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و  صد   ۲۰۱۳ جوالی   ۳ با  برابر   ۱۳۹۲ سرطان   ۱۲ روز 
به  شهروندان،  و  خنبگان  میان  پلی  گفتگو  جلسه  هجدمهنی 
مناسبت هفت سالگی فعالیت های بنیاد آرمان شهردر افغانستان 

در تاالر انستیتیوت فرانسه در کابل برگزار شد.
زنان(،  فعال  و  )نویسنده  قادری  محریا  خامن  برنامه  این  در 
شهوردی  گیلدا  مدین(،  فعال  و  )نویسنده  مبلغ  ضیاء  آقای 
رییس انستیتیوت فرانسه در افغانستان و آقای عبداهلل امحدی 

)فعال مدین( سخنران بودند. 
خامن گیلدا شهوردی رییس انستیتوت فرانسه در افغانستان 
با اشاره به مهکاری های مشترک آرمان شهر و این مرکز گفت: 
این  و  شد  آغاز  آرمان شهر  با  گفتگو  فرانسه،  انستیتوت  »در 
یک افتخار بزرگ است. هر سال و هر ماه حبث ها و گفتگوها 
جامعه  خمتلف  رنگ های  از  که  شهرونداین  می شود.  تر  دقیق 
آیند،  می  آن ها  دهند.  می  نشان  خاص  عالقمندی  هستند، 
شرکت می کنند، می پرسند و این برای حرکیت که یک جامعه 
بسیار سپاسگزارