهچنان تالش های دولت افغانستان در تامنی حقوق بشر و اجرای عدالت 

انتقایل استقبال شد.
خلع سالح:

پس از آغاز پروسه ی دی دی آر در خنست تعدادی از بقایای ارتش های 
را  های خود  طالبان( سالح  و  دموکراتیک خلق، جماهدین  )حزب  گذشته 
را  ها  سالح  مقاومیت  کوچکترین  بدون  مردم  موارد  اکثر  در  دادند.  حتویل 
حتویل دادند. با وجودی که اکثر سربازان و افسراین که در رژمی های گذشته 
کار کرده بودند، هنوز هم بیکار هستند. این ها بیش از 50 مرتبه دست به 
اعتراضات مساملت آمیز زدند، ده ها اعتراض علیه وزارت دفاع ملی و سایر 
هنادهای ذی ربط در این مورد صورت گرفت. افرادی که مشمول پروسه 
دی دی آر شدند دست به تاسیس احتادیه هایی زدند که در سال های پیش 

فعاالنه دادخواهی می کردند، اما پس از چندی پرا کنده شدند.
از احنالل قوای مسلح سابق و مجع آوری سالح از دست آن ها، و   پس 
تطبیق برنامه دی دی آر، برنامه دومی در راستای خلع سالح عمومی در 
نام پروسه دایاگ یا خلع سالح  به  سال 2005 روی دست گرفته شد که 

گروه ها و افراد مسلح غریمسئول یاد می شود و تا هنوز ادامه دارد.
با وجودی که این پروسه آن گونه ای که توقع می رفت در متام نقاط کشور 
تطبیق نشده است. اما در برخی موارد مردم داوطلبانه به این پروسه پیوستند. 
مسئوالن این پروسه در سال 2007 اعالم کردند که از آغاز تا اکنون 34 
النوع  هزار  میل سالح سبک و سنگنی و 25 هزار صندوق مرمی خمتلف 

مجع آوری شده است. 
نتیجه:

این آمار و ارقام، و عملکرد مردم در طول ده سال گذشته نشان از میل و 
تقاضای آن ها به تغیری است. 

مردم افغانستان در طول ده سال گذشته مهواره از بسیاری از اقدامات دولت 
و جامعه بنی املللی که آن ها را در راستای اجیاد اصالحات در کشور می 
دیدند محایت کرده اند و به عنوان عامالن تغیری در این راستا قدم های بلند و 
ارزنده ای را برداشته اند که منونه هایی از این اقدامات در باال تذکر داده شد. 
با این اوصاف آن چه واضح است نه دولت و نه جامعه بنی املللی در طول 
ده سال گذشته توانست به خویب پاسخ این عملکرد مثبت را ارایه کند تا 
جایی که امروز پس از ده سال، عقب گردهایی از سوی جامعه بنی املللی 
و دولت افغانستان را در زمینه های خمتلف می بینیم که یکی از بارزترین 
منونه های آن موضع گریی های اخری در مورد مسأله زنان است. در حایل 
که زنان افغانستان در طول ده سال گذشته به خویب نشان دادند که در کنار 
مردان این سرزمنی می توانند در عرصه های مهم و خمتلفی مانند حضورفعال 
در پارملان، کابینه، هنادهای مدین و فعالیت های فرهنگی و رسانه ای نقش 
بازی کنند و متایل شدید به حضور در عرصه های ملی و حیت بنی املللی 
از سوی دولت و حامیان  این تقاضای مشروع و مدین  به  اما پاسخ  دارند 
بنی املللی آن پس از ده سال پاسخی در خور و شایسته نیست و حیت ممکن 
است کشور را یک بار دیگر به مرداب حتجر طالباین سقوط دهد. این مسأله 
ای است که در زمینه های دیگر نیز می توان آن را پی گریی کرد اما با مهه 
این مسایل نباید از یاد برد که مردم این کشور در طول سال های مهمی که 
پشت سر گذاشتیم به خویب و شایستگی با مهه مشکالت موجود از قبیل 
نا امین هایی شامل عملیات های انتحاری، قتل، کشتار دسته مجعی؛ تیزاب 
پاشی بر سر و صورت دختران و زنان و هم چننی مشکالت دیگری مانند 
کم بود امکانات شهری امکانات آموزشی و... در کنار فقر اقتصادی و یب سر 
و ساماین سیاسی اجتماعی و فرهنگی رسالت شان را نسبت به اجیاد تغیری 

مثبت در کشور به خویب اجنام دادند. 



روح االمین امینی
جغرافیای گسترده پارسی زبانان در طول تاریخ مردان بزرگی 
را در حوزه های هنر و اندیشه پرورش داده است. غنای این 
فرهنگ نشان از ظرفیت خنبه پروری آن است که تنها در حوزه 
ادبیات می توان نام ده ها چهره شاخص و بزرگ را گرفت که 
در یک هزاره زیسته اند و این زجنریه تا هزاره ما نیز ادامه پیدا 
کرده و حیت در مهنی صده ای که در آن نفس می کشیم ردپای 

این بزرگان را می توانیم جستجو کنیم. 
اما در سوی دیگر و از منظری از یک سو فرهنگی و از سویی 
دیگر جامعه شناسانه وضعیت زنان را در درازای تاریخ وضعییت 
متفاوت با آن چه مردان در آن به سر برده اند می بینیم و به تبع 
آن وضعیت زنان اندیشمند و هنرمند نیز به مهان اندازه متفاوت 
است. این تفاوت ناشی از تبعیض مهواره تاریخ نسبت به زنان 
می شود و البته این مسأله منحصر به این جغرافیای فرهنگی نیز 
منی گردد و در مورد مهه کشورهای دنیا با توجه به جغرافیای 
سیاسی امروز می توان آن را تعمیم داد اما به گونه های متفاویت. 
تفاوت هایی که باید آن ها را هم از جنبه جغرافیایی و هم از 
رهگذر تارخیی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد که از حوصله 

این گذر کوتاه بریون است.
اما با وصف این رویکرد تبعیض آمیز جنسی در جغرافیای خود 
هم در گذشته های دور و هم در دوران معاصر شاهد درخشش 
شرایط  اگر  است  بدیهی  که  امی  بوده  زنان  بنی  از  هایی  چهره 

اجتماعی متفاویت با آن چه در طول تاریخ این جغرافیا در آن 
نفس کشیده است می داشتیم ممکن بود امروز برگ برنده ای که 
در دست مردان قرار دارد در دست زنان می بود و یا حداقل 
این که در جنبه های خمتلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی آن ها 

را دوشادوش مردان می دیدمی.
اکثر  وقیت صحبت از بزرگان ادب پارسی به میان می آید در 
موارد مهسیت گنجوی نام شناخته شده ای نیست با وصف این 
به عنوان دومنی  از حکیم عمر خیام  بعد  او  از  بتوان  که شاید 
از  نوعی  در  و  نام گرفت  پارسی  ادبیات  بزرگ  رباعی سرای 
شعر به نام شهر آشوب اوستادی مسلم بود که در آن به نام پیشه 
ها و توصیف مشاغل خمتلف پرداخته می شود. و حیت عده ای 

او را بینانگذار این شیوه شعر در ادب پارسی می دانند.
صحاف پسر که شهره آفاق است

چون ابروی خویشنت به عامل طاق است
با سوزن مژگان بکند شریازه

هر سینه که از غم دلش اوراق است
رفائیل حسینوف در مقدمه ای که بر گزیده رباعیات مهسیت در 
سال 1985 میالدی نگاشته است اشاره ای به این نکته دارد که 

تعداد معدودی از اشعار مهسیت امروز در اختیار ما قرار دارد:
را صرف  که سراسر عمر خود  او  اشعار  متام  متاسفانه  »...ویل 
سرودن آن ها منوده است به دست ما نرسیده، فقط اکنون قسمت 
کوچکی از مریاث ادیب او که بیش از سی صد رباعی و چند 
قطعه و غزل منی باشد توسط نوشته هایی که در صفحات نسخ 
خطی گوناگون تذکره ها و جمموعه های خمتلف شعر قید شده 

است به عامل دانش معلوم است.«
فراواین  نارواهای  تاریخ  زنان در طول  بر  آن چه مسلم است 
رفته است و آن چه در این بنی از مهه دردآور تر است ضربه 
ایست که از این کردار بر پیکر هنر، اندیشه و دانش فرود آمده 
اما  شدند  متولد  تاریخ  درازای  در  زیادی  بزرگ  زنان  است. 
توامنندی های  ابراز  برای  که جمایل  این  کوچک درگذشتند یب 
که  هم  ای  عده  و  کنند  پیدا  بشری  به جامعه  در خدمت  شان 
جمایل یافتند در صفحات تاریخ یا از یاد رفتند و یا این که مقام 
در خورد و شایسته خویش را نیافتند و نام شان آلوده به هزار 
هتمت و افترا شد و یا آثارشان که حاصل عرق ریزی روح بود 
امانتداری مناسب نیافت تا به دست امروزیان و آیندگان برسد. 
تا جایی که اگر امروز در تاریخ این جغرافیای فرهنگی به دنبال 
بگذرمی حیت  رابعه و مهسیت  از  و  بگردمی  زنان سرآمد و خنبه 
ممکن است نام شان به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد و باید 
بعد از هزاران سال تاریِخ علم، فلسفه، هنر و ادبیات با عصیان 

فروغ به دنبال شعر و نگرش رمسی زنانه بگردمی.
اما مهسیت گنجوی که بود و چه کرد

مهسیت گنجوی شاعر قرن پنجم و ششم هجری و یکی از زناین 
و  اجتماعی  تارخیی،  از سرکوب  توانست  ای  اندازه  تا  که  بود 
فرهنگی ما در امان مباند. او با محایت پدرش از چهارسالگی 
به  را  و چنگ  عود  تار،  مهسیت  گذاشت.  خانه  مکتب  به  قدم 
خویب می نواخت. معشوقش پور خطیب گنجه بود که در آثار 
به جا مانده اش از او به صراحت یاد شده است. در شعرهایش 
از متام چیزهایی که در آن دوره مردان به خود جرأت می دادند 
پا را فراتر  نیز  این  از  بزنند صحبت شده و حیت گاهی  حرف 
به  آثارش  از  زیادی  قسمت  در  زن  یک  نگاه  است.  گذاشته 
وضوح منایان است و عصیان اش در مقابل قراردادهای رایج 
اخالقی- اجتماعی قابل ستایش است؛ مسأله ای که حیت تا به 
امروز برای عده زیادی از مردم سرزمنی های ما و حیت اهل 
معشوقش  با  با جساریت  وی  نیست.  پذیرنده  ادبیات  و  حتقیق 
حرف می زند که حیت اگر چننی جساریت در آثار مردان بزرگ 
تاریخ ادبیات پارسی مشاهده شود به دلیل نام و شهرت شاعر 

هنر
 و 

نگ
ره

و ف
ان 

زن مهستی، از زبرگان فراموش شده اتریخ 

ادبیات پارسی
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حمک سا با  را  آثاری  چننی  زیادی  ی  عده 
عرفان می سنجند:

برخیز و بیا که حجره پرداخته ام         
وزهبر تو پرده ای خوش انداخته ام

با من به کبایب و شرابـــی در ساز         
کاین هر دو ز دیده و ز دل ساختــه ام

شبها که بناز با تو خفتم مهه رفت
ُدرها که به نوک مژه سفتم مهه رفت

آرام دل ومونس جامن بودی
رفیت وهر آنچه با تو گفتم مهـــه رفت

بدیهی است چننی سخین در چننی سرزمیین 
و با چننی فرهنگ و آییین از زبان یک زن 
آن هم حدود هزار سال پیش از امروز هم 
قبول  قابل  خواص  برای  هم  و  عوام  برای 
نیست به این دلیل که خواص هر جامعه ای 
فکری  های  پایه  دهندگان  شکل  واقع  در 
آن جامعه برای عوام اند و از دل این عوام 
های  پایه  استحکام  برای  اند  برخواسته 
دیگر  نه چیزی  ها  آن  اجتماعی  و  اخالقی 
و  شورش  بوی  عصیان،  بوی  حرف  این  و 
تنها درد دل عاشقی  انقالب می دهد.  بوی 
گرفنت  سخره  به  بلکه  نیست  معشوقش  با 
تابوهای اجتماعی است با طزنی پنهان در 
دروین ترین الیه های اثر و تیشه زدن است 
قرن هاست  مردم  که  قراردادهایی  به ریشه 
آن ها را پذیرفته اند و نه برای خود که برای 
اند. حدود هزار سال پس از  آن ها زیسته 

این شعر از زبان فروغ می شنومی:
معشوق من

با آن تن برهنه ی یب شرم
بر ساق های نریومندش

چون مرگ ایستاد
خواندن این شعر نه تنها چند ده سال پیش 
اندام کسی که  بر  بلکه مهنی امروز موی را 
می  خویب  به  را  فرهنگی  جغرافیای  این 

هنجار  بر  مششری  کند.  می  راست  شناسد 
اجتماعی کشیدن در چننی جوامعی به معنای 
این  گفت  باید  تأکید  با  اما  است  خودکشی 
از  پس  هزاره  یک  فروغ  توسط  مششری 
که جفای  این جاست  و  آمد.  فرود  مهسیت 
تاریخ بر حق مهسیت و مهسیت ها چهره اش 
و  منایاند  می  دیگری  وقت  هر  از  بیشتر  را 
حیت جرقه این فکر را در ذهن می زند که 
تکاین  به یک خانه  نیاز  ما  فرهنگی  تاریخ 
اساسی دارد و عده ای را می طلبد تا با ذره 
بنی حتقیق جدای از مهه وابستگی های ممکن 
ریز  و  باشند  داشته  آن  بر  ای  نقادانه  نگاه 
بررسی  دیگر  بار  یک  را  گذشته  درشت  و 
کنند. از ناروایی ها پرده بردارند، تعریف ها، 
و  کنند  بازمنایی  را  ها  تبعیض  و  ها  حتریف 
چهره این فرهنگ را که از زاویه هایی غبار 

گرفته به نظر می رسد گرد رویب منایند.
و  فکری  پایگاه  نگاه  از  خیام  و  مهسیت 
داشتند.  به هم  فلسفی شباهت های زیادی 
امروز شهره  سرخوشی خیام در رباعیاتش 
آفاق است و در رباعیات مهسیت نیز ردپای 
مهنی سرخوشی را به وضوح می توان دید. 
از نگاه فکری و فلسفی نیز شباهت این دو 
به حدی است که بعضی از رباعیات مهسیت 
را  از خیام  را در مجع رباعی های خیام و 
در مجع رباعی های مهسیت می توانیم ببینیم.

که  نبوده  چیزی  گنجوی  مهسیت  جسارت 
باید یک هزاره پس از او به دالیل جنسییت 
و اصالح طلیب وی در پشت جدار زخمیت از 
پنهان  مغزی  و خشک  تعصب  غبار  و  گرد 

مباند.
ما را به دم پری نگه نتوان داشت          

درحجره ی دلگری نگه نتوان داشت
آنرا که سرزلف چو زجنیــــر بود         

درخانه به زجنری نگه نتوان داشـت

طول  در  زنان  بر  است  مسلم  چه  آن 
و  است  رفته  فراوانی  نارواهای  تاریخ 
تر  دردآور  از همه  بین  این  در  آن چه 
کردار  این  از  که  ایست  ضربه  است 
فرود  دانش  و  اندیشه  هنر،  پیکر  بر 
در  زیادی  بزرگ  زنان  است.  آمده 
اما کوچک  متولد شدند  تاریخ  درازای 
برای  مجالی  که  این  بی  درگذشتند 
ابراز توانمندی های شان در خدمت به 
جامعه بشری پیدا کنند و عده ای هم 
که مجالی یافتند در صفحات تاریخ یا 
از یاد رفتند و یا این که مقام در خورد 
نام  و  نیافتند  را  خویش  شایسته  و 
شان آلوده به هزار تهمت و افترا شد 
ریزی  عرق  حاصل  که  آثارشان  یا  و 
تا  نیافت  مناسب  امانتداری  بود  روح 
برسد.  آیندگان  و  امروزیان  دست  به 
این  تاریخ  در  امروز  اگر  که  جایی  تا 
زنان  دنبال  به  فرهنگی  جغرافیای 
و  رابعه  از  و  بگردیم  نخبه  و  سرآمد 
مهستی بگذریم حتی ممکن است نام 
شان به تعداد انگشتان یک دست هم 
نرسد و باید بعد از هزاران سال تاریِخ 
عصیان  با  ادبیات  و  هنر  فلسفه،  علم، 
رسمی  نگرش  و  دنبال شعر  به  فروغ 

زنانه بگردیم.

صبح می شود و باز كودكی هبانه گری
خستگی، مالل، غم، نان وچایی وپنری

چشم را منیشود روی صبح وا كین
صبح چادری بسر،رفته پشت نان و شری

صبح رخت های چرك، صبح كوه ظرف ها
در اتاق كوچكی، بازمیشوی اسری

در خودت فشرده ای ابرهای تریه را
صبح تازه ات خبری...آمسان دور و دیر
نه به دست و پا زدن دل رها منی شود
یا پرنده شو بپر! یا به خانه خو بگری

صبح، سیب صبح گل از دقیقه ها بچنی
پیش از آنكه بسپری، دل به خاك ناگزیر

از گلوی خسته ام، زندگی غزل خبوان
زیر دست و پای غم، ای ترانگی منری!

محبوبه ابراهیمی
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سا

وضعیت کار سینمایی از سوی زنان و در مورد زنان را در یک دهه 
گذشته چگونه بررسی می کنید؟

بسیار  زنان  افغانستان حضور  در  ما  سینمای  تارخیچه  در  که  آن  با 
کمرنگ بوده، در دهه گذشته تغیریات قابل مالحظه و حمسوسی در 
فیلم ها  به وجود آمد. در دهه های 50 - 60 در اولنی  این زمینه 
بعضٌا مرد ها نقش زنان را بازی می کردند مثل فیلمی به نام شب مجعه 
)تولید سال 1969( و در خبش های دیگر مثل کارگرداین نیز زن فیلم 
ساز وجود نداشت و تنها خامن نوراین بعضی از تیاترهای تلویزیوین 

را کارگرداین می کرد. 
اگر وضعیت زنان را در دهه های گذشته نسبت به امروز بررسی کنیم 
امیدواری های زیادی وجود دارد. در سینمای فعلی افغانستان زنان 

فیلم ساز، ممثل یا بازیگر، فیلم بردار و  منتاژور را دارمی. 
پرداخته  آثارشان  در  زنان  های  و غصه  ها  قصه  به  اکثراٌ  زنان  این 
اند. کار فیلم سازی در افغانستان با موانع و مشکالت خاصی مواجه 
است، که آن هم قابل توجه است. حمدود فیلم های کوتاه، فیلم های 

کوتاه داستاین و مستندهایی با دوربنی های زنانه ضبط می گردد. 
نا گفته نباید گذاشت موفقیت های قابل مالحظه ای را که زنان در 
این عرصه داشتند، به طور مثال در خبش بازیگری عاقله رضایی و 
مارینا گلبهاری جوائز متعدد بنی املللی را دریافت کردند. در خبش 
در  را  املللی  بنی  معترب  جائزه   12 توانست  سادات  الکا  کارگرداین 
خبش مستند برای اولنی بار به افغانستان بیاورد. مثل جائزه اجلزیره، 
صدای زن لوس آجنلس، ترویزو ایتالیا و غریه... که تا به حال این 

اتفاق نیافتده بود. 
• از نظر مشا مشکالت کار سینمائی برای زنان در افغانستان چیست؟ 
سینما به باور اکثریت جامعه ما یک پدیده نا شناخته شده و نامتعارف 
به  منحصر  و  دیده  صدمه  شدیدا  ما  مردم  تصویری  فرهنگ  است. 
برای  بازی  بستر  و  پاکستانیست.  و  هندی  جدل  و  رقص  تصاویر 
کار در سینما  ندارد. در چننی فضایی  کار در سینما وجود  پذیرش 
اصطالح  به  تولید  با  متأسفانه  و  گردد.  می  دشوار  مرد  و  زن  برای 
اعتبار سینما و عنوان هنر صدمه  از پرودکشن ها، هویت و  جتاری 

دیده است. 
در جامعه ای که هنوز اکثر زنان اسری چادری اند و از کمترین حقوق 
با مرد 40  نیستند. رقص دختر 17 ساله  برخوردار  انساین خویش 
ساله در پارک های نیمه سوخته شهری به  اعتماد مردم نسبت به کار 
زن در سینما صدمه می زند. و این اندک تولیدات، فیلم دخلواه اکثر 
مردم عام در سینما ها می گردد. در خبش بازیگری زنان با مشکالت 
و  پدر  و  کنند  می  پنهان  را  اصلی خود  نام  اکثراٌ  اند؛  فراواین دچار 
برادر حاضر نیستند در کوچه با دختر و یا خامن بازیگر خود ظاهر 
مردان  به  و  میدهند  را شکنجه  بازیگر  زنان  ها  اکثر خانواده  شوند. 
بازیگر افتخار می کنند. در خبش های کارگرداین هم حمدود کساین 

بنٌا  کنند.  می  کار  جتریب  شکل  به 
که  هایی  درگریی  و  مشکالت  با 
کار فیلم سازی دارد حیت در سطح 
جهان %9 درصد از کارگردانان را 

زنان تشکیل می دهند. 
شاید  افغانستان  در  سینما  کار 
مشکل ترین کار برای زنان باشد. 
در  زن  ساز  فیلم  مشار  انگشت 
کشور دارمی که تعداد شان با فیلم 
های جتریب کوتاه خمصوصٌا در این 
چند سال اخری رشد کرده است اما 
این ها مطمئنا با فراز و فرود های 
با  امیدوارم  و  هستند  مواجه  زیاد 
مهه مشکالت موجود راه شان را 

ادامه دهند. 
• آیا با مراجعه به فیلم هایی که در 
طول ده سال گذشته در افغانستان 
و در مورد زنان ساخته شده است 
نسبتٌا  تصویر  یک  به  توان  می 
فراگری از واقعیت های دنیای زنان 

در این کشور دست یافت؟ 
من با روشن کردن  نسیب تولیدات 
سینمائی در افغانستان جواب سوال 
تولیدات  تان را مشخص می کنم. 
کوتاه  های  فیلم  حد  در  دجییتایل 
با  افغانستان  در  مستند  و  داستاین 
کار فیلم سازان جوان وجود دارد 
بیشتر  که  سینمائی  تولیدات  ویل 
و  داستاین  بلند  های  فیلم  تولید 
مستند است متأسفانه بسیار حمدود 
فیلم  سه  یا  دو  است.  اندک  و 
می  تشکیل  را  ساالنه  تولیدات 
دجییتایل  تولیدات  خبش  در  دهد. 
جمراهای  کمتر  کوتاه  های  فیلم 
های  سالون  مثل  جهاین  نشرایت 
سینماها و تلویزیوهنای پر خماطب 

وجود دارد. 
بنا اگر از حلاظ سوژه های متعدد 
و برداشت های متفاوت در مورد 
ویل  شده  کار  ها  فیلم  در  زنان 
بوده  اندک  بسیار  کمیت  از حلاظ 
خشونت  که  کشوری  در  است. 
است،  اخبار  سرخط  زنان  علیه 
نسبتٌا  معرف  توانسته  کمتر  سینما 
تولیدات  که  آن   با  باشد.  کاملی 
روی  فوکس  بیشترشان  ساله  ده 
فیلم های  داشته هم  زنان  مسائل 
فیلم های  و هم  بلند  نیمه  و  بلند 
کوتاه. ویل به باور من این حمدود 
توانست  می  زماین  تولیدات 
دنیای  های  واقعیت  از  تصویری 
زنان باشد که می توانست صدای 
در  برساند.  کجاها  نا  به  را  خود 
حایل که با چننی روی کردی فیلم 
وقیت  نیستند.  مواجه  کوتاه  های 
از  بسیاری  باشد  اندک  تولیدات 

حلظه ها ناگفته می ماند. 
ی  زاویه  کدام  مشا  نظر  به   •

از یک دهه سینمای زنان تا یک 
دهه سینما برای زنان

در مصاحبه با رویا سادات سینماگر افغانستانی

در کشوری که 
خشونت علیه زنان 
سرخط اخبار است، 
سینما کمتر توانسته 
معرف نسبتٌا کاملی 

باشد. با آن  که 
تولیدات ده ساله 
بیشترشان فوکس 
روی مسائل زنان 

داشته هم فیلم های 
بلند و نیمه بلند و هم 
فیلم های کوتاه. ویل 

به باور من این حمدود 
تولیدات زماین می 

توانست تصویری از 
واقعیت های دنیای 
زنان باشد که می 

توانست صدای خود 
را به نا کجاها برساند. 

در حایل که با چننی 
روی کردی فیلم های 
کوتاه مواجه نیستند. 
وقیت تولیدات اندک 

باشد بسیاری از حلظه 
ها ناگفته می ماند.
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پنهان سا سینماگران  دوربنی  دید  از  بیشتر  افغانستان  در  زنان  زندگی 
مانده؟ 

به باور من بسیاری از موضوعایت که پریامون مشکالت زنان است از 
دید دوربنی پنهان مانده. موضوعات متعددی تبدیل به میین مال شده. 
این کم کاری سینمای فعلی ما نیست بلکه معضالیت است که گنجایش 
به پرداخنت و قصه شدن دارد. کشور ما، و قصه های مردم  زیادی 
ما از حلاظ تصویری کاماٌل یک سرزمنی بکر و ناپرداخته شده است.

مسئله مهم تر این که خود سانسوری در فرهنگ ما هنادینه شده. هر 
چند که در قانون رسانه ها سانسور قبل از پخش وجود ندارد تو می 
تواین سوژه را به خواست خودت بر مبنای یک واقعیت پرورش دهی 
ویل از خود سانسوری که در قلم و در فکر ماست گریزی ندارمی. 
مسائل خمتلف اخالقی، و امثال این ها مواجه با حمافظه کاری مرموز 

که شاید خود سازنده اثر متوجه نباشد. 
از طریف هم مسائل و موضوعاتیست که بستر مملو از خشونت و عدم 
کارانه  حمافظه  اندکی  ساز  فیلم  که  گردد  می  باعث  قانون  حاکمیت 
برخورد کند. از قبیل پرداخنت به مشکالت زنان که ناشی از عدم کایف 
و کامل بودن قانون است. پرداخنت به مشکالت زنان در زندان ها، 
پرداخنت به داستان هایی بر اساس واقعیت ها با ژانر مستند، پرداخنت 
با آن هم فیلم هایی  امثال این ها  به معضالت خانوادگی، قومی، و 
مثل فیلم اسامه، خاکستر وخاک و امثال این ها توانستند از قید خود 

سانسوری بریون شوند. 
• در طول سال های گذشته در افغانستان ما شاهد ساخت فیلم های 
متعدد مستند، هنری و کوتاهی با سوژه زن بوده امی. این مسأله را 
اگر از دو زاویه نگاه کنیم به نظر مشا در قدم اول کدام یک از این 
ژانرها توانسته اند خماطب را البته با در نظر گرفنت قید تأثری گذاری 
به دنیای واقعی زنان نزدیک تر کنند؟ و در قدم دوم اگر خبواهیم 
این فیلم ها را از منظر کار سینمایی مد نظر قرار بدهیم به نظر مشا 
کدام دسته از این فیلم ها توانسته اند قدرمتندانه تر چهره بنمایانند؟

شد  ساخته  گذشته  دهه  در  که  داستاین  بلند  های  فیلم  شک  بدون 
توانستند خمصوصٌا در جامعه بریون از افغانستان قوی بدرخشند. این 
فیلم ها توانستند جوایز معترب جهاین را نیز به دست آورند. و از حلاظ 
پرداخت به چهره زن در افغانستان فیلم های داستاین بلند هر چند 
که حمدود و انگشت مشار تولید شدند توانستند نزدیک تر و حمسوس 
تر باشند. و از جانب دیگر فیلم های مستندی که با قصه های زنان 
آمیخته بود نیز توانستند مورد توجه خماطبان جهاین از طریق منایش 
در فستیوال ها و بعضی از تلویزیون های بریوین قرار گریند. متأسفانه 
حبث من حبث خماطب بریون از کشور به دلیل این است که کمتر فیلم 
از طریق  را  فیلم اش  دارد  کند جرأت  کار می  که در زمینه  سازی 
فیلم  منایش  در  دلیل حمدودیت  به  دهد.  منایش  داخلی  تلویزیوهنای 

مستند فیلم های داستاین برای خماطب افغاین حمسوس تر است. 
• با توجه با جتربیات ده سال گذشته سینماگران در کشور وضعیت 

سینمای زنان را در آینده چگونه می توان بررسی کرد؟
با آن که زنان جوان مشکل جتریب دارند خمصوصٌا آن هایی که در این 
دو سه سال اخری شروع به ساخت فیلم های کوتاه، مستند، داستاین 
برای گسترش حضور  زیادی  های  امیدواری  اما  اند  منوده  هنری  و 
زنان در عرصه های خمتلف بازیگری و فیلم سازی وجود دارد ویل 
حوزه  در  که  کشوریست  افغانستان  دارد.  وجود  نیز  هایی  دغددغه 
سیاسی مهیشه متغری بوده. زماین زن را میین جوب پوشانده و و زماین 
چادری، زماین وی را به منرب پارملان و زماین هم به پای دار خواسته 
است ویل بستر فعلی بر روی رشدشان یب اثر نیست ویل نباید از یاد 

برد با اندکی حتول، کار فیلم سازی زنان صدمه می بیند. 
زنان در عرصه موسیقی و سینما کمتر محایت صد در صد خانواده و 
اجتماع را دارند. بیشتر فضای کنوین هر چند حمدود هم باشد نسبت 

به گذشته برای شان انگیزه کار در سینما را می دهد. 
• اگر کمی وارد حوزه عمومی تر در مورد سینما شومی به نظر مشا 

مهم ترین ضعف سینمای ما در حوزه تکنیکی است یا فکری؟ 
و  مسائل  باشد  غصه  از  مملو  سکوت  های  سال  که  زمیین  سر  در 

موضوعات زیادی برای تصویر شدن است. در حوزه سینمای فعلی 
ما فکر و اندیشه برای انتخاب موضوعات وجود دارد. انتخاب قصه 
ها از پشتیباین فکری خاص برخوردارند. در کل این فکر ساخنت و 
بعد دیگر  پرداخنت به یک موضوع خاص وجود دارد. و ضعف در 
است این که چگونه و از چه دیدی باید پرداخته شود، با چه امکانایت 

و با چه تفاویت که این ها مهه بر میگردد به بعد ختنیکی سینما. 
با ضعف های ختنیکی  اما  مناسب  فکری  پشتوانه  با  فیلم  اکثرا یک 
مبدل به یک کار خام و یب خماطب می شود. فیلم نامه خوب با معیار 
های فیلم نامه نویسی، سینما توگرایف خوب، صدا و ادیت خوب و در 
یک کلیت کارگرداین خوب... ضامن یک اثر عایل و پر خماطب است 
که مهه این ها نیاز به تکنیک معیاری فیلم سازی دارد که متأسفانه در 
این حوزه مشکالت فراواین وجود دارد. هر چند برای انتخاب یک 
سوژه فکر خوب وجود داشته باشد. عدم محایت ختنیکی خوب بودن 

سوژه را نیز صدمه می زند. 
• نظر مشا در مورد جشنواره های سینمایی که در افغانستان برگزار 

می گردد چیست؟ 
در ابتدا می خواهم جشنواره های فیلم در افغانستان را از حلاظ این 
که تنها جمرای منایش فیلم های کوتاه داستاین و مستند برای خماطب 
نه از حلاظ چگونگی برگزاری  افغاین ما است ارزش  گذاری کنم. 
به مدت چهار  املللی کابل که از 2006  جشنواره ها. جشنواره بنی 
املللی  بنی  های  های جشنواره  معیار  با  تقریبٌا  کرد،  پیدا  ادامه  سال 
عیار بود و زمینه خویب بود برای فیلم سازان و خماطبان فیلم افغان که 
بتوانند فیلم های شان را به منایش  گذارند که متأسفانه از 2009 به 

بعد این جشنواره به کار ادامه نداد. 
خاص  موضوعات  با  هایی  جشنواره  اخری  های  سال  این  در  اکثرا 
با معیارهای جشنواره ای مهخواین  و مشخص برگزار می گردد که 
آیند  باشد یک پیش  کار هنری  اینکه یک  از  بیشتر  کمتری دارد و 
تبلیغاتیست. با توجه به این مسائل، برای فیلم سازی که تلویزیوین 
فیلم اش را پخش نکند سینمایی برای پخش فیلم نباشد، این حمدود 
جشنواره ها ٌپل ارتباطی بنی سازندگان و بینندگان می گردد. در نبض 
چگونگی جشنواره ها مشکالت ختنیکی و موضوعایت ازدید هنری 

وجود دارد. ویل با آن هم برگزاری شان یب اثر نیست. 
جشنواره های بنی املللی از جمراهای خمتلف عایدایت، از قبیل کمپین 
های جتاریت پردرآمد، صندوق های محاییت مایل دولیت و غری محایت 
می شوند ویل در کشور ما چننی انگیزه ای وجود ندارد. امیدوارم یک 
جشنواره بنی املللی با معیارهای جهاین در کشور شکل بگرید و زمینه 
ارتباط با سینما های جهان را داشته باشیم این یک امیدواریست نه 
پیشنهاد چون خماطیب برای این پیشنهاد وجود ندارد. شاید دولت به 
ارزش سینما کمتر پی بربد. کشور هایی مثل فرانسه، کوریای جنویب، 
و غریه با محایت دولت های شان جشنواره های معروف و فیلم های 

قابل توجه دارند. 
• لطفٌا جایگاه و امهیت فیلم های کارگردان های افغان را در جشنواره 

های بنی املللی توضیح دهید؟
خوشبختانه فیلم های کارگردانان افغان در جشنواره های بنی املللی 
توانستند نسبتٌا خوب بدرخشند. و در اکثر جشنواره های فیلم های 
کوتاه مناینده های فیلم افغان وجود دارد و در این ساهلای اخری جوائز 

متعددی را به دست آوردند. 
مهنی طور در خبش فیلم های بلند داستاین اولنی جائزه ٌگلدن گلوب 
را فلم ساز افغان صدیق برمک به آسیا آورد، اولنی فیلم نامزد اسکار 
از فیلم ساز افغان عتیقی رحیمی بود و بیشترین جوائز بنی املللی دیگر 
در پخش مستند را فیلم ساز جوان الکا سادات آورده که در بیشتر 
این جشنواره ها از کشور های زیاد شرکت کرده بودند. مناینده های 
متعددی به عنوان داور در جشنواره های خمتلف جهان از افغانستان 

شرکت می کنند. 
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امری فوالدى 
را  ای  برنامه  شهر  آرمان   1386 سنبله   28 در 
حمجوبه  افغان  زن  شاعر  دو  داشت  گرامی  برای 
هروی و سیده خمفی بدخشی، برگزار کرد. جالب 
آن  در  که  بود  تیاتری  برنامه  این  قسمت  ترین 

چگونگی رابطه این دو شاعر تصویر شده بود.
تیاتر خیلی جالیب بود، کوتاه و یب حرکت، مثل 
است  عجیب  راسیت  افغانستان.  در  زنان  زندگی 
پرآوازه  و  ترین  مشهور  "بودن"  و  زندگی  وقیت 
چیزی  بکشی،  تصویر  به  نیز  را  افغان  زن  ترین 
که خود به خود از بنی می رود "حرکت" است. و 

آنچه نا خواسته به میان می آید" سکون".
نقش  در  ساز،  فیلم  ثاقب،  دیانا  تیاتر  این  در 
حمجوبه هروی و ویدا ساغری، دانشجوی دانشگاه 
کابل، در نقش خمفی بدخشی بازى کردند. هر دو 
نفر کنار هم نشسته بودند طوری که مهدیگر را 
ببینند. وصرفا نامه ها وشعرهاشان  منی توانستند 

را برای مهدیگر می خواندند.
گاهی هم پسران و دختراین که دورادور این دو 
این  بودند، در هیات شاعراِن معاصِر  نفر نشسته 
دو، شعر آهنا را "گویا" برای خود یا برای دیگران 

می خواندند.
آن  از  وبعد  بود،  دقیقه  تیاتر22  این  مهه 
این  زندگاین  و  آثار  مورد  در  که  پژوهشگراىن 
داشتند، سخنراین  وآثاری  کرده  دو شاعر حتقیق 
کردند. آهنگی از دولتمند خال، هنرمند تاجیک، 

نیز گاه گاهی در سالن شنیده می شد.
سال  دونفر  که  نباشد  تصور  قابل  شاید  امروز 
شعر  مهدیگر  برای  کنند،  نگاری  نامه  باهم  ها 
حیت  آنکه  بدون  بسوزند  هم  فراق  در  بسرایند، 

یکبار مهدیگر را دیده باشند.
اما سیده خمفی بدخشی و حمجوبه هروی دو شاعر 
افغان سال ها چننی دوسیت را جتربه کردند.  زن 
تقریبا معاصر فروغ فرخزاد  افغان  این دو شاعر 
اند. خمفی بدخشی درسال 1342  بوده  ایران  در 
تر  بعد  سال  سه  هروی  حمجوبه  و  خورشیدی 

درگذشت.
این دو در این سال ها حیت حق داشنت عکسی 
ازخود را نداشته اند، که زن بوده اند و می بایست 
را  این  بودند.  می  وحمجوب  زیستند  می  خمفی 

حمجوبه درنامه ای به خمفی یاد آور شده است:
شرح  مشا  بدخشی!  خمفی  دامن  قدر  »مهشریه 
گوشه  خواستم  اید.  خواسته  مرا  مفصل  حال 
بنویسم.  مشروح  به طور  را  زندگی خود  از  ای 
فاریاب  و  بلخ  کابل،  از  من  به  زیادی  مکتوبات 
می رسد. یکی ازشاعران کابلی که مشا او را می 
شناسید )حبیب نوایب( او عکس مرا خواسته است 
من از این حسن نظر او که بر این شاعر گوشه 
فامیلی و  اجیابات  او  اما  نشنی دارد خوش شدم 
مشکالت زندگی مرا خرب ندارد که تاحال گوشه 
چادر مرا کسی در بریون ندیده است. عکس من 
نزد  هرات  فضالی  بار  چندین  است؟  ممکن  آیا 
آهنا  با  پرده  در  و  پرده  از پس  آمدند، حیت  من 
مهسخن شده نتوانستم؛ آیا عکاس نزد من آمده 
می تواند؟ یامن نزد عکاس رفته می توامن؟ مگر 
مهشریه  شود.  بریده  سرم  و  گیسو  زبان  عوض 
وضع  طور  مهنی  هم  بدخشان  در  آیا  شاعرم! 
نامساعد است؟ مهنی طور با زن معامله می شود؟ 
باز چرا  ام و  ناراحتم که چرا شاعر شده  چقدر 
مهسر یک مرد خود خواه و خود بنی و متعصب 

دو زن، دو شاعر: مخفی بدخشی و 
محجوبه هروی
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شده ام. یک روز به من گفت طوطی و بلبل و مینا در قفس خوب سا
ناله ها را موزون می سازند، اگر تو هوایی وصحرایی و شهری می 
شدی شعر خوب گفته منی توانسیت... بازهم خوشم اگر زبان ندارم 
مهنی قلم مایه تسلی دل ناتوان من است. نامه ام را با تاثر به پایان 

می برم. حمجوبه ناتوان."
از پاسخ خمفی بدخشی به این نامه حمجوبه به نظر می رسد بدخشی 

وضعیت هبتری داشته است.
و  بوده  بدخشان  حملی  امرای  از  اجدادش  بدخشی  خمفی  سیده 
امری  توسط  کنوین  افغانستان  جغرافیایی  مرزهای  تثبیت  از  بعد 
تبعید شدند  قندهار  به  بدخشان  از  برادرانش  و  پدر  عبدالرمحن، 
و خمفی تقریبا تا پسنی سال های عمر دوراز بدخشان درکابل و 

قندهار به سر برد.
خمفى در اواخر عمر به زادگاهش بدخشان بازگشت. نامه حمجوبه 

به او که درباال آمده نشان می دهد که او در بدخشان بوده و نیز 
در شعری که در دیوان خمفی آمده از سفرظاهر شاه آخرین پادشاه 

افغانستان به بدخشان سپاسگزاری شده است.
اما این امری زاده نیز با آن که به ظاهر زندگی مرفه وجمللی داشته 
از زن بودنش رنج بسیار برده چنان که زادگاهش، بدخشان، را 
تنها شبانه آن هم از پشت برقع می توانسته بنگرد. در یکى از نامه 

هاى خمفی به حمجوبه آمده است:
»خواهر ادیبه و آزاده مشرمب حمجوبه هرایت! تا حال چند نامه تان 
را گرفته ام، اشعار موزون و سوزان تان را مکرر خوانده ام. از 
این که تاحال در قید اسارت به سر می بری خرب نداشتم. خوب 
شد که از حال واحوالت پوره )کامال( خرب شدم. اگرچه در فیض 
آباد  )مرکز بدخشان( عنی شرایط است. زن ها که به دعوت می 
روند، روز حرکت منی کنند، من خودم بارها که در منازل اقارمب به 
غرض فاحته خواین و یا عروسی و... می روم، شبانه با دو حمافظ 
حمرم خود شبانه مزنل می زمن و شبانه عودت می کنم. الکن به 
اندازه مشا مقید منی باشم. از زیر برقع شهر و بازار را دیده ام آن 
بشارت  این  یاد کردی، من هم  نسوان  از هنضت   ... هم درشب، 
اما  است  رسیده  خربی  رقعه  هم  من  به  و  شنیده  را  اشارت  و 
معذرت خواستم زیرا پای درد. از این که زنان از پرتو الطاف یک 
مرد ترقی خواه آزاد می شوند هنایت خوشوقتم. اگر ما ومشا به 
زندان مردان و عصر و زمانه گذراندمی جواین را به پریی رسانیدمی 
گذشته گذشت. اکنون بعد از 40 سال انتظار خواهران ودختران ما 
از نعمت آزادی برخور دار می شوند. حوصله گفتارم نیست امید 
و انتظار دارم که بعد از رفنت و آمدن به کابل خاطرات خود را به 

من بنویسی و بفرسیت."
خمفی بدخشی تا آخر عمر با کسی ازدواج نکرد؛ اما می گویند 
دلداده پسرعموی خویش به نام سید مشرب بوده، در برخی از 
ناکام  از عشق  نیز سراجنام  تذکره ها آمده است که سید مشرب 
خمفی در بستر حرمان جان داد. اما آوازه عشق این دو ناکام چون 

بوی مشک به هر سرای پیچیده بود.
اما حمجوبه هروی، با فرزند یکی از خواننی جالل آباد )در شرق 
از مهسر  قرآن  در پشیت جلد  او  پدر  افغانستان( مهسر شد ویل 
حمجوبه تعهد گرفت که او را تا آخر عمر از هرات بریون نربد. 

و چننی نیز شد. این قرآن در حال حاضر در موزه هرات حمفوظ 
است.

از هر دو شاعر دیوان شعری به جا مانده است. و دو مدرسه عایل 
لیسه  است.  شده  گذاری  نام  شاعر  دو  این  نام  به  افغانستان  در 

حمجوبه هروی و لیسه خمفی بدخشی.
اما در سال های اخری از این دو شاعر در حمافل فرهنگی کمتر 
یاد شده است. از این رو تیاتری که از سوی "آرمانشهر" برگزار 
شده بود از سوی خیلی از فرهنگیان با استقبال گرمى مواجه شد.

منونه هاىي از شعرهاى این دو:

از خمفى بدخشى:
ای چشم نیم مست ترا با شراب حبث 

دارد مه مجال تو با آفتاب حبث 
از باغ ها برون کندش بسته باغبان 

تاکرده با گل رویت گالب حبث 
کج حبث عاقبت شود از گفتگو خجل
سنبل! بزلف یار ترا نیست تاب حبث 
گردید زان دروغ سیه روی نزد خلق 

با طره تو داشت مگر مشک ناب حبث 
آن ها که گفتگو به سر این جهان کنند
چون کودکان کنند برای حباب حبث 

هرگز به کام دل نرسیده است کس به دهر
عاقل کجا کند به سر این سراب حبث 

زاهد مپرس مذهب رندان باده خوار
بنشنی به کنج مدرسه کن با کتاب حبث 

مشنو تو پند واعظ یب مغز و کن سکوت 
خمفی، که کرد با سخن الجواب حبث

استقبال  از شعرهای مهدیگر  موارد  بسیاری  در  و خمفی  حمجوبه 
کرده اند. از این رو حمجوبه نیز شعری با مهنی قافیه و ردیف دارد:

ای کرده رخ خوب تو با مشس و قمر حبث 
وی کرده لب لعل تو با قند و شکر حبث 

چشمان تو از ساغر می باج گرفته 
دندان تو کرده است به لولو و گهر حبث

یا غزل مشابه دیگرى یکى از خمفى:

ننوشت به من نگار کاغذ
بنوشتمش ار هزار کاغذ

اى هدهد خوش خرب تواین؟ 
از من بربی به یار کاغذ

وانگاه بگویش اى ستمگر
قحط است در آن دیار کاغذ؟ 

...
چون یار منی دهد جوایب 
خمفی، شده شرمسار کاغذ

و دیگرى از حمجوبه:
آمد بِر من ز یار کاغذ

زان دلرب گل عذار کاغذ
بنوشته بدان به من نگارین 

ز انرو شده زرنگار کاغذ
خواهم که جواب خط نویسم

از من که برد به یار کاغذ؟
حمجوبه، چو نیست وصل دیدار

سودت ندهد هزار کاغذ.

چقدر ناراحتم که چرا شاعر شده ام و باز چرا مهسر 
یک مرد خود خواه و خود بنی و متعصب شده ام. یک 
روز به من گفت طوطی و بلبل و مینا در قفس خوب 
ناله ها را موزون می سازند، اگر تو هوایی وصحرایی 

و شهری می شدی شعر خوب گفته منی توانسیت... 
بازهم خوشم اگر زبان ندارم مهنی قلم مایه تسلی دل 
ناتوان من است. نامه ام را با تاثر به پایان می برم. 

حمجوبه ناتوان
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مارینا داسیلوا1
آنا- آسیه سلیمی پاک 

فمینیسم  مورد  در  مطالعه 
به  اسالم  با  اش  رابطه  و 
یك  هم  هنوز  فرانسوی  زبان 
برای  است.  كمیاب  مروارید 
زیاد  و عالقه  اشتیاق  با  مهنی 
سیاسی  اجتماعی  حتقیقات 
با  هرزبرن«  دیان-  »سونیا 
نام »زنان و سیاست در خاور 

میانه« را میخوانیم )1(.
اصلی  نقشی  روی  بر  اثر  این 
زنان درصحنه جنبش های  كه 
قرن  دوم  نیمه  از  بعد  ملی 
كه  منطقه ای  در  نوزدهم، 
حمسوب  مسلط  مذهب  اسالم 
می شود، روشین می اندازد. »از 

یک طرف عده ای اصرار بر اجیاد هم خواین بنی اسالم و آزادی 
بودن  سلطه  ویژگی حتت  کساین  دیگر  از طرف  و  دارند  زنان 
برجسته می كنند«  باشند  كه  را در هر جامعه ای  زنان مسلمان 
)2(. او می نویسد برای فرار از پیش داوری های عمومی رایج 
مورد  را  ویژه ای  مبارزات  و  مشخص  اجتماعی  موقعیت های 

جتزیه و حتلیل قرار داده است.
فلسطنی و مصر گهواره مبارزات آزدی خواهانه ملی و جنبش 
میانه هستند،  دیالکتیکی در خاور  رابطه  در یک  زنان  رهائی 
رابطه ای که با وجود این که هنوز هم ادامه دارد، تاریخ آن را 
به  استعمار  سلطه  از  خارج  منی توان  که  چرا  می گرید.  نادیده 
رابطه زن و مرد پرداخت: »چگونه می شود در مبارزه با مردان 
یا  عرب  جوامع  بر  را  غربیان  اكثر  حتقریآمیز  نگاه  بود،  سهیم 
مسلمان رد كرد، و چند زین، خشونت های خانوادگی و قتل ها 
را پنهان نكرد؟« این سئواالیت هستند كه زناین مثل هدا شاراوی 
كه رهربی جنبش فمینیسیت زنان را در مصر بنی ساهلای۱۹۲۳-

۱۹۴۷به عهده داشته و اولنی چهره ای است كه حجاب را کنار 
گذاشت از خود می پرسیدند.

ناسیونالیسم و طرفدارانش را هر جاكه  نویسنده ملی گرائی- 
بوده باشند زیر سئوال برده و می پرسد: امروزه افزایش گرایش 
به حجاب چشمگری و قابل ملس مهه جا نشان دهنده این نیست 
كه زنان، خود خواسته یا به اجبار، برای ورود به فضای عمومی 
حجاب  به  دوباره  بردن  پناه  جز  دیگری  چاره ی  سیاسی،  و 
به  شان  برای  طلبانه  استقالل  مبارزات  که  آنچه  یعین  ندارند؟ 
ارمغان نیاورد؟ چگونه كشورهای غریب با محایت از رژمی های 

1- منبع، لوموند دیپلماتیک:
 http://ir.mondediplo.com/article1010.html

دیكتاتوری و فاسد كه هنوز هم به سرکویب زنان ادامه می دهند، 
می توانند برای آنان بیشتر آزادی خبش به نظر آیند؟

بنای خصوصی و سیاسی در این کشورها پیچیده بوده و با در 
غرب، جایی که برای فمینیست ها »هر چیز خصوصی سیاسی 
است« متفاوت است. از این روی، در این حالت از چه اندیشه 
استفاده  مشترک  قیود  علیه  بر  مبارزه  برای  می توان  عملی  و 

بلکه  منی شود  حمسوب  رفتار  یک  تنها  فمینیسم  که  چرا  کرد؟ 
نربدی است که آگاهی ها را با مهه تقسیم کرده و اجیاد مهبستگی 

می کند.
در  زنان  سخت  وضعیت  ترسیم  با  الماشیشی  عبدالرحیم 
داراالسالم در کتاب»زنان و اسالم، ضرورت جهاین مساوات« ، 
بیش از دیگران جنجال برانگیز  است. این نویسنده متبحر به 
عقب بازگشته و تا »عصر طالیی اسالم« را مورد مطالعه قرار 
روابط  مورد  در  خمصوصا  را  واقعی  قهقرائی  سری  تا  می دهد 
عاشقانه، سکس و خواهش های نفساین، و نیز در مورد مسائل 
سری  دهد.  نشان  تر  برجسته  حرفه ای  حتصیلی-  اجتماعی 
قهقرائی که بیشتر از سنت های حملی و رژمی های سرکوبگر ناشی 
می شود تا از اسالم به عنوان مذهب؛ هرچند که اسالم به وسیله 

بنیادگرایان مورد دستاویز قرار می گرید.
او در مورد زنان مسلماین که در اروپا هستند خوش بنی تر  است 
و فکر می کند که اصالحات و حتول دنیای اسالم به دست این 
زنان خواهد بود. او معتقد است که قانون جدید پارملان فرانسه 
مبین بر ممنوعیت عیان کردن هر نوع مظهر مذهیب در مدارس 
»باعث تفرقه بنی متام اقشار فکری، احزاب سیاسی، سندیکا و 
مذاهب می شود«، او از اسالمی که در فرانسه وجود دارد تصویر 
دیگری، بر خالف اسالم کلیشه ای، ارائه می دهد: »اسالم فرانسه 
تصویر یک مذهب آرام را که در جامعه به خویب جا افتاده است 

نشان می دهد.«

پانوشت ها:
خاورمیانه،  در  سیاست  و  زنان  هرزبرن،  دیان-  سونیا   )1(

هارماتان، پاریس،200٦، 159 صفحه، 14/50یورو
جهاین  ضرورت  اسالم،  و  زنان  الماشیشی،  عبدالرحیم   )2(

مساوات، هارماتان، 200٦، 32٦ صفحه، 27/50 یورو

فمینیسم دنیاي عرب
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المیا اوآاللو )روزنامه نگار(
برگردان: شهباز نخعی 

از چند سال پیش، مدیران زن در رأس دولت های امریکای التنی قرارگرفته 
اند. سربرآوردن این چهره های سیاسی درجه یک بر هببود – غالبا کمرنگ 
- شرایط زنان در منطقه داللت می کند. آیا با چننی سربرآوردین )هببود( 

شتاب خواهد یافت؟
در ۹ مارس ۲۰۰۱، آقای آنتاناس موکوس، شهردار بوگوتا، پاسخ عجییب 
نیم  و  از ساعت هفت  ارائه می کرد:  کلمبیا  در  مردانه  برای سلطه سنیت  را 
بامداد، تنها زنان جماز به ترّدد در شهر بودند. آقای موکوس  عصر تا یک 
که دغدغه عدل و انصاف را داشت، هفته بعد را با مهان شرایط به رفت و 
آمد احنصاری مردان اختصاص می داد. زنان از یک طرف و مردان ازسوی 
دیگر؟ بنظر می رسد که تداوم پیشرفت برابری بنی زنان و مردان، بویژه در 
عرصه سیاسی، مسریهای دیگری را دنبال می کند و مهه امریکای التیین ها 

ازاین بابت شکایت ندارند. 
درسال های اخری، چهار زن در این قاره عایل ترین مقامات را اشغال کرده 
ریاست  به  کریشنر  د  فرناندز  کریستینا  که خامن  زماین  درسال ۲۰۰۷  اند. 
ایزابل  میهنش  هم  با  اورا  ناظران  از  زیادی  رسید، مشار  آرژانتنی  مجهوری 
مارتیزن دوپرون )خنستنی زن در جهان که درسال ۱۹۷۴ به ریاست مجهوری 
رسید( مقایسه کردند. مگر نه آنکه هر دو قبل از هرچیز مهسر یک رئیس 
رییس   ، کریشنر  نستور  پیشنی  مجهوری  رییس  مهسر  اّویل،  بودند:  مجهور 
مجهور از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، دّومی: بیوهء خوآن دومینگو پرون که از ۱۹۴۶ 
تا ۱۹۵۵ و سپس ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ در قدرت بود. چهارسال بعد دیگر کسی 
چننی مقایسه ای را جایز منی مشرد: دراکترب ۲۰۱۱، رییس مجهوری آرژانتنی 
خنستنی زین بود که دررأس یک دولت امریکای التنی، آهنم با %۵۴ آراء در 
خنستنی دور ، جمددا انتخاب می شد. در آرژانتنی دیگر مانند آغاز خنستنی 
دوره ریاست مجهوری اش از »کریستینا کریشنر « نام برده منی شود، بلکه 
او را با نام خانوادگی دوران دوشیزگی اش » کریستینا فرناندز« می خوانند. 
آرژانتنی تنها کشوری نیست که زنان می توانند زین پس از نام یک مهسر 
پناهنده  باشله،  میشل  خامن   ۲۰۰۶ درآغاز  گذرکنند.  برجسته  و  مشهور 
سیاسی ای که یک تنه سه فرزند خود را، آهنم در کشوری مانند شیلی که 
بود جانشنی رییس  بزرگ کرده   ، به رمسیت شناخته شده  تازه  حق طالق 
مجهوری سوسیالیست ریکاردو الگوس شد. دراکترب ۲۰۱۰ در برزیل نوبت 
به خاطر مشارکتش  به یک زن مطلقه دیگررسید، خامن ویلما روسف، که 
در گروه های چریکی چپ در دوره های دیکتاتوری دهه های ۱۹۶۰ و 

۱۹۷۰ شناخته می شد. 
از  مانع  اش  مردانه  سنیت  فرهنگ  که  دریافت  کوستاریکا  پیشتر،  ماه  چند 

انتخاب خامن لورا چنی چیال )چپ میانه( نشده است. 
این حتّول درطرز تفّکر، گاه مهراه با آغاز کار یک نظام تبعیض مثبت است. 
تصویب  به  قانوین   ۱۹۹۱ در  که  است  پیشآهنگ  آرژانتنی  زمینه  دراین 
رساند که حزب های سیاسی را مکّلف می کرد دست کم %۳۰ از نامزدهای 
با حضور  )این کشور(  برگزینند. درحال حاضر  زنان  از  را  انتخابایت خود 
%۳۸ زن در جملس قانونگذاری درمیان ۱۲ کشوری قراردارد که بیشترین 
مشارکت زنان در قّوه مقننه را دارند. بعدازآن، ۱۱ کشوردیگر منطقه پاجای 
هندوراس،  اکوادور،  کوستاریکا،  برزیل،  )بولیوی،  گذاشتند:  آرژانتنی  پای 

مکزیک، پاناما، پاراگوئه، پرو، مجهوری دومینیکن و اوروگوئه. (
شیلی،  سانتیاگوی  در   21 شیلی  بنیاد  مدیره  آجنلس،  دولوس  ماریا  خامن 
بویژه  باشله  میشل  چون  زناین  انتخاب  »اینجا،  گوید:  می  توضیح  درمقام 
ارائه می  را  فاسد  کمتر  افرادی  اینان تصویر  که  واقعیت است  این  منایانگر 
کنند«. زنان که تاکنون دسیت درقدرت سیاسی نداشته اند، در رسوایی های 
در  آهنا  با شرکت  که  ویژگی  اند.  داشته  نقش  ندرت  به  اختالس  و  دزدی 
سیاست رنگ می بازد. برابری میان زنان و مرداین که خامن باشله در ارتقاء 
آن می کوشید دوام نیاورد. نیمی از وزارختانه های خنستنی دولت او را زنان 
سباستنی  آقای  او،  راسیت  دست  جانشنی  دولت  درهیئت  داشتند.  عهده  به 

پینیریا، تنها %۱۸ زن حضور دارند. 
ریاست  کاخ  به  ورود  از  پس  کند.  منی  کفایت  اجرایی  قدرت  نیت  حسن 
ارتقاء  زمینه  در  را  خود  اراده  روسف  خامن  برازیلیا،  در  پالنالتو  مجهوری 
زنان اعالم کرد. گزینه ای که توسط مطبوعات به سخره گرفته شد و دولت 
او را » مجهوری پاشنه بلندها« نامیدند. او تنها توانست %۲۴ از پست های 
و  دولت  هیئت  یعین  دّوم«  »ردیف  به  موسوم  های  پست   ۲۱% و  وزارت 
موسسات بزرگ عمومی را به زنان بسپارد. انتصاب ها بستگی به سازمان 
حزب  جبز  که،  دارد  حاکم  سیاسی  ائتالف  در  کننده  شرکت  سیاسی  های 
کارگران )PT(، نسبت به تبعیض مثبت نظر مساعد دارند. بنابر بررسی بانک 
توسعه اینترامریکن )BID(، درسال ۲۰۰۹ زنان %۱۶ پست های ریاست 
مجهوری و دبریکلی حزب های امریکای التنی را عهده دار بوده و در ۱۹% 

سلسله مراتب کمیته های اجرایی حضور داشتند. 
درطول دهه اخری، زنان در ساختار دولت مشارکیت که رییس مجهوری هوگو 
چاوز برقرارکرد بیشترین نقش فّعال را داشتند. خامن جامعه شناس مارگاریتا 
لوپز مایا، از دانشگاه مرکزی ونزوئال در کاراکاس – و نامزد منایندگی جملس 
از سوی حزب اپوزیسیون »حزب برای مهه« – با آگاهی از این که گفته 
هایش می تواند »کلیشه ای« تعبری شود، توضیح می دهد: »اکنون هم مانند 
اند. زنان زماین که  اشغال شده  گذشته، سطوح میاین قدرت توسط مردان 
مسائل مشخص مطرح است مشارکت می کنند و به بازی سیاسی کمتر عالقه 
دارند«. درست است که سه زن در رأس هنادهای قدرت سیاسی هستند اّما 
به نظر این جامعه شناس: »آنان به خاطر وفاداری شان به رییس مجهوری 

چاوز و برای جذب آراء زنان برگزیده شده اند«. 
حقوق  پیشربد  برای  بیشتری  دغدغه  قدرت  رأس  در  قرارگرفته  زنان  آیا 
مهجنسان خود دارند؟ ماریا فلورز استرادا پیمنتل، جامعه شناس در دانشگاه 
کوستاریکا هیچ اطمیناین به این امر ندارد: »آنان تکان هایی به نظم اجتماعی 
می  اختاذ  پیشرو  موضعی  که  نیست  آن  معنای  به  این  اّما  دهند،  می  سنیت 
کنند. در امریکای مرکزی، رییس مجهورهای زن درمورد مسائل اقتصادی 
و اجتماعی ـ شامل مسائلی که مستقیما به زنان مربوط می شود، مانند حق 
بود. جبز  نیز خواهند  آینده  اند و در  بوده  کار  بسیار حمافظه  ـ  سقط جننی 
کوبا، که درآن سقط جننی جماز است، وشهر مکزیکوسییت که منایندگان جملس 
حملی به آن رأی داده اند، این مسئله ـ جزدرموارد جتاوز یا زماین که زندگی 

مادردرخطر باشد ـ یک خط قرمز )تابو( باقی مانده است. 
انسداد در حق سقط جننی

با  برخورد  در  خشونت  میزان  از  برزیلی  های  فمینیست   ،۲۰۱۰ دراکترب 
مسئله سقط جننی در کارزار انتخابایت ریاست مجهوری دچار تعجب شدند. 
آنان هنوزخاطره نوارهای ویدیویی را در ذهن دارند که در اینترنت جننی 
شدند،  می  دیده  بار  ها  میلیون  که  ویدیوها  این  دادند.  می  نشان  را  مرده 
کشیش های اواجنلیکی را نشان می دادند که از مردم می خواستند علیه خامن 
روسف رأی دهند که چند سال پیش از آن به نفع پایان جنایت تلقی کردن 
سقط جننی ابراز نظر داده بود. آقای خوزه سرا، رقیب نامزد حزب کارگران، 
باوجود مواضع پیشرواش درمورد مسائل اجتماعی، در این مسئله شانسی 
برای دگرگون کردن نتیجه انتخابات دیده بود. او کارزار انتخابایت را با اجنیلی 
دردست، درحایل آغازکرد که مهسرش درحمالت فقرینشنی شهر از کساین 
که می خواهند »بچه های کوچک را بکشند« بدگویی می کرد یب آنکه این 
واقعیت را بگوید که خودش هم، بنابر افشاگری روزنامه فوهلا دوسائوپولو، 

در سال های دهه ۱۹۷۰ سقط جننی کرده است. 
ای  نامه  بود،  قرارگرفته  درتنگنا  انتخابات  دوردّوم  در  که  روسف  خامن 
به  را  جننی  سقط  درمورد  قانوین  الحیه  منود  می  تعهد  درآن  که  منتشرکرد 
جملس نفرستد. بااین حال، سقط جننی های غریقانوین، که مشارآن در برزیل 
نزدیک  دارند.  انگیزی  برآورد می شود، عوارض غم  هشتصدهزار درسال 

آنچه برای زنان در 
امریکای التین تغییر کرده
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سا به دویست و پنجاه هزار زن از عفونت یا سوراخ شدن رحم رنج می برند، 
میزان مرگ و مری ۶۵ نفر در هر یک صدهزار زن باردار است که این، مسئله 
را به یک موضوع هبداشت عمومی بدل می کند)۱(. ماریا لوییزا هیلبورن، 
انساین )CLAM( در  امریکای التیین جنسیت و حقوق  پژوهشگر مرکز 
دانشگاه دولیت ریودوژانریو می گوید: »من فکر می کنم که ۲۰ سال قبل، 

پیش بردن این حبث آسانتر از امروز بود«. 
بادریافت تعهد کتیب از خامن روسف، کلیساها اطمینان یافتند که غریجزایی 
که مشار  در جملس،  زیرا  بود  روز خنواهد  دیگردردستور  شدن سقط جننی 
رسیده  کرسی   ۶۳ به  و  شده  دوبرابر  انتخابات  درآخرین  مذهیب  منایندگان 
بود، بیش از سی الحیه در نوبت قراردارند که درجهت خالف این امر بوده 
یا  مقررات سقط جننی، حیت درصورت جتاوز  تر شدن  و خواستار سخت 
وجود خطر برای مادر هستند. خامن هیلبورن می گوید: »این الحیه ها هرگز 
تصویب خنواهند شد اّما هرگونه حبث پیشرو را فلج می کنند«. او ادامه می 
دهد: »مشکل ناشی از این است که اکنون حمافظه کاران گفتماین مدرن دارند 
و می خواهند خود را ناجی جننی برمبنای حقوق انساین بنمایانند و نه چون 
قبل به نام خانواده یا ارزش های اخالقی. « خامن هیلبورن تأکید می کند: 
»این یک ریاکاری ژرف است، زناین که قدرت پرداخت سقط جننی را دارند 
آن را با آرامش کامل اجنام می دهند. کلینیک ها این را پنهان منی کنند.  آهنا 
حیت از محایت پلیس های فاسد نیز برخوردارند. « بنابریک بررسی دانشگاه 
برازیلیا که در ۲۰۱۰ منتشر شده، ازهر ۵ زن در برزیل، یکی الاقل یکبار 
سقط جننی کرده است)۲(.  ماریا خوزه روسادو که اجنمن کاتولیک برای حق 
گزینش را اداره می کند، می گوید: »برغم این، حق سقط جننی در حوزه 
ختیل اجتماعی غایب مانده است. حیت کساین که خود این کار را کرده اند می 
گویند که با آن خمالفند و تصمیم خودشان را یک استثناء بشمار می آورند«. 
مقامات   ،۲۰۰۶ درسال  است.  نیکاراگوئه  رفته  پس  که  منطقه  کشور  تنها 
زمان  درآن  که  اورتگا،  دانیل  آقای  با  موافقتنامه  یک  عقد  با  کاتولیک 
منایش  یک  به  دست  بود،  انتخاب خود  برای جتدید  پشتیبان  درجستجوی 
را  قانوین  ساندینیست  مجهور  رییس  انتخابات،  اجنام  حمض  به  زدند.  نریو 
تغیریداد که تا آن زمان به زنان قرباین جتاوز اجازه سقط جننی می داد. ازآن 
به بعد، سقط جننی درهر وضعییت ممنوع است. به نظر خامن هیلبورن: »این 
ثابت می کند که مبحث سقط جننی ربطی به چپ و راست ندارد«. درواقع، 
از  )رییس مجهوری  اوریبه  آلوارو  که  است  کار  حمافظه  خیلی  کلمبیای  در 
۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰( دیوان نظارت بر قانون اساسی حرکیت درجهت معکوس 
کرده است. این دیوان جمّوزهای سقط جننی مربوط به »مشکالت سالمیت« 
را با تفسریی خیلی وسیع ازاین مسئله، که حیت می تواند مسائل روانشناسی 
را دربربگرید، گسترش داده است. درونزوئال، برغم بررسی الحیه های متعدد 
خاطر  به  چاوز،  آقای  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  ملی،  جملس  در  قانوین 
خمالفت احتادیه های مذهیب و نظامی و خمالفت شخص رییس مجهوری چاوز، 
در  چاوز  آقای  است.  تصور  قابل  دشواری  به  جننی  سقط  از  زدایی  جرم 
آوریل ۲۰۰۸ گفته است: »سقط جننی درکشورهای دیگر جماز است، مشا می 
توانید به من برچسب حمافظه کار بزنید اّما من با آن موافق نیستم. اگرکودکی 
با مشکلی به دنیا آید، باید به او عشق داد«. بااین حال، این مبحث به خاطر 
افزایش انفجاری مشار بارداری نوجوانان در ونزوئال، موجب خشم بسیاری 
شده است. بنابر اعالم مؤسسه ونزوئالیی رشدکودک و بیماری های اطفال، 
در ۲۰۰۹، %۲۰ زامیان ها مربوط به زناین در سن ۱۰ تا ۱۸ سال بوده است. 
در اوروگوئه، تصمیم جملس درمورد قانوین کردن سقط جننی با وتوی آقای 
تاباره وازکز )۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ( که در آن زمان در رأس یک دولت چپ 
میانه بود، روبرو شد. در ۸ نوامرب ۲۰۱۱، جملس سنا دوباره پرونده را به 
جریان انداخت و به احتمال خیلی زیاد قانون آن به تصویب خواهد رسید. 
این قانون از محایت %۶۳ مجعیت برخوردار است و رییس مجهوری فعلی 

خوزه موخیکا اعالم کرده که با آن خمالفت خنواهد کرد. 
گفت و گوها ادامه می یابند، در اکوادور، در بولیوی و در آرژانتنی، که ساالنه 
که خامن  آن  با  اجنام می شود. حیت  آن  در  قاچاق  پانصدهزار سقط جننی 
فرناندز می گوید که شخصا با آن موافق است، یک کمیسیون قانونگذاری 
قابل  قانوین  الحیه  یک  و  منوده  بازگشایی  را  موضوع  نوامرب  ماه  درآغاز 
انعطاف در ماه های آینده شرایط سقط جننی را به حبث می گذارد. به نظر 
ماریو پشین جامعه شناس، رأی جملس آرژانتنی به نفع ازدواج مهجنس بازان 

درسال گذشته، پیشینه ای تشویق کننده است. 
ازصایف گذشنت فمینیسم

باوجوداین، دغدغه بزرگ زنان امریکای التنی خشونت است. فلورز استرادا 
این  به خاطر  زنان  قتل  یعین  ها،  گوید: »زن کشی  می  اختصار  به  پیمنتل 
ال  دارد.  انفجاری  امریکای مرکزی و مکزیک وضعییت  که زن هستند، در 
سالوادور در این زمینه رکورد دار است. در هر ۱۰۰ هزار نفر ، ۹/۱۳ زن 
به قتل می رسند. در گوآمتاال این میزان ۸/۹ است. در ایاالت مکزیکی شی 
هواهوا )که شهر سیوداد خوآرز درآن قرار دارد و نزیک به بیست سال است 
به خاطر قتل سیستماتیک زنان شناخته شده(، کالیفرنیای سفال و گوئرررو، 
میزان قتل زنان بنی سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ سه برابر شده و به ۱/۱۱ زن 
برای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. منشأ این افزایش عمدتا در تقابل بنی 

نریوهای دولیت و قاچاقچیان مواد خمّدر هنفته است. 

امری عادی در می آورد.  به صورت  آنرا درمیان زوج ها  رواج خشونت 
ازسوی دیگر، حتلیل پاستیلی تولدو، حقوقدان دانشگاه شیلی این است که: 
برروی  یافته عوارض ویژه ای  »جنگ علیه مواد خمّدر و جنایت سازمان 
زنان دارد: مانند مهه جنگ ها، جتاوز نوعی پیوستگی دررأس گروه های 
مسّلح اجیاد می کند، مردانگی شان را تأکید می کند و به عنوان نوعی عمل 

حتریک کننده دربرابر دمشن به مشار می رود«)۴(. 
برای جرم های  زنداین شده  تاکنون، مشارزنان  ازسال ۲۰۰۷  در مکزیک، 
فدرال – عمدتا قاچاق مواد خمّدر – %۴۰۰ افزایش یافته است)۵(. ازسوی 
و  روسپیگری  های  شبکه  توسعه  با  خمّدر  مواد  قاچاق  سرکردگان  دیگر، 
بنابراعالم سازمان بنی  افزایند.  برمنابع درآمد خود می  از زنان،  باجگریی 
املللی مهاجرت، درآمدزایی ساالنه این بازار در امریکای التنی حدود ۱۶ 
میلیارد دالر است که ربودن هزاران زن، ازمجله نابالغ ها، را دربرمی گرید)۶(. 
به نظر خامن هیلبورن، فمینیسم با آن که مانند جنبش )LGBT( – مهجنس 
گرایان زن و مرد، دوجنسی ها و دگر جنس گونه ها – به چشم ها منی آید: 
»عمومیت یافته و ازاین پس می توان آنرا درمهه الیه های اجتماعی یافت«. 
ازسوی دیگر خامن روسادو می گوید: »زنان فقری بیش از دیگران از سیاست 
های اجتماعی سود برده اند. مقّرری بورس خانوادگی که در برزیل نزدیک 
به ۱۳ میلیون نفر از آن برخوردارند، اولویت را به زنان می دهد. درمورد 
برنامه مسکن عمومی: »خانه من، زندگی من« نیز وضع به مهنی روال است. 
دولت هرکاری می کند تا مسکن به نام زنان باشد. خامن ریکا تاوارس، که 
یک واحد سازمان ملل برای برابری و ناوابستگی زنان در آرژانتنی، برزیل، 
شیلی، پاراگوئه و اوروگوئه را اداره می کند، می گوید: »این به زنان یک 
با مردان می دهد و شرایط خانواده را هببود می  بیشتر در مذاکره  نریوی 
دهند«.  می  بیشتری  اولویت  کودکان  تغذیه  و  سالمت  به  زنان  زیرا  خبشد 
بنابراعالم  است:  کرده  دگرگون  را  وضعیت  کار  بازار  به  زنان  انبوه  ورود 
بانک جهاین، ازسال ۱۹۸۰، نریوی کار امریکای التنی ۷۰ میلیون زن را به 
خود جذب کرده و از میانگنی %۳۵ به %۵۳ درسال ۲۰۰۷، عمدتا در خبش 
خدمات، رسیده است. فزون براین، سنگیین خبش اقتصاد غریرمسی نیز قابل 
توجه است. به عنوان مثال: درشهرهای بولیوی، نسبت زناین که کار سیاه می 
کنند %۷۱ است درحایل که این میزان درمورد مردان %۵۴ است )۷(. خامن 
پشین یادآوری می کند: »در حبران های شدید اقتصادی سال های ۱۹۹۰، 
زنان غالبا ظرفیت خود را برای بریون کشیدن گلیم از آب هبتراز مردان نشان 

داده اند. دراین زمینه زنان اعتماد و مشروعیت کسب کرده اند«. 
بدون  دیگر  کارهای  برعهده گرفنت  و درعنی حال  کار  بازار  در  فعالیت  با 
دریافت حقوق )کارهای خانه، مراقبت از کودکان، ساخلوردگان و معلوالن( 
زنان فرهنگ مردساالر را با شیوه ای آشیت جویانه به چالش می گریند. آیا 
این یک حسن تصادف ساده است؟ در امریکای التنی سقوط شدید میزان 
زادوولد دیده می شود. در برزیل، نوشدن نسل ها دیگر تضمنی شده نیست: 
و  کار  انبوه  دربرابر  آبادها،  یا حلیب  مرفه  های  ساکنان حمله  از  اعم  زنان، 
هزینه ای که نگهداری از یک خانواده اجیاب می کند – آموزش و پرورش 
و سالمت و هبداشت که تا میزان زیادی خصوصی شده اند – داشنت یک یا 
حداکثر دو – وگاه هیچ – فرزند را برمی گزینند. مهنی پدیده در اوروگوئه، 
کوستاریکا، شیلی و کوبا هم یافت می شود، درحایل که شتاب ساخلوردگی 
نادیده گرفنت آن  به  بودجه های ملی  یابد که  افزایش می  مجعیت درحایل 
ادامه می دهند. فلورز استرادا پیمنتل می گوید: »زنان با وابستگی کمتر، می 
خواهند حتصیل کنند، مصرف کنند و به سفر بروند. آهنا از به عهده گرفنت 
نگهداری از دیگران خوداری می کنند. این برای سرمایه داری یک مشکل 
اجتماعی مهم است: تقسیم بندی جنسییت کار دگرگون شده اّما نه دولت ها 
و نه مؤسسات به اندازه کایف برای اجیاد یک زیرساخت اجتماعی متناسب با 

این واقعیت جدید سرمایه گذاری منی کنند«. 
منبع: لوموند دیپلماتیک:

http://ir.mondediplo.com/imprimer.php3?id_article=1758

پانوشت ها:
1- « Aborto no Brasil e países do Cone Sul », Université 
d’Etat de Campinas, octobre 2009. 
 Segredo guardado a sete chaves », Université de » ـ 2
Brasilia, Brasilia, juin 2010. 
۳ - مقاله » قاتالن زن در سیوداد خوارس « در لوموند دیپلماتیک ماه اوت 2003 
http://ir. mondediplo. com/article151. html
4- Patsilí Toledo, « The Drug-War Femicides », Project 
Syndicate, 9 août 2011. 
5- Cité par Damien Cave, « Mexico’s Drug War, Feminized», 
New York Times, 13 août 2011. 
6- « Human trafficking : an overview », Office des Nations 
unies contre la drogue et le crime, New York, 2008. ۷ « Latin 
America: 70 Million Additional Women Have Jobs Following 
Gender Reforms », Banque Mondiale, Washington, Mars 
2011. 
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ماریا هرزوگ
ترجمه: سحر مفخم 

کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در ماه سپتامرب 2011 و به رسم 
هر سال جلسه ای برای تبادل نظر عمومی برگزار کرد. تشکیل این جلسه 
در مقررات آئنی نامه کنوانسیون حقوق کودک گنجانده نشده است اما 
امکان برگزاری یک و یا دو نشست ساالنه برای تبادل نظری عمومی 
برروی یکی از مواد مشخص کنوانسیون وجود دارد. هدف از اختصاص 
روزی مشخص برای حبث و تبادل نظری عمومی، تسهیل درک پیچیدگی 
های حمتوایی کنوانسیون است. نقش آفرینان اصلی این جلسات منایندگان 
کودک،  حقوق  فعالنی  پژوهشگران،  غریدولیت،  های  سازمان  ها،  دولت 
هیات حقوق بشر سازمان ملل متحد و آژانس های متخصص در این 
زمینه، افراد مستقل و حیت کودکان هستند. در طی برگزاری این نشست 

هم  کارگاه هایی  عمومی،  جلسه  یک  بر  عالوه 
برگزار  کمیته  اعضای  و  کنندگان  شرکت  برای 
شده  مطرح  موضوعات  جزئیات  با  که  می شود 

آشنا شوند.
موضوعات  از  بلندی  باال  فهرست  مهیشه   
پیشنهادی برای کمیته ارسال می شود که در این 
نشست ها به آن ها پرداخته شود و  هنایتًا کمیته 
حقوق کودک تصمیم می گرید که کدام موضوع 
موضوع   2011 سال  در  شود.  انتخاب  باید 
فرزندان زندانیان انتخاب شد. و در سال 2012 
در مورد کودکان مهاجرت بررسی و حبث خواهد 

شد.
هدف نشست اخری در خصوص کودکان زندانیان 
از  که  بود  کودکاین  مورد  در  آگاهی  افزایش 
سیستم های قضایی کیفری آسیب می بینند. البته 
کودک  والدین  بازداشت  اشکال  برنامه مهه  این 
مهچننی  نشست  این  هدف  منی داد.  پوشش  را 
بررسی متام جنبه ها و مراحل درگریی والدین در 
سیستم کیفری و قضایی بود که شامل دستگریی، 
تشکیل  از  پیش  بازداشت  دوران  بازجویی، 
دوران  حمکومیت،  و  دادگاه  تشکیل  دادگاه، 
حبس و در هنایت آزادی از بند و پیوند دوباره با 
خانواده و جامعه بود. در این نشست دوره های 
خمتلف زندگی یک کودک و خانواده اش در طی 
چارچوب  عنوان  به  مادر  یا  پدر  دوران حبس 
و  مقاالت  جمموعه  و  شد  گرفته  نظر  در  حبث 
مورد  بود   کرده  دریافت  کمیته  که  گزارشایت 

بررسی دقیق قرار گرفت.
سپتامرب  سوم  روز  جلسه  کودک  حقوق  کمیته 
نظرات و دیدگاه های  به شنیدن  سال 2011 را 
را  والدین  از  یکی  که  خانواده هایی  و  کودکان 

به  مرتبط  سازمان های  داد.  اختصاص  داشتند  بازداشت  یا  حبس  در 
کودکان و والدین هم در این نشست مشارکت داشتند. هدف این بود که 
پیشنهادایت به کشورهای عضو و دیگر شرکت کنندگان ارائه شود تا به 
واسطه آن بتوانند حقوق کودکان زندانیان را بر اساس کنوانسیون حقوق 

کودک ترویج و محایت کنند.
  کودکان زندانیان میلیون ها کودکی هستند  که ماده 9 کنوانسیون حقوق 

کودک به آن ها اشاره کرده است:
-1 دولت های عضو تضمنی خواهند كرد كه كودك نباید بر خالف میل 
خود از والدینش جدا شود، مگر در مواردی كه مقامات واجد صالحیت 
مطابق قواننی و مقررات قابل اعمال و پس از بررسی های قضایی حكم 
دهند كه این جدایی برای تأمنی منافع عالیه كودك ضروری است. چننی 

كودك  از  سوءاستفاده  قبیل  از  خاص،  مواردی  در  است  ممكن  حكمی 
از یكدیگر  والدین جدا  كه  یا زماین  والدین،  او توسط  به  یا یب توجهی 
شود،  تصمیم گریی  كودك  اقامت  حمل  مورد  در  باید  و  می كنند  زندگی 

ضروری باشد.
-2 در هر یك از دادرسی های مرتبط با بند 1 این ماده، باید به مهه ی 
طرف های ذی نفع فرصت داده شود در دادرسی ها شركت كنند و نظرات 

خود را ابراز منایند.
-3 دولت های عضو حق كودك جدا شده از یك یا هر دو والد خود را 
برای حفظ روابط شخصی و متاس مستقیم و منظم با هر دو والد حمترم 

خواهند مشرد مگر آن كه این امر مغایر با منافع عالیه  كودك باشد.
-4 هرگاه این جدایی ناشی از اقدامات یك كشور عضو از قبیل بازداشت، 
حبس، تبعید، اخراج یا مرگ یك یا هر دو والد یا كودك )از مجله مرگی 

كه به هر دلیل در حنی توقیف شخص توسط دولت روی می دهد( باشد، 
كشور عضو، بنا به درخواست، اطالعات ضروری مربوط به حمل اقامت 
عضو )یا اعضای( غایب خانواده را در اختیار والدین، كودك یا در موارد 
كه  آن  مگر  داد،  خواهد  قرار  خانواده  اعضای  از  دیگر  یكی  مقتضی، 
ارایه این اطالعات خمل رفاه كودك باشد. عالوه بر این، كشورهای عضو 
تضمنی خواهند كرد كه تسلیم این درخواست، یف نفسه تبعات نامطلویب 

برای فرد )یا افراد( ذی نفع در پی نداشته باشد.
دو کارگروه موضوعی که در این نشست برگزار شد به موضوعات تقسیم 

شده بود.
با پدر و مادر زنداین در زندان زندگی  -1     نوزادان و کودکاین که 

می کنند

زندانی بودن والدین، میلیون ها کودک را سرتاسر 
جهان تحت تاثیر قرار می دهد

مقاله حاضر منت سخنراین ماریا هرزوگ )Maria Herczog(، دکترای رشته جامعه شناسی  و عضو کمیته 
حقوق کودکان سازمان ملل از سال 2007 تاکنون، است که در نشست دانشگاه سازمان ملل ماسترخیت  با عنوان  
»پیوند حمبوس« و به مناسبت سالگرد تصویب »پیمان نامه حقوق کودک« در آبان ماه امسال ارائه شده است. این 
نشست به هبانه آن برگزار شد که امسال در بیست و دومنی سالروز تصویب پیمان نامه حقوق کودکان، برای اولنی 

بار »کمیته حقوق کودک سازمان ملل« یک روز را به کودکان زندانیان )یعین فرزنداین که پدر یا مادرشان در 
زندان هستند( اختصاص داده است. برگردان این مطلب، توسط »سحر مفخم« برای ویژه نامه مدرسه فمینیسیت با 

نام »کودکان زندانیان در سایه« اجنام گرفته است. 
منبع:

 https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150513809587356 



آرمان شهر
24-23

41

20
12

ل 
پری

با ا
بر 

برا
 1

39
1 

محل
م، 

هار
و چ

ت 
یس

و ب
وم 

 س
ت و

یس
ره ب

مشا
م، 

هار
ل چ

سا -2    فرزنداین که بریون زنداین هستند در حایل که پدر یا مادر در زندان 
به سر می برند.

در طی برگزاری این کارگاه ها و حبث ها شرکت کنندگان نظرات، دانش و 
جتربیات خود را حول مسائل حقوقی کودک در رابطه با پدران و مادران 
حمبوس درمیان گذاشتند. منونه سیاست های موفق و راه های عملی موثر 
مورد بررسی قرار گرفت و با مجع بندی نظرات مطرح شده، پیشنهادها و 
راه کارهایی برای دولت ها و افراد ذی نفع  هتیه شد تا به صورت بومی و 

یا بنی املللی به اجرا در آید .
پژوهش های حمدودی در رابطه با اثرات حبس والدین بر روی کودک 
موجود است چرا که تاکنون توجه کمی به این کودکان آسیب خورده شده 
است. بیشتر منونه ها از کشورهای غریب و انگلیسی زبان است و یکی از 
دالیل کمبود اطالعات عدم آشنایی به زبان های دیگر است. و مشکل 

دیگر در دسترس نبودن مطالعات میداین در نقاط خمتلف دنیا است.
ابعاد  متام  هستند.  زندان  قرباین  هم  خودشان  بند  در  والدین  فرزندان 
پیوند  است  زندان  در  مادرشان  یا  پدر  که  حقیقت  این  با  آنان  زندگی 
خورده است. این اثرات خیلی به ندرت در فرایند کیفری و قضایی در 
نظر گرفته می شود در حایل که توان خبشی به این قربانیان و محایت های 

فراهم شده برای انان می تواند اثرات خمتلفی داشته باشد .
میان کودکاین که با والدین شان، معموال مادر، در زندان به سر می برند با 
آن هایی که بریون زندان باقی می مانند تفاوت های بنیادیین وجود دارد. 
وعواقب  گردد  باید حلاظ  کودک  حقوق  جوانب  متام  حالت  دو  هر  در 
این عواقب شامل  باید بررسی شود.  مستقیم و  مهچننی طوالین مدت 
یب حرمیت، فقر و حمرومیت مادی و احساسی، خطر درگری شدن در جرامی  
و کارهای خالف، دور ماندن از مدرسه و عواقب منفی دیگر نیز می شود.

دیگر  مانند  درست  حمبوس  والدین  کودکان  که   است  این  مهم  اصل 
هیچ  آهنا خود  که  آن جایی  از  هستند.  کودکان  مشمول حقوق  کودکان 
جرمی مرتکب نشده اند که به خاطر آن تنبیه شوند نباید به خاطر آن که 
در  که  کودکاین  گریند.  قرار  تبعیض  مورد  هستند  زندان  در  والدینشان 
زندان زندگی می کنند نیز زنداین حمسوب منی شوند و باید متام حقوق و 

آزادی ها و فرصت ها را به مانند دیگر کودکان داشته باشند.
زنداین بودن والدین میلیون ها کودک را سر تا سر جهان حتت تاثری قرار 
پذیری  آسیب  یا  فقری  اجتماعی  گروه های  از  آن ها  از  خیلی  می دهد. 
می آیند. یکی از وخیم ترین مشکالت کودکان زندانیان این است که اگر 
حکم اعدام والدین نیز اجرا شود کودک باید با غم و پذیرش از دست 
مورد  در  کمی  اطالعات  کند.  نرم  پنجه  و  دست  والدین  از  یکی  دادن 
این کودکان موجود است و بسیار مهم است بدانیم که چه تعداد کودک 
به واسطه زنداین بودن والدین خود دچار مشکل و آسیب می شوند. و 
البته مهم است که بدانیم هبترین راه متاس با پدر و یا مادر زنداین برای 
آن ها چیست و محایت هایی مفید برای کل خانواده داده شود تا بتوانند 
یا  شرم ساری  احساس  از  و  کنند  نرم  پنجه  و  دست  جدید  موقعیت  با 

احساس گناه بپرهیزند. چشم پوشی از زنداین کردن والدین در شرایطی 
که به خاطر حفظ سالمت کودک صورت می پذیرد نه تنها اجرای صحیح 
مواد حقوق کودک است بلکه برای پیوند دوباره فرد حمکوم که جرمی را 

مرتکب شده به جامعه نیز مفید است.
آموزش سیاست گذاران، نریوهای پلیس، قضات، دادستان ها، کمک به 
متخصصنی امر و باالبردن هوشیاری عمومی نسبت به کودکان زندانیان  

می تواند به درک هبتر پیچیدگی های مسائل اجتماعی منجر شود. و این 
با اجرای صحیح و بدون کم و کاست مواد حقوق بشر و حقوق  خود 

کودک مرتبط است.

را سر  میلیون ها کودک  والدین  بودن  زنداین 
خیلی  می دهد.  قرار  تاثری  حتت  جهان  سر  تا 
از آن ها از گروه های اجتماعی فقری یا آسیب 
پذیری می آیند. یکی از وخیم ترین مشکالت 
حکم  اگر  که  است  این  زندانیان  کودکان 
اعدام والدین نیز اجرا شود کودک باید با غم 
و پذیرش از دست دادن یکی از والدین دست 
و پنجه نرم کند. اطالعات کمی در مورد این 
کودکان موجود است و بسیار مهم است بدانیم 
بودن  به واسطه زنداین  تعداد کودک  که چه 
والدین خود دچار مشکل و آسیب می شوند. 
و البته مهم است که بدانیم هبترین راه متاس 
با پدر و یا مادر زنداین برای آن ها چیست و 
محایت هایی مفید برای کل خانواده داده شود 
تا بتوانند با موقعیت جدید دست و پنجه نرم 
کنند و از احساس شرم ساری یا احساس گناه 
بپرهیزند. چشم پوشی از زنداین کردن والدین 
در شرایطی که به خاطر حفظ سالمت کودک 
صورت می پذیرد نه تنها اجرای صحیح مواد 
دوباره  پیوند  برای  بلکه  است  حقوق کودک 
به  شده  مرتکب  را  جرمی  که  حمکوم  فرد 

جامعه نیز مفید است.
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نویسنده: جنیفر بامگاردنرسا
ترجمه: لیال اسدی 

تا قانون خانواده برابر: مقاله زیر خالصه ای ازکتاب »لعنت: گوگو 
جنیفر  خامن  قلم  به  ها«  موج  مورد  در  تفکرات  برخی  و  گاگا، 
بامگاردنر است، که توصیفی درباره موج های فمینیسیت است. اما 
فمینیست ها  آن  در  که  گوید  می  چهارم  موج  از  بیشتر  نویسنده 
سوار بر رسانه ها و ابزار دجییتال تالش می کنند تا تفسری دیگری 
از فمینیسم را ارائه دهند. فمینیسمی که برداشت خود را از زندگی 
در دنیای مدرن و روابط انساین آن و نیز تعامل با مردها، ترنس 
جندرها، سقط جننی، حقوق باروری و.. دارد بدون این که مانیفسیت 
از پیش تعینی شده داشته باشد یا متاما دیدگاه های فعاالن زن پیش 
بسترهای  در  که  زناین  و  من  برای  بپذیرد.  دربست  را  خود  از 
اجتماعی چنان پدرساالر به سر می برمی که هنوز در حتقق حقوق 
اولیه مان که شاید در خواست های فمینیسم موج دوم می توان 
جست، مانده امی، شاید هنوز مهذات پنداری با فمینیسم موج سوم 
و بیشتر از آن موج چهارمی ها بسیار دشوار باشد. اما این نوشته 
خمتصر تالش می کند تا تصویری از آنچه در جهان پریامون ما به 
وقوع می پیوندد به دست دهد. تصویری که نه اکنون بلکه شاید 
بعدها در آینده ای دور یا نزدیک ما هم با چالش ها و خواست 

هامیان خبشی از آن شومی.«
افرادی که متعلق به موج اول فمینیسم در ایاالت متحده هستند، خود 
را به عنوان فمنیست های موج اول تعینی نکردند. این نامگذاری 
برای فعاالن حق رأی زنان در طوالین مدت و بعد از دومنی فعالیت 
برجسته زنان آمریکایی در دهه 60 و هفتاد اتفاق افتاد. مارتا لری، 
روزنامه نگار، سکه این نام را برای اولنی بار زد و اصطالح موج 
دوم فمینیسم را در مقاله سال 1968 خود برای جنبش زنان لیربال 
در روزنامه نیویورک تامیز به کار برد. فمینیست های فعال در آن 
زمان با در نظر گرفنت خود به عنوان خبشی از جنبش زنان ترجیح 
می دادند که اصطالح فمینیست را به کار بربند. بعد از عقب گرد 
دهه 80 ، زنان هم سن و سال من به فعالیت در حوزه زنان عالقمند 
شدند. در دهه 90 ربکا واکر دختر الیس واکر شاعر و دقیقا هم 
سن من در مطلیب که در جمله یکشنبه نیوریورک تامیز منتشر شده 
بود، نوشت که نسل ما از فمینیست های پست فمینیست کامل نشده 
بود؛ ما موج سوم بودمی. اصطالح وی بازتاب خویب برای موسسنی 
بنیاد موج سوم که خود واکر هم در میانشان بود، مهچننی بسیاری 
فمینیست ها و مهچننی خود من  فعاالن و  دانشگاهیان جوان،  از 
داشت. هر دو این نظرات به آن چه که قبال فکر می کردم و هنوز 
هم فکر می کنم مرتبط بود و تا حدی تفاوت داشت. البته افرادی 
هم هستند که در این زمینه اختالف نظر دارند و در درون فمینیسم 
بسیاری را می توان یافت که مفهوم موج ها را عمیقا مورد انتقاد 
قرار داده و رد می کنند. روکسانا دانرب اورتیز ، پروفسور و موسس 
گروه فمینیسیت 16 نفره جدایی طلب بوستون در اواخر دهه 60 به 
من گفت: منی دامن مارتا لری کیست؟ اما دوست دارم برای ابداع این 
صفت خالقانه سیاسی و تارخیی از او قدرداین کنم. سوزان فالودی 
روزنامه نگار هم یادآور شد که وی اساسا بنی دو موج قرار دارد 
اوا  به موج دوم است.  بیشتر متمایل  اما از حلاظ عالیق شخصی 
انسلر که به دوره فمینیست های موج دوم تعلق دارد، خود را موج 
سومی می داند به این دلیل که با تعهد به سرگرمی و مسائل جنسی، 
از هنر و فرهنگ پاپ برای خلق جنبش خود استفاده کرده است. 
یقینا آثار بسیار قابل توجه او در فمینیسم– تک گویی مهبلی و وی 
دی - با محایت فمینیست های موج سوم قوت یافت که بازی او را 
در حموطه های دانشگاهی در گوشه و کنار دنیا در دهه گذشته به 
منایش گذاشتند. فمینیست های قرن بیست که جوانتر از من هستند 
به راحیت در حوزه هویت من با کنش هایی نظری نریوانا، دختران 
شورشی و اعتراض های خیاباین مربوط به حقوق سقط جننی هم 
تطابق پیدا منی کنند. با این حال برای من سخت است که یک دختر 
نوجوان را به عنوان فمینیست تلقی کنم وقیت متأثر از برنامه هایی 
الکلی،  مشروبات  نوشیدن  از  روزه خودداری  آموزش یک  مانند 
حلقه های یب گناه و جمله های آنالین است و یا این که منی دامن بل 
هوکس، فمینیست دهه 70 را که بیشترین تأثری را بر دانشجویان 

آیا فمینیسم
 موج

 چهارمی
 وجود دارد؟

 آیا مهم 
است؟

منبع:
http://ir-women.org/spip.php?article9901
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سا موج سوم و گروه دختران شورشی داشت، کجا قر ار دهم؟
اگر فکر می کنید که تعینی معیار برای هر عنوان بسیار دشوار است، 
باید گفت که انسجام موج ها به سرعت در حال از بنی رفنت است در 
حایل که، به شیوه موج های اقیانوس هم در یکدیگر امتزاج می یابند. 
بایستد-  برابر موج جدید  باشد که در  اگر فردی قصد داشته  اما 
هنوز  دارند  اعتقاد  که  مرداین  و  زنان  از  متشکل  و  قبلی ها  موج 
پیشنهادات  که  ندارد  لزومی  دارند-  ارائه  برای  بسیاری  چیزهای 
جدید را کنار بگذارد. ادین کایه گریسون، این استعاره را به عنوان 
خود  مقاله  در  اقیانوس  موج های  جای  به  را  رادیویی  موج های 
که دستاورد های  کند  استدالل  تا  کار می گرید  به  در سال 2000 
فمینیسم در هر موج از یکی به دیگری حرکت می کند. در زمان 
و در قالب حقوق حمض کنوانسیون در خاک آمریکا –کنوانسیون 
سنسا فالز به نظر گاریسون موج ها ملزم به حلاظ فرهنگی تارخیی 
هستند اما ضرورتا یک گروه سین از فمینیست ها را تعریف منی کنند. 
موج سوم نشانه ای از تعنی تارخیی است و مانند موج دوم صرفا 
نشاین از یک موقعیت نسلی نیست. وقیت به طور اتوماتیک فرض 
را بر این می گذارمی که موج سوم به یک نسل خاص اشاره می کند، 
در واقع حضور و ایفای نقش قابل توجه بسیاری از فمینیست ها را 
حمو می کنیم که با خمتصات هر دو دوره هم پوشاین دارند و پریوان 
به  تلقی می شوند، و  فمینیست  بر می گریند که  نیز در  را  متعددی 
تعلق  هم  فمینیست  موج  گروه  به  که  هستند  کساین  خاص  طور 

دارند.
گسترده  حرکت های  توصیف  برای  که  می کنم  فکر  شخصا  من 
تارخیی فمینست تعریف موج ها به کار می رود در حایل که بیشتر 
افراد حیت به شیوه ای عجوالنه و سرسری نیز آن ها و کمتر از آن 
که  را  آمریکا  تاریخ  درس  منی شناسند.  را  آن ها  بنی  تفاوت های 
سیاسی  نظر  از  و  خمتصر  هم  می خوانیم  مدرسه  کتاب های  در  ما 
قهقرایی و پر از تردید است- با این وجود این موج ها چارچویب 
مشخص برای بررسی این هستند که ما که بوده امی و کجا می خواهیم 
برومی؟ فمینیسم به این نقشه راه نیاز دارد. ما می توانیم به آن چیزی 
بیفزائیم، از پذیرش آن امتناع کنیم و یا از آن لذت بربمی- اما در 
وهله اول باید فمینیسم را داشته باشیم. آنچه که در زیر می آید تنها 

تاریخ خمتصری از فمینیسم است.
موج صفر

بیشتر از 500 سال قبل جلسه آزادی زنان سنسا فالز در 1848 
می گرفت.  نام  آمریکا  داشت  که  شد  برگزار  زمیین  از  تکه ای  در 
مادران خاندان آیروکوئیس و چراکی تصمیم گرفتند که چه کسی 
رئیس باشد و استراتژی جنگ را طراحی کند، به پسران و دختران 
آموزش برابر داده شد و زنان بر باروری و فرزندان خود کنترل پیدا 
کردند. تقریبا بسیاری از 500 قبیله بومی آمریکا در آن زمان موفق 
شدند تا منونه ای از جامعه برابر را خلق کنند که به طور تصادیف 

کریستف کلمب بعدها برای نابود کردنش سر رسید.
در سال 1405 کریستنی دو پزو، حمقق پاریسی کتاب خود را با نام 
کتاب شهر زنان در فرانسه منتشر کرد. وی استدالل کرده بود که 
در سراسر تاریخ زناین که پدرساالری را مورد چالش قرار دادند 
در فرانسه حاکمیت داشتند و بیان کرد که حق و آرزوی زنان است 
که به عنوان یک انسان کامل با آن ها رفتار شود– که می توانند جاه 
طلب، روشنفکر، شجاع یا فرصت طلب باشند. در بریتانیا در سال 
منتشر  را  زنان  اثبات حقوق  کتاب  1792 ماری ولستون کرافت، 
کرد، اثر فمینیسیت بسیار تأثریگذار که می گوید زنان از نظر فکری 
تابع مردان نیستند اما فقدان دسترسی آن ها به آموزش و سایر منابع 

مانع از توسعه ظرفیت های آن ها می شود.
اولنی موج )تقریبا 1920-1840(

اولنی موج با جنبش لغو برده داری رشد کرد. این جنبش اتفاقی 
و  آل ها  ایده  از  که  است، جنبشی  آن  مدیون  زنان  که حقوق  بود 
ناامیدی های دموکراسی جدید بر می آمد. بسیاری از اعضای فرقه 
با  خمالفت  آن ها  اخالقی  مسئولیت  داشتند  باور  که  بودند  کویکر 
زودی  به  بودند،  فعال  جنبش  این  در  که  زناین  است.  برده داری 
دریافتند که آن ها به عنوان جنس زن فاقد حقوقی هستند که تالش 

منونه  عنوان  به  تنها  کنند.  حمقق  پوست  سیاه  مردان  برای  داشتند 
بسیاری از زنان با شوهران خود در سراسر قاره سفر می کردند تا 
در یک کنفرانس تارخیی لغو برده داری در لندن شرکت کنند، اما از 
ورود آن ها در کنفرانس جلوگریی می شد. آن ها آگاهی و هشیاری 
فعال شده خود را به کار گرفتند، مهارت های خود را سازمان دهی 
کردند، تالش کردند تا از نظر فکری خودشان را تطبیق دهند و با 
انزوا و حمرومیت شان مبارزه کنند. استراتژی های آن ها و تکنولوژی 
هنایتا منجر به هتیه اعالمیه احساسات )مبتین بر اعالمیه استقالل 
کتاب و سازمان دهی  نوشنت  بیانیه های یب مشار،  زنان(،  اما شامل 

اعتراضات شد.
آن  و  بود  خروش  و  جوش  در  هدف  یک  برای  تنها  اول  موج 
پذیرش زنان به عنوان شهروند بود. مهمترین مسبل شهروندی در 
یک دموکراسی حق بر رأی دادن بود که طرفداران آن در جوالی 
سال 1848 درخواست کردند، درخواسیت که از نظر جهاین مسخره 
به نظر می رسید و حتقق آن 72 سال و یک ماه بعد در 20 اوت 
سال 1920 میسر شد. این فمینیست ها فرهنگ ما را تغیری دادند، 
زنان،  به  مالکیت  اعطای حق  و  باروری  کنترل  لباس،  اصالح  از 
طالق، آموزش، حفظ درآمد و مریاث و کسب حضانت فرزندان 
خود محایت کردند. بنابراین آلیس پول یک سازمان ده منتقد حق 
ملت  چننی  در  رأی  یک  که  داد  تشخیص  سرعت  به  زنان  رأی 
نابرابری کمتر از آنچه می بایست قدرت دارد. لذا در سال 1923 
وی اصالحیه ای نوشت که بعدها به عنوان اصالحیه حقوق برابر یا 

ERA معروف شد.
موج دوم )تقریبا 1960 تا 1988(

مانند موج اول، موج دوم نیز در بستر یک جنبش گسترده اجتماعی- 
جنبش حقوق مدین که در دهه 1960 به اوج فعالیت خود رسیده 
بود- رشد کرد. جوانان از مهه نژادها به جنبش پیوستند و مشتاق 
بودند تا خبشی از کار امتام تضمنی حقوق برای آمریکایی های سیاه 
پوست باشند. یک بار دیگر زنان در این جنبش و این فضا، آزادی 
بیان و جنبش حقوق مهجـنسگرایان- دریافتند که آن ها خود فاقد 
حقوقی هستند که می خواهند به منایندگی از دیگران و برای دیگران 
بگریند. هشیاری و آگاهی خود را به کار بستند و مهارت های خود 
را سازمان دهی کردند و یک جنبش مستقل آزاد سازی زنان را به 
راه انداختند – اصطالح مرجح برای زنان این گروه- فمینیست های 
لیربال- تالش کردند تا فرصت ها و مسئولیت های زنان و مردان 
را تقسیم کنند از مجله اجیاد شغل، کنار گذاشنت کار طاقت فرسای 
هدف  شان.  باروری  سیستم  در  بودن  گروگان  انکار  و  خانگی 
برابر  برابری بود- ارزش خبشیدن به طور  اصلی این فمینیست ها 
به آنچه که به عنوان زن یا زنانه تاکنون مشخص شده بود مانند 
باروری یا تولید نسل و دسترسی برابر به حوزه هایی که منحصر 
به مردان شده بود. فمینیست های موج دوم تالش می کردند نشان 
دهند که با در نظر گرفنت فرصت یا ضرورت، زنان هم می توانند 
کاری را اجنام دهند که مردان می کنند. این فمینیست ها فعالیت های 
برآمده  عقیده حموری  دانستند.  ارزش  با  و  کرده  ملموس  را  زنان 
و  فشار  عنوان یک طبقه حتت  به  زنان  تعینی  مارکس،  دیدگاه  از 
بود.  آن ها  بر  نامشروع  قدرت  عنوان  به  پدرساالری  و  سرکوب 
پزشکان  نه  اما  بودند  متخصص  که  کردند  اعالم  فمینیست ها  این 
مرد، رهربان مذهیب، پدران یا شوهران- وقیت که به سقط جننی، 
جتاوز، بارداری و سکسوالییت زنانه رسیدند. این فمینیست ها زبان 
مانند  کردند  خلق  زندگی  در  تنها  برابر  رفتار  برای  را  منابعی  و 
تاریخ جتاوز، سوء استفاده خانگی و سقط جننی غریقانوین. آن ها 
برای قواننی و تصمیمات قضایی به منظور رفع نابرابری های حقوقی 

مانند پیمان پرداخت برابر الیب کردند.
تا اواسط نیمه 1980 مفهوم زنان به عنوان طبقه ای با ارزش ها و 
زنان  مانند  بودند  شده  دسته  چند  عمیقا  مشترک  باالی  جتربیات 
سیاه ، زنان معلول، التنی، زنان دو جنسه و مهجنگس گرا و سایرین 
که شروع به نقد فلسفه های گسترده جنبش از درون کردند. جریاین 
که هم شیوع گسترده و پر تنشی یافت و تئوری فمینیسیت مفصلی 
را در بر گرفت. یک گروه فمینیسیت مهجنس گرای سیاه پوست به 
نام گروه رودخانه کمباهی که باربارا امسنی و آلکسیس دو وکوس 
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هم اعضای آن بودند، تئوری فشارهای در هم قفل شده را اجیاد سا
و  تعمیق  موجب  که    )interlocking oppressions(کردند
گسترش تعاریف فمینیسیت مهزمان با یک رویگرداین عمومی علیه 
فمینیسم از سوی افرادی شد که می خواستند دستاورهای موج دوم 

را نادیده بگریند.
موج سوم )تقریبا 1988تا 2010(

اواخر  تا  گرفت.  نشأت  فرهنگی  جهت  تغیری  یک  از  سوم  موج 
تئوری ها،  دستاوردها،  با  که  مرداین  و  زنان  از  گروهی   80 دهه 
نقایص و عقب گردهای جنبش فمینیسیت رشد کرده بودند، دیگر 
با  مردان  و  زنان  این  آیا  بود؟  این  سوال  رسیدند.  میان سایل  به 
– فمینیست  عنوان  به  خود  نامیدن  یا  معرف  خود  فمینیست های 

زنان  خری؟  یا  می کردند  زندگی  فمینیسیت  بودند،  شده  بزرگ 
فمینیست ورزش می کردند، مسئولیت زندگی های جنسی خود را 
می پذیرفتند، بیشتر از مردان از حلاظ تعداد حتصیل کرده بودند، تا 
اداره می دویدند و خارج از مزنل کار می کردند. برای آن هایی که 
آگاهانه فمینیست بودند، شکاف دهه 80 در واقع ساخنت بنایی از 
تئوری های آن ها بود. توصیف کیمربیل کرنشاو از تقاطع به فعالیت 
گروه رودخانه کمباهایی و پیشربد این ایده نظر داشت که جنیست 

تنها یکی از مبادی ورود فمینیسیت است.
سیاسی  اولویت های  از  لیسیت  که  کرد  رد  را  ایده  این  سوم  موج 
توافق  مورد  می تواند  موضوعات  از  جمموعه ای  حیت  یا  مشترک 
به  وارده  انتقادهایی  سوم  موج  فمینیست های  باشد.  فمینیست ها 
فرهنگ مسلط جنس گرا را وام گرفتند )که در یک متدن متأثر از 
تفکر فمینیسیت رشد کرده بودند( و فرهنگ پاپ از ملکه لطیفه تا 
کتاب های بل تا دختران شورشی را خلق کردند که از زنان محایت 
می کرد. دختران فمینیست جمالیت را منتشر کردند و مقاالیت در باب 
فمینیست  این که ظاهر یک  از  پیچیده ای  ایده های  نوشتند )و  مد 
چطور باید باشد(. حبث در مورد سکس به حنوی اجیایب این مفهوم 
را به نقد کشید که آیا پورن و کار جنسی ذاتا حتقری کننده است یا 
خری؟ و در یک نگاه امجایل طیفی از متایالت جنسی بالقوه کشف 

شد.
ترانس فمینیسم هم با ایده وام گرفته از جودیت باتلر که جنسیت 
اجرا می شود و این عقیده که جنسیت در یک طیف حضور دارد 
مشروعیت فضاهای صرفا زنانه را به عنوان مکاین برای آزاد سازی 
و  مانند زن هرزه  واژه هایی  دوباره  برد. طرح  زیر سوال  نابالغانه 
آیا  که  این  مورد  در  شفافیت  شد.  مواجه  اعتراض هایی  با  دختر 
فمینیسیت که در مورد موضوعات مرتبط با بدن خویش کار کرده 
است، احساس ناراحیت در مورد سقط جننی دارد؟ یا این که اعتقاد 
بیانیه های  جایگزین  ناخواسته  طور  به  می تواند  مویی  هر  داشتند 
صحبت  شخصی  حمل هایی  از  فعاالن  شود.  سقید  و  سیاه  قوی 
کردند که چندان به اشتراک گذاشته نشده بود اما حقیقت را درباره 
زندگی های خود و آنچه برایشان اتفاق افتاده است، بازگو می کرد.

فمینیسم موج سوم متحرک است- نیاز نداشت به این که در یک 
مسینار شرکت کنند تا فمینیست تلقی شود. این گروه از فمینیست ها 
می گویند: مشا می توانید فمینیست را در هر جایی که هستید وارد 
کنید. در حایل که رادیکال های موج دوم به جنبش گسترده اعتقاد 
برای تأثری  به اجیاد هنادهای زنان  لیربال  داشتند و فمینیست های 
هر  بگوید  است  ممکن  سوم  موج  بودند  معتقد  مردان،  بر  گذاردن 
فمینیسم  می سازم.  را  زنان  جنبش  یک  می کنم  حرکت  من  زمان 
شرایط  این  در  می گرید.  نشأت  افراد  از  بیشتر  که  تأثریگذاری 
هنادهایی مانند Now و جمله میس تا حدی مقبولیت آن ها کاهش 
یافت به این دلیل که فمینیست های موج سوم نیازی به هیچ عضوی 
به خط طرفدار  متعهد  که  باشند و در حایل  فمینیست  تا  نداشتند 
زنان و طرفدار دختر بودند، اما این ایده، مانع یکدیل یا عالقه به 
جتربه مردان به طور مثال در مورد آزار جنسی یا سقط جننی نشد.

موج چهارم تقریبا از 2008 به بعد
با  دموکراتیک  بدیهیات  در  کلینتون  هیالری  و  اوباما  که  زماین 
انتقادهای گسترده فمینیست های جوانتر روبرو شدند، تبلور بریوین 
و  تکنولوژی  بر  مسلط  چهارمی ها  موج  شد.  آغاز  چهارم  موج 

 80 دهه  واکنش های  در  آن ها  جوان های  عمیق اند.  تفکر  دارای 
شکل گرفتند. برنامه هایی مانند دختران ما را در طرح های شغلی 
روز وارد کنید که به عنوان جنبش دختران شناخته شده است و 
توسط فمینیست های موج دوم در دهه 90 و بعد از یازده سپتامرب، 
به راه افتاد، شاید مهمترین موضوع جتربیات آن ها از جهان آنالین 
به عنوان خبشی از زندگی بود نه چیزی که در دنیای آن ها به عنوان 
یک بیگانه فضایی فرود آمده است وقیت که بیست ساله یا بیست 

و پنج ساله بوده اند.
تئوری های  از  فارغ  سوم  موج  شبیه  بیشتر  چهارمی ها  موج 
آور(  شگفت  نتایج  با  اوقات  برخی  و   ( دوم  موج  فمینیست های 
زندگی کردند و دست به خلق مفاهیمی زدند که فمینیست های موج 
سوم پیش رویشان گذاشته بودند. پروژه دوال اطمینان داد عبارت 
مهه گزینه ها ارزشی بیشتر از یک تئوری صرف دارد. این پروژه نه 
تنها در مورد باروری بلکه برای زناین که که فرزند خوانده می گریند 
بر  تکیه  با  فعاالن جوان  آمد.  اجرا در  به  یا سقط جننی می کنند، 
جتربیات خویش خطوط تلفین گفتگوی بعد از سقط جننی را راه 
انداختند مانند ابتکار Exhale and Backline تا زنان و مردان 
بتوانند محایت مورد نیاز خود را بعد از سقط جننی دریافت کنند- 
هیچ خط و مشی سیاسی در این پروژه وجود نداشت. ابتکارات 
فراتر از هبداشت مانند مراکز هبداشت زنان فمینیست در آتالنیتا و 
سازمان هایtrans-inclusive  مانند بنیاد موج سوم )اجیاد شده 
توسط فمینیست ها در سننی بیست و سی سالگی( ظرفییت را برای 
تقویت  زنانه  و  مردانه  جنسیت های  به  دسترسی  جهت  افراد  مهه 
کردند. فمینیست های جوان وبالگ هایی را راه انداختند، مبارزات 
 Racialicious توییتری و رسانه های آنالین را با نام هایی مانند
و فمینیست بودن را رهربی کردند یا این که در مورد شبکه های 
خربی ایزابل و سالن نوشتند. آن ها به اظهار نظر در مورد اخبار 
با  روز مهراه  مد  با  و  سلیقه  بسیار خوش  پرداختند، عکس هایی 
اطالعایت در مورد حمل های خرید در توییتر گذاشتند و این که کجا 
سقط جننی کردند. عدالت باروری که سکه آن به نام زنان رنگنی 
پوست در ده 90 زده شد، به اصطالحی برای فمینیست های جوان 
مبدل شد. ترنس جنندر، فمینیست مرد، کار جنسی و روابط پیچیده 
در درون رسانه ها مشخصات بارز فمینیسم این گروه از زنان است.

افزوده ای دارد؟ برخی  این موج ها چه ارزش  اما دانسنت در مهه 
دیگری،حتلیل  از  بعد  یکی  فمینیست ها  مبارزه  گرفنت  نظر  در  با 
می کنند که بعضی از حوزه های بسیار مهم فمینیسم مورد خدشه و 
شکاف قرار گرفته است، در حایل که موضوعات چالش برانگیز 
بیشتر و بزرگتری را منی بینند که این گروه ها را متحد ساخته است. 
باکسندال  به موج دوم است، روزالیند  از دوستامن که متعلق  یکی 
می نویسد که موج های اول و دوم خبشی از جنبش های اجتماعی 
برده داری و حقوق مدین بودند و بنابراین متفاوت از فعالیت هایی 
بودند که به نظر وی بعدها اجنام شد. اما به نظر من تغیری فرهنگی 
که نسل من به عنوان یک حمصول از ایده ها و انقالب موج دوم درو 
کار  به  که  ماست. مهنی طور  امروزه  اجتماعی  جنبش  است  کرده 
گرفنت رسانه های اجتماعی در موج چهارم دوباره در حال تغیری 
چهارم  موج  که  دارم  اعتقاد  شخصا  است.  فمینیسم  و  سیاست ها 
وجود دارد به این دلیل که اظهار وجود می کند. به موضوعات موج 
چهارم اعتقاد دارم به این دلیل که به یاد می آورم چطور به مهنی 

شیوه به موضوعات مورد عالقه نسل خودم اعتقاد داشتم.
موج ها  گسترده  تغیری  شدن،  جهاین  و  رسانه ها  پیشرفت  دلیل  به 
از  خبشی  مهه  موج ها  این  می افتد.  اتفاق  تر  سریع  و  تر  سریع 
با  و  می گرید  نشأت  فمینیسم  عنوان  به  مشابه  بدین  سیاست  یک 
یکدیگر ترکیب می شوند تا نریوی متمایز و قدرمتندی را بسازند. 
جنبه استعاری مهم این موج ها این است که به نظر لوئیز برنیکو، 
تاریخ دان که در مورد موج دوم ما این عبارت–زیر سلطه فهرست 
نویسی از حقوق- را به کار برد، ایده من هم این است که موج ها 
باز  عقب می کشند و نریوی خود را مجع می کنند و دوباره قویتر 
می گردند، به بیان رکسانا دنرب اورتیز آن ها سونامی نیستند، دست 

به کار شومی.



شش سال نشر در زمینه زنان

خوش،  بوی  گستردگی،  پراکندگی،  معین  به  دهخدا  نامه  لغت  در  »نشر« 
پراکندن خرب، برانگیخنت، دگر باره سبز شدن گیاه، زنده شدن و زنده کردن 
مردگان آمده است. بدون تردید مفهوم استعاره ای نشر یعین کتاب نیز بر مهه 
این معاین داللت می کند. بزرگان بسیاری کتاب را حافظه بشریت خوانده اند. 
جمموعه دانش و معارف تاریخ مّدون چند هزار ساله را در کتاب می توان 
اندیشه و تفکر و  ارتباطی، ژرفای الزم را در  از وسایل  یافت. هیچ کدام 
حوزه قدرت خالقیت انسان آن گونه که خواندن و نوشنت پدید می آورد، 

اجیاد منی کند. 
از این روست که انتشارات آرمان شهر به حق با درک امهیت این مساله، در 6 
سال فعالیت مستمر خود در افغانستان تا امروز بیش از صد هزار جلد کتاب 
و کتابچه در 66 عنوان منتشر منوده است که از این میان دست کم 10 عنوان 
آن به طور خاص در زمینه زنان و حقوق زنان بوده است. صحبت کردن و 
فعالیت در زمینه حقوق زنان مستلزم آگاهی، تکیه بر پشتوانه های تئوریک 
و داشنت درک عمیق از روابط پیچیده اجتماعی است. نگاه به  عنوان های 
انتشارات آرمان شهر در زمینه زنان نشان می دهد که پرداخنت به مباحث 
بنیادین مانند بررسی وضعیت و جنبش زنان، آموزش و پرورش،  مشارکت 
سیاسی، جنگ و صلح و مذاکره با خمالفان مسلح حاکی از نگاه ریشه ای و 

جدی این انتشارات به مساله زنان است. 
بنیاد منتشر منوده کتاب »زنان صلح را می  این  از اولنی کتاهبایی که  یکی 
سرایند« است. این گلچنی كه اكثر شاعران آن زن هستند، شامل شعرهایی 
است از اهل قلم كشورهای خمتلف در پاسخ به فراخواین به نام »كاروان هزار 
 OPEN ASIA و یك شعر برای صلح در افغانستان« كه به وسیله سازمان
در زمستان 1380 در پنج قاره جهان پخش شد و منتخیب از میان انبوه اشعار 
مجع شده به مناسبت روز جهاین زن در سال 2008 در این کتاب منتشر شد. 
سیاست نامه »تبعیض و مشارکت سیاسی زنان: نقش آموزش و پرورش« 
جمموعه گفتگوهایی است که با فعاالن عرصه آموزش و فعاالن و پژوهشگران 
مسائل زنان از دو کشور افغانستان و ایران صورت گرفته است و هدف آن 
اجیاد فضای تبادل نظر و ارتقا سطح آگاهی در منطقه است. نکته ای که در 
این کتاب مورد تاکید قرار گرفته است این است که زنان و مردان ترقی خواه 
در جهان و به ویژه در منطقه می توانند بدون در نظر داشت سیاست های 
روز حکومت ها با هم وارد گفتگو شوند، از جتارب هم بیاموزند و راهها 

و گفتارهای نویین را در زمینه رهایی زنان از تبعیض، خشونت و شهروند 
درجه دوم بودن ارائه دهند. 

کتاب »عدالت برای زنان در جنگ و صلح« که در هبار 1390 منتشر شده 
است اگر اولنی کتاب از نوع خود نباشد، از معدود کتاهبای منتشر شده در 
افغانستان است که به طور جدی مساله نقض حقوق بشر و جرائم جنگی 
را مساله زنان عنوان منوده و نقش آنان را در تامنی عدالت و صلح اساسی 

می داند. 
حقوقی،   نظر  از  که  مشکالیت  و  مسائل  مهه  بر  عالوه  افغانستان  در  زنان 
زنان  مانند  دارند-  و سنن  آداب  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  فرهنگی، 
سایر کشورها- درگری مساله ای بزرگتر به نام جنگ و حبران داخلی و بنی 
املللی نیز هستند که اجیاب می کند در راه مبارزه برای حتقق حقوق زنان، 
هر چه بیشتر خود را به سالح آگاهی و دانش جمهز سازند. جمموعه ای که 
در زیر آمده اگرچه گام کوچکی است، با هدف نشر آگاهی در بنی فعاالن 
قرار  عموم عالقمندان  دسترس  در  و  منتشر شده  زنان  و حقوق  اجتماعی 

گرفته است. 

عنوان های کتاهبا و کتابچه های انتشارات آرمان شهر در زمینه زنان به 
قرار زیر است: 

 • ما مهه فمینیستیم )شاید خرب ندارمی(، اسد 1386 خورشیدی
• جنبش زنان: هنضت ملی یا روند تصنعی، اسد 1386 خورشیدی

• زنان صلح را می سرایند )ویژه زنان(، هبار 1388 خورشیدی، »سكوت 
را بشكنیم«

• مطالبات زنان افغانستان از رییس مجهور آینده، جزوه کمپاین %50 زنان، 
تابستان 1388  خورشیدی

• مذاکره ملی با زنان: دادرسی یا عقب نشیین؟ پاییز 1388 خورشیدی
• تبعیض و مشارکت سیاسی زنان: نقش آموزش و پرورش، »سیاست نامه 

»4-5
• جزوه کمپاین %50 زنان افغانستان، چاپ دوم، زمستان 1389 خورشیدی

• هیچ نتوان گفت در پنجاه سال، جمموعه شعر محریا نکهت دستگری زاده، 
هبار 1390 خورشیدی

• عدالت برای زنان در جنگ و صلح، هبار 1390 »سکوت را بشکنیم«
 1390 زمستان  تاجیکستان،  و  افغانستان  در  زنان  وضعیت  بررسی   •

خورشیدی

ب
کتا

انتشارات آرمان شهر و زنان
از که می خواهیم روشن تر از ما جهان را تماشا کند!
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احمد موسوی
بی بی سی فارسی

که  است  بوده  هایی  تفنگ  قاضی ها یش  مهیشه  که  کشوری  در 
جوهر سرخ داشته اند، انتشارات آرمان شهر "عدالِت در گذار" را، 
از الف تا یا، برای مردم این کشور به صورت کتاب درآورده است.

بار  اولنی  برای  انتقایل(  )عدالت  گذار  در  عدالِت  فرهنگ نامه 
انتشارات  توسط  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  به  افغانستان  در 

آرمان شهر چاپ شد.
برگرینده واژه هایی است که در خصوص مسئله  این فرهنگ در 
حقوقی عدالت و حقوق بشری به کار می روند. این واژه ها به مهراه 

توضیحایت چاپ شده است.
این فرهنگ طوری تنظیم شده است که خماطبان عادی نیز می توانند 
از آن استفاده کنند. این کار به ویژه با هدف فراهم آوردن منبعی 
برای فعاالن حقوق بشری اجنام شده است تا بتواند هم راهنمای 
اولیه و هم منبع جامع برای رجوع در خصوص این واژه ها باشد.

البته این فرهنگ تنها به واژه ها بسنده نکرده و بعضی از مفاهیم 
رایج در خصوص مقوله های حقوق بشری و عدالت را هم شرح 

داده است.
در پیشگفتار کتاب نوشته شده که کار گردآوری و نگارش اول این 
واژه ها و مفاهیم توسط گیسو جهانگریی، مبارک َشریپوا و خلیل 

رستم خاین اجنام شده است.
جامعه های  بنی املللی  فدراسیون  در  گروهی  هم  کار  این  پشتیبان 
حقوق بشر بوده که کار اصلی پژوهش و هتیه پیش نویس انگلیسی 
را هم به عهده داشتند. حتا به نام دکتر عبدالکرمی الهیجی، نایب 
رییس این فدراسیون هم اشاره ای شده که در تنظیم این فرهنگ نامه 

به یاری این گروه آمده است.
گردآورندگان این کتاب می گویند گستردگی واژگان و توضیحات 
هیچ  اما  بگذارند،  را  فرهنگ  نام  اثر  این  روی  که  شده  دلیلی 

متام  آیا  که  نشده  اشاره ای 
مسایل  به  مربوط  واژگان 
این  در  بشری  حقوق 
فرهنگ گنجانده شده است 

یا نه.
فراهم  کتاب  این  از  هدف 
برای  جامع  منبعی  آوردن 
حقوق  مسایل  پژوهندگان 
زباین  جغرافیای  در  بشری 
عنوان  انگلیسی  و  فارسی 

شده است.
با  کتاب  این  فارسی  خبش 
واژه  خصوص  در  توضیح 
آزادی شروع می شود و به 

واژه وکیل ختم می شود.
کیفیت چاپ این کتاب را هم می توان مورد توجه قرار داد. کیفیت 

چاپ این فرهنگ خیلی خوب است.
سال  از شش  افغانستان  در  را  کار خودش  آرمان شهر  انتشارات 
پیش در کابل شروع کرد. به گفته روح االمنی امیین مسئول نشرات 
آرمان شهر، این انتشارات تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار جلد کتاب 
منتشر کرده است که بیشتر در برگرینده مقوالت حقوق بشری و 

فرهنگی است.
مسئولنی خبش نشرات آرمان شهر گفته اند که به زودی قرار است 
فرهنگ نامه عدالت در گذار به زبان فرانسه هم برگردان و چاپ 

شود.
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/02/120220_k02-afg-
justice-dictionary.shtml 

این کتاب را در این آدرس می توانید خبوانید:
http://issuu.com/armanshahar/docs/________?mode=window&backgroundCol
or=%23222222

وقیت را   1984  رمان 
سال در  ارول   جورج 
آینده از  نوشت   1949 
آینده زد:  می   حرف 
آینده ها،  اسکرین   تله 
نفرت، آینده   جاسوسان، 
آینده شعار،   آینده 
مرگ، آینده   شکنجه، 
آینده جدید،  زبان   آینده 
اعضای آینده   رجنربان، 
آینده باالخره  و   حزب 

 .ناظر کبری
کبری ناظر   1984  در 
کس مهه  و  چیز  مهه   بر 
از نافرماین  دارد،   نظارت 
است ناممکن   متایل حزب 

  .و حیت احساسات انسان ها اجازه چننی جساریت را ندارند
 در کنار قلعه حیوانات مهم ترین آثار اریک آرتور بلر را 1984
اورول شناخته نام مستعار جورج  با  بیشتر  که   تشکیل می دهند 

.می شود
 این نویسنده چریه دست در سال 1903 از پدر و مادری انگلیسی
 در هندوستان متولد شد و هنوز یک سال بیشتر نداشت که مهراه

.مادرش به انگلیس رفت
 رماین است که در آن یک حکومت متامیت  خواه )توتالیتر( 1984
 و جامعه حتت سلطه چننی حکومیت توصیف شده است و قهرمان
 داستان )وینستون امسیت( در طول این رمان می خواهد در حایل
 خالف جریان آب شنا کند که مهواره حتت نظر ناظر کبری )رهرب

 .حزب( قرار دارد
 زماین که شخصیت های این داستان در آن نفس می کشند مهان
زمان از  جلوتر  سال   36 آید  می  بر  کتاب  عنوان  از  که   طوری 
 نوشنت آن است. این کتاب در مهنی سال یعین سال 1984 توسط
 .مایکل رادفورد کارگردان انگلیسی در مقابل دوربنی قرار گرفت

بار چندین  و  است  شده  منتشر  ایران  در  بارها   1984 چند   هر 
 توسط مترجم های خمتلف به فارسی برگردان شده است، در این
 روزها برای اولنی بار و بعد از 61 سال از نوشنت آن، در افغانستان
 توسط انتشارات آرمان شهر در اختیار عالقه مندان به کتاب قرار
آقای صاحل برگردان شده  نسخه  از روی  کتاب  این  است.   گرفته 

.حسیین به دست چاپ سپرده شده است
1984

جورج اورول
برگردان: صاحل حسیین

ناشر: انتشارات آرمان شهر
طرح جلد و برگ آرایی: روح االمنی امیین

حروفچیین: جاوید صمدی
مشاره گان: 1000

چاپ اول: 1390 خورشیدی
افغانستان

›عدالت در گذار‹ فرهنگ حقوق بشری منتشر شد

1984



زن  یک  پولیس  »افسران 
را  شده  بازداشت  باردار 
گرفتند.  لگد  و  مشت  زیر 
زن  یک  نظامی  گاردهای 
مقابل  در  را   ساخلورده 
خانواده اش مورد جتاوز قرار 
یک  دولت  کارمندان  دادند. 
دختر جوان را بازداشت کرده 
و او را هتدید به جتاوز کردند. 
بازجویان، یک زن را شکنجه 
را جمبور  تا مهسر وی  کردند 
به اعتراف کنند. سربازان یک 
مادر را، صرفًا به دلیل آن که 
فعالیت  به  مظنون  وی  پسر 
شلیک  با  بود،  سیاسی  های 
تری به قتل رساندند. کارمندان 
دلیل  به  را  دختر  یک  دولت 
آن که در مورد پدر »مفقود« خود سوال کرده بود، هتدید به مرگ 

کردند.« )از منت کتاب(
از این قبیل موارد نقض فاحش حقوق بشر علیه زنان یب مشار است 
از چننی جنایایت علیه زنان است. »جنگ ها  پر  تاریخ  و صفحات 
مهواره اثرات منفی بر زندگی زنان داشته است. امروز بیشتر از هر 

زمان دیگری، زنان و کودکان قرباین خشونت های نظام مندند.«

کتاب »زن، جنگ، حبران« از یک طرف رواییت از وضعیت زنان در 
میدان های جنگ، زنان بیجا شده و  آواره است و از جانب دیگر 
کارکرد حقوق بنی امللل و سازمان های مدافع حقوق بشر در جریان 

جنگ و پس از آن را مورد بررسی قرار می دهد.
نویسنده نه تنها به شیوه های جدید مبارزات بشردوستانه ای که هدف 
بلکه تالش می کند تا جریان  از زنان است می پردازد،  آن محایت 
های اضطراری و صحنه های دوران باز سازی پس از جنگ را نیز 

مورد بررسی قرار دهد. 
می  سعی  نویسنده  اول  در خبش  است:  سه خبش  دارای  کتاب  این 
کند تا »حتلیلی برای دست یایب به حل مشکالت جنسیت« دریابد 
و روش هایی را پیشنهاد می کند که بر پایه ی آن ها زنان به طور 
متفاوت با مردان جنگ را جتربه می کنند. در خبش دوم جتارب اخری 
در سه حبران مهم »بوسین«، »کوزوو« و »افغانستان« مورد بررسی 
توسط  شده  ارائه  محاییت  چارچوب  سوم  خبش  در  گرید.  می  قرار 
قواننی بنی املللی بیان می گردد. خبش چهارم و آخرین خبش کتاب 
نتیجه گریی و پیشنهادات نویسنده در هر سه زمینه در  ارائه ی  را 

بر می گرید. 
زن، جنگ، حبران

نویسنده: جویل  ای. مرتوس
ترمجه: جنله خندق

ناشر: نشر قصه
نوبت چاپ: چاپ اول، زمستان 1383

تعداد صفحات: 214

فاطمه صادقی 
فرعی  عنوان  در  نویسنده  که  همانطور  اسالم  در  و جنسیت  زنان  کتاب 
کلی  طور  به  و  ما  کنونی  وضعیت  تحلیل  و  فهم  برای  شده  متذکر  آن 
برای  صرفاً  نه  و  است؛  شده  نوشته  مسلمان  زنان  به  مربوط  گفتارهای 
آگاهی از گذشته. با آنکه از زمان انتشار نخست این کتاب در سال ۱99۲ 
تاکنون کتاب های زیادی در بارۀ موضوع زنان و اسالم نوشته شده است، 
اما این متن هنوز هم مهمترین و کالسیک ترین   متن درسی در رشته 
های مرتبط دانشگاهی در سراسر جهان محسوب می شود. لیال احمد در 
این کتاب موفق شد تا حدود زیادی دیدگاه ها و پارادایم های حاکم بر 
را جابه¬جا کرده  زنان در اسالم و جوامع اسالمی  پژوهش ها در مورد 

و ایده های جدیدی را مطرح کند که از بسیاری جهات مسیر تحقیقات 
در این زمینه را با گذشته متفاوت می کنند. لیال احمد در این کتاب نه 
تنها مسألۀ برابری جنسیتی را در خارج از چارچوب های رایج در غرب 
و کلیشه های رایج غربی در مورد زنان در جوامع مسلمان قرار می دهد، 
بلکه اساساً حتی دیدگاه های غربی به ویژه مدرنیته را به عنوان پروژه ای 
مالزم با رهایی و برابری برای ملت های غیر غربی خاصه جوامع اسالمی 
به طور جدی به چالش می طلبد. مداقه در این نکته می تواند راهگشای 
دیدگاه های نوینی در بارۀ جنسیت در جوامعی باشد که خود را ملزم می 
بینند میان دو قطب افراطی همراه با نتایجی به یک اندازه سهمگین برای 
همۀ گروه های اجتماعی و به ویژه زنان دست به انتخاب بزنند: از یک 
سو دیدگاهی که هر نوع بحث از برابری جنسیتی را غربی، غیر بومی، و 
نتیجه در  در  و  داند  اسالمی می  پیشینۀ جوامع  و  ها  با سنت  ناسازگار 
تالش است تا با انواع ترفندها نا برابری جنسیتی را به عنوان امری  بومی، 
مورد پسند و سازگار با فرهنگ جوامع مسلمان  معرفی کند؛ و از سوی 
دیگر دیدگاه افراطی مقابل که معتقد است برابری جنسیتی و رهایی زنان 
مفاهیمی ملزم با مدرنیتۀ غربی اند که فراگیر بوده و جوامع اسالمی نیز 

همچون دیگر جوامع در نهایت گریزی از پذیرش آنها ندارند. 
لیال احمد نشان می دهد که جنگ بر سر حقوق زنان نه موضوعی امروزی 
بلکه چالشی تاریخی است که از دیرباز تا کنون ادامه داشته است. روایت 
او مقاومت هایی را هم به تصویر می کشد که زنان در جوامع اسالمی از 
دیرباز تا کنون برای کسب حقوق خود داشته اند. هر چند این تالش ها 
در طول تاریخ در بسیاری اوقات ناکام بوده است و حتی تواریخ رسمی 
این تالش و  اما خود  اند،  اعلی درجه سکوت کرده  به  آنها  نیز در مورد 

دستاوردهای آن بومی و درونزا است. 
با مدرنیتۀ غربی است و نه  برابری جنسیتی نه مالزم  بنابراین رهایی و 
نیز  زنان  انقیاد  و  نابرابری جنسیتی  قیاس،  به همین  تمدن غرب.  ذاتی 
هم  آن  به  محدود  و  نیست  اسالمی  و  »شرقی«  فرهنگ  و  تفکر  ذاتی  
نبوده است. لیال احمد به گونه ای درخشان استدالل می کند که بسیاری 
از همان کسانی که در قالب بومی گرائی، بازگشت به سنت و اصالت، به 
نفی برابری جنسیتی می پردازند و اسالمگرایان را باید مهمترین نمایندۀ 
های  دیدگاه  همان  واقع خدمۀ  در  دانست،  معاصر  دورۀ  در  دیدگاه  این 
استعماری و شرق شناسانه و غربی اند و جز تقویت کلیشه هایی که تاریخ 
آسیاب  به  آب  و  آنهاست،  نافی  گویاترین شکل  به  اسالمی خود  جوامع 
نگرش می  این  ندارند.  دیگری  ریختن خاصیت  استعماری  های  دیدگاه 

»زن، جنگ، بحران«

زنان و جنسیت در اسالم
آرمان شهر
24-23
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تواند زمینه ساز دیدگاه های جدیدی در مورد مسائل زنان در کشورهای سا
مسلمان باشد که امروزه داعیه های غلط فراوانی در مورد آنها از سوی 

گروه های افراطی وجود دارد.
تفکیک  و  تمایز  به  قائل  اسالمی هم  بررسی دیدگاه های  احمد در  لیال 
و  فقهی  آموزه های  و  زنان  با  رابطه  در  اسالم  اخالقی  آموزه های  میان 
بر  اما  دارد،  تعارض وجود  دو  این  میان  است  معتقد  او  است.  آن  عملی 
عبارت  به  است.  اخالقی  های  آموزه  با  تقدم  اسالمی  تعالیم  روح  اساس 
دیگر رویه های عملی در صدر اسالم به پیدایش رویه هایی دامن زدند که 
آموزه های اخالقی اسالمی خود در تعارض با آنها قرار دارند. یکی از این 

مفروضات نابرابری یا تبعیض جنسیتی بود. 
او همچنین مسألۀ تعامل میان آموزه های فرهنگی، خواه اسالمی و خواه 
غیر اسالمی را در شکل گیری رویه های نابرابر امروزی بسیار مهم می 
داند. از جمله مهمترین این تبادالت، تأثیرپذیری از جوامع مجاور به ویژه 
جامعۀ ساسانی در ایران پیش از اسالم و الگوبرداری از مناسبات جنسیتی 
بسیار تبعیض آمیز در این جامعه است که به ویژه پس از فتح ایران به 

دست اعراب اتفاق افتاد.  
تحقیقات لیال احمد در مورد نوع تلقی از زن و جایگاه فرودست زنان در 
آیین و فقه و دستگاه روحانی دورۀ  به ویژه نقش  از اسالم،  ایران پیش 
ساسانی در پیدایش آداب بسیار سخت و انقیاد آور برای زنان، از یکسو 
بسیاری از مدافعین و سرسپردگان فرهنگ و تمدن ایران بعد از اسالم را 
سرخورده می کند و از سوی دیگر شیفتگان تمدن ایران پیش از اسالم 
را. نویسنده بسیاری از باورهای کلیشه ای در مورد فرهنگ ایران پیش از 

اسالم را به پرسش می گیرد. 
الزم به یادآوری است که مناسبات نابرابر و به شدت تبعیض آمیز سیاسی، 
ها  زمینه  بسیاری  در  که  اسالم  از  پیش  ایران  در  و خصوصی  اجتماعی 
حتی تا به امروز دوام آورده است، تنها شامل زنان نمی شد، بلکه طبقات 
می  بر  در  نیز  را  بیگانگان  و  بردگان،  باورها،  و  مذاهب  دیگر  فرودست، 
گرفت. یافته های بر جا مانده از ایران پیش از اسالم نیز همگی گواه آن 
است که با اینکه ایرانیان در موارد عدیده به زور شمشیر اسالم آوردند، 
اما اسالم در قیاس با آیین های سر سخت فقهی در دورۀ ساسانی که به 
زنان گشایش  برای  است،  اشاره شده  کتاب  این  در  آنها  از  هایی  گوشه 
های زیادی را به همراه آورد. مقایسۀ آیین های سر سخت فقه زرتشتی 
ساسانی حتی قرنها پس از ورود اسالم نیز حاکی از آن است که سوای 
اجبار، بسیاری از زنان خود متمایل بودند به آیین جدید گرایش پیدا کنند 
که یکی از دالیل آن رها شدن از زیر یوغ آئین های سخت فقهی بوده 
است.  با اینهمه همین دیدگاه های فقهی تحت عنوان آموزه های اسالمی 

بعدها به متون فقهی اسالمی راه یافتند و عرصه را بر زنان تنگ کردند. 
و  تاریخ  مطالعات  در  اسالمی  جوامع  در  زنان  وضعیت  ترسیم  نوع  این 
به نظرشان  زیادی دارد که  اخیر منتقدان  جامعه شناسی در سال های 
واقعیت زندگی زنان در جوامع مورد مطالعه از جمله ایران پیش از اسالم 
مدافع  را  آنها  توان  می  که  مطالعات  این  دارد.  حکایت  دیگری  چیز  از 
خواند، معتقد اند انتقاد از وضعیت زنان در جوامع تاریخی و حتی معاصر 
بیشتر بر مبنای ایده آل ذهنی صورت می گیرد که کمتر ما به ازایی در 
واقعیت دارد. برای مثال گفته می شود که اسناد و مدارک حاکی از آن 
زندگی  در  و  کردند  می  تجارت  اسالم  از  پیش  ایران  در  زنان  که  است 
عمومی دخالت داشتند و حتی به مقام سلطنت رسیده اند. یک نمونه از 
این تألیفات توسط ماریا بروسیوس به نام زنان هخامنشی نوشته شده و 
توسط نشر هرمس به فارسی برگردانده شده است. این اسناد و مدارک می 
توانند در جای خود شواهد مهمی در مورد زندگی واقعی زنان در اختیار 
پژوهشگران قرار دهند، اما همانطور که لیال احمد یادآور میشود، » حتی 
اگر ایده آل ها با تفاسیر اقتصادی و کارکردی زیر سؤال بروند، بخشی مهم 
و اثرگذار از نظام معانی ای هستند که تجربۀ  روانی وجودی را برای زنان 
و مردان تعیین می کند. عالوه بر تأثیر آنها بر حوزه های واقعی اما غالباً 
نا¬محسوِس تجربۀ روانشناختی، بخشی از زمینۀ مفهومی ای را شکل می 
دهند که قوانین مرتبط با ازدواج، طالق، مالکیت، و دیگر موضوعات بر آن 
مبتنی اند.« این جمالت هشداری متعهدانه در برابر نسبی گرایی )پست 
مدرن( و روش تدافعی است. او در ادامه یادآور می شود که این نظام های 
مفهومی با اینکه هرگز به صورت ایده آل محقق نشده اند، اما از آنجا که 
در تبادل فرهنگی از یک جامعه به جامعۀ دیگر زندگی زنان را دستخوش 
دگرگونی های اغلب ناخوشایند بسیار کرده اند، چشم پوشی بر آنها نوعی 

گریز از واقعیت است. 
نواقص  از مهمترین  اندازهای بسیار مهم، شاید یکی  این چشم  با وجود 
کتاب این باشد که  با اینکه لیال احمد همه جا و به ویژه در فصل پنج 
فرهنگ ایرانی را در افول وضعیت زنان در منطقه مسئول می داند، اما از 
این سخن نمی گوید که افول در وضعیت زنان عمدتاً به دنبال جنگ و 
تهاجم اعراب به سرزمین های مجاور، تجاوز و به بردگی کشاندن هزاران 

زن و خشونت های حاصل از آن فتوحات بود که زندگی اعراب نو مسلمان 
نیز  و  جامعه  آن  در  زنان  وضعیت  آن  دنبال  به  و  داد  تغییر  کلی  به  را 
در جوامع مجاور را به کلی دستخوش دگرگونی های بسیار عمیق کرد. 
بنابراین اگرچه باید سهم فرهنگ ایران پیش از اسالم را در افول وضعیت 
زنان در منطقه در نظر گرفت، اما به هیچ رو نمی توان از تأثیر جنگ و 
خشونت اعراب و تنزل اخالقی متعاقب آن که با فتوحات شدت گرفت، و 
نیز سنت های زن ستیز و بسیار خشن اعراب از جمله زنده به گور کردن 

نوزادان دختر غافل بود.
قبل  ایران  های  سنت  تأثیر  مورد  در  احمد  لیال  کنیم  فرض  اگر  حتی 
در  باشد،  محق  اسالمی  جوامع  در  زنان  امروزی  وضعیت  بر  اسالم  از 

خواهد  این  منطقی  معاصر  دورۀ  مورد 
اسالمی  افراطی  های  گروه  نقش  که  بود 
در  را  المسلمین  اخوان  ویژه  به  مصر  در 
اسالمگرایی  فزایندۀ  اوجگیری  و  رشد 
در خاورمیانه و ایران را به مراتب مهمتر 
در  را  ها  حرکت  این  تأثیر  و  بدانیم 
جای  همه  در  زنان  وضعیت  شدن  بدتر 
کنیم.  لحاظ  ایران  جمله  از  خاورمیانه 
مصر معاصر خاستگاه بنیادگرایی اسالمی 
بیستم در  قرن  اعظم  است که در بخش 
اشکال گوناگون مسبب بروز فجایع بسیار 
زندگی  از  آنها  کامل  حذف  و  زنان  برای 
سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی، 
مورد  در  تنها  نه  احمد  لیال  است.  بوده 
تأثیر اسالمگرایی مصری بر دیگر حرکت 
ساکت  ایران  در  جمله  از  اسالمگرا  های 
به  میل  رسد  می  نظر  به  بلکه  است، 
آن  منطقی  اینحال  با  دارد.  هم  فرافکنی 

آنکه تحت  از  بیش  را  اسالمی  زنان در جوامع  است که وضعیت کنونی 
تأثیر سنت های ایرانی پیش از اسالم بدانیم، متأثر از روندهای کنونی و 

به ویژه استعمار و بنیادگرایی اسالمی بدانیم . 
بنابراین گرچه لیال احمد گاه فرهنگ عربی را بر ایرانی ترجیح می دهد،  
و عمدتاً بر منابع عربی متکی است تمایل دارد که  آغاز افول وضعیت زنان 
را ناشی از فرهنگ ایرانی و تأثیرات آن قلمداد کند،  اما در واقع همچنانکه 
خود او در موارد متعدد اشاره می کند، این طمع اعراب در به چنگ آوردن 
ثروت و زن و به دنبال آن سیل بردگان و کنیزانی که در اثر جنگ های 
اعراب با دیگران و از جمله ایران برای فروش راهی بازارهای برده فروشی 
افول  و  اعراب  رفتار  و  عادات  در دگرگونی  اصلی  عامل  عربستان شدند، 
می  یادآور  نویسنده  خود  همچنانکه  این،  بر  افزون  بود.   زنان  وضعیت 
شود، تحقیر زنان و سرکوب آنها در جامعۀ اسالمی مدتها پیش از آنکه 
اعراب در دورۀ عباسی با راه و رسم ایرانیان آشنا شوند، آغاز شده بود و در 
سرتاسر دورۀ خلفای راشدین و اموی ادامه داشت. یادآور می شوم هدف 
از طرح این ایراد به هیچ رو امتیاز دادن به تمایالت ناسیونالیستی ایرانی یا 
بزرگداشت فرهنگ ایرانی در مورد زنان در برابر اعراب نیست، بلکه غرض 

اشاره به برخی خألهای این کتاب است . 
و  فرهنگ  در  زنان  انقیاد  به درستی  احمد  لیال  آنکه  با  راستا  در همین 
سیاست در ایران پیش از اسالم را مورد توجه قرار داده، اما از وجود رویه 
های مشابه در دیگر آیین ها به ویژه در یهود تا حدود زیادی غفلت کرده 
است و در این مورد به مطالب کلی در مقدمه بسنده کرده است. با آنکه 
بررسی شباهت های موجود میان فقه اسالمی، زرتشتی و یهودی مستلزم 
تحقیق مفصل است، اما حتی نگاهی سرسری به مفاهیم فقهی مطروحه 
در آیین یهود به ویژه ِسفر الویان و تلمود مشابهت های فراوانی را با فقه 

اسالمی و زرتشتی به نمایش می گذارد.
اما وجود نقایصی از این دست، باعث نمی شود که اعتبار دیدگاه نویسنده 
در کل، به ویژه در مواردی که در این کتاب اهمیت بنیادین دارند، زیر 
وضعیت  فهم  برای  شده،  مطرح  کتاب  این  در  که  مباحثی  برود.  سؤال 

امروزی زنان و حتی مردان در جوامع اسالمی اهمیت بسیار دارند. 
• زنان و جنسیت در اسالم: ریشه های تاریخی جدال امروزی

نویسنده: لیال احمد
مترجم:  فاطمه صادقی

Leila Ahmed
Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern 
Debate
New Haven and London
Yale University Press
1992

بنابراین رهایی و 
برابری جنسیتی 

نه مالزم با 
مدرنیتۀ غربی 

است و نه ذاتی 
تمدن غرب. به 

همین قیاس، 
نابرابری جنسیتی 

و انقیاد زنان نیز 
ذاتی  تفکر و 

فرهنگ »شرقی« 
و اسالمی نیست.
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زنان،   5۰% کمپاین  آینده،  جمهور  رییس  از  افغانستان  زنان  مطالبات   .۲۲
تابستان ۱388 خورشیدی،»سکوت را بشکنیم«

۲3. نقض حقوق بشر و سیاست امریکا، تابستان- پاییز ۱388 خورشیدی، به 
کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی، »سیاست نامه ۱-۲«

۲4. سیمرغ )مجموعهی شعر برای صلح(،  پاییز ۱388 خورشیدی، »سکوت 
را بشکنیم«

ـ شورای والیتی چه می کند، مردم چه می  و شورای والیتی  ۲5. جوانان 
خواهند؟ پاییز ۱388 خورشیدی»گفتگو«

بدون مرز،  المللی جنایی، گزارشگران  بین  دادگاه  به  قربانیان  راهنمای   .۲6
مترجم نیلوفر مهدیان ، پاییز ۱388 خورشیدی، »سکوت را بشکنیم« 

 ۱388 پاییز  نشینی؟  عقب  یا  دادرسی  زنان:  با  ملی  مذاکره   .۲۷
خورشیدی،»گفتگو«

۲8. این جا زمان متروکیست، روح االمین امینی، زمستان ۱388 خورشیدی، 
»سکوت را بشکنیم«

۲9. ناتو، استثنا بر دموکراسی و افول امپراتوری ها، به کوشش گیسو جهانگیری 

و خلیل رستم خانی، زمستان ۱388 خورشیدی، »سیاست نامه 3«
 ۱389 تابستان  انتقالی،  عدالت  گروه  عدالت،،  برای  قربانیان  صدای   .3۰

خورشیدی، »سکوت را بشکنیم«
3۱. از ساختار پارلمان تا نگاه انتقادی به کارنامه مجلس اول در افغانستان، 

تابستان ۱389 خورشیدی، »گفتگو«
3۲. پَر سیمرغ )برگزیده اشعار جایزه صلح سیمرغ(، پاییز ۱389 خورشیدی، 

»سکوت را بشکنیم«
33. اقتصاد بازار در افغانستان، پاییز ۱389 خورشیدی، »گفتگو«

34. از کتاب تا آزادی بیان، پاییز ۱389 خورشیدی، »گفتگو«
35. قلعه حیوانات، جورج اورول، برگردان علی اکبر آخوندی، تابستان ۱389 

خورشیدی، »سیمرغ«
 ۱389 پاییز  افغانستان،  در  بین المللی  حضور  دهه  یک  بررسی   .36

خورشیدی،»گفتگو«
افغانستان در جستجوی حقیقت و عدالت، پاییز ۱389 خورشیدی، به   .3۷

کوشش دلفین کارلنز و گیسو جهانگیری، »سکوت را بشکنیم«
خورشیدی،   ۱389 پاییز  امینی،  االمین  روح  یکم،  و  بیست  سیگار  تا   .38

»سیمرغ«
به کوشش  پرورش،  و  آموزش  نقش  زنان:  سیاسی  مشارکت  و  تبعیض   .39

گیسو جهانگیری و شورانگیز داداشی، »سیاست نامه4-5«
4۰. صالحیت قضایی جهانی: راه کار هایی برای پیگرد ناقضان حقوق بشر، 
به کوشش خلیل رستم خانی با همکاری جواد دروازیان، »سیاست نامه ۷-6«

خورشیدی،   ۱389 زمستان  دوم،  چاپ  افغانستان،  زنان   5۰% کمپاین   .4۱
»سکوت را بشکنیم«

Simorgh: The Thirty Wise Birds .4۲ )نسخه انگلیسی پر سیمرغ:(؛ 
سیمرغ در قاف صلح ، گزیده اشعار و تصاویربرای صلح در افغانستان )تصاویر 

از محمد آصف رحمانی(؛ زمستان ۱389 خورشیدی، » سکوت را بشکنیم«
43. نقض حقوق بشر و سیاست امریکا، به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل 

رستم خانی، چاپ دوم زمستان ۱389 خورشیدی، »سیاست نامه ۲-۱«
44. ناتو، استثنا بر دموکراسی و افول امپراتوری ها، چاپ دوم زمستان ۱389 
خورشیدی به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی »سیاست نامه 3«

منیره  دادخواهی،   و  حقیقت  کمیسیون های  تجربه  فراموشی،  علیه   .45
برادران، چاپ دوم، زمستان ۱389 خورشیدی، »سکوت را بشکنیم«

46. جوانان ـ جهانی میان بیم و تردید، زمستان ۱389 خورشیدی، »گفتگو«
4۷. بازخوانی حافظه جمعی، زمستان ۱389 خورشیدی، »گفتگو«

48. هیچ نتوان گفت در پنجاه سال، مجموعه شعر حمیرا نکهت دستگیر زاده، 
بهار ۱39۰ خورشیدی، »گفتگو«

کوشش  به  پرورش،  و  آموزش  نقش  زنان:  سیاسی  مشارکت  و  تبعیض   .49
خورشیدی،   ۱39۰ بهار  دوم  چاپ   ، داداشی  شورانگیز  و  جهانگیری  گیسو 

»سیاست نامه 5-4«
5۰. گذشته چراغ راه آینده است، چند روایت از قربانیان جنگ همراه چند 

مصاحبه با شخصیت ها، بهار ۱39۰ خورشیدی، »سکوت را بشکنیم«
 – هرات  سفرنامه   جنگ،  عینی  تصویر  جنگ،  های  ویرانه  بر  گذری   .5۱

۱368، رسول پویان، بهار ۱39۰ خورشیدی، »سکوت را بشکنیم«
5۲. عدالت برای زنان در جنگ و صلح، بهار ۱39۰، »سکوت را بشکنیم«

53. حقیقت یابی و نقش علوم طب عدلی،  تابستان ۱39۰
 ۱39۰ تابستان  سوادی،  بی  تا  جنگ  از  جنگ،  تا  سوادی  بی  از   .54

خورشیدی،»گفتگو«
 ۱39۰ تابستان  نویسنده،  بی  مخاطبین  مخاطب،  بی  نویسندگان   .55

خورشیدی،»گفتگو«
56. قصه های سیمرغ، گزیده داستان  جایزه صلح سیمرغ تابستان ۱39۰ 

خورشیدی، »سیمرغ«
 ۱39۰ تابستان  افغانستان،  در  انگاری  تاریخ  سال  شصت   .5۷

خورشیدی،»گفتگو«
58. الف تا ی، فرهنگ نامه عدالت در گذار، به کوشش گیسو جهانگیری و 

خلیل رستم خانی، تابستان ۱39۰ خورشیدی، »سیاست نامه 8-9«
و  هرات  بدخشان،  اصیل  موسیقی  ی  گستره  در  پژوهشی  بم،  و  زیر   .59

بادغیس، وحید قاسمی، خزان ۱39۰ خورشیدی، »گفتگو«
6۰. فدرالیسم و دموکراسی، خزان ۱39۰ خورشیدی، به کوشش سیدجواد 
نامه  »سیاست  داداشی،  شورانگیز  همکاری  با  جهانگیری  گیسو  و  دروازیان 

»۱۰-۱۱
 ۱39۰ خزان  نوجوانان،  و  کودکان  برای  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه   .6۱

خورشیدی، »کودکان و نوجوانان«
6۲. نظام سیاسی و عدالت اجتماعی، زمستان ۱39۰ خورشیدی، »گفتگو«

63. مسافر کوچولو، آنتوان دو سنت اگزوپری، برگردان احمد شاملو، زمستان 
۱39۰ خورشیدی، »کودکان و نوجوانان«

 ۱39۰ زمستان  تاجیکستان،  و  افغانستان  در  زنان  وضعیت  بررسی   .64
خورشیدی، »گفتگو«

مجیب  تاجیکستان،  معاصر  شعر  در  سیری  باران،  گذشت  زنان  زنگوله   .65
مهرداد و بهروز ذبیح اهلل، زمستان ۱39۰ خورشیدی، »سیمرغ«

 ۱39۰ زمستان  حسینی  صالح  برگردان   ، اورول  جورج   ،۱984  .66
خورشیدی،»سیمرغ«

)سال  شماره    ۲4 مدنی(،  جامعه  و  بشر  حقوق  )نشریه ی  آرمان شهر    .6۷
چهارم(


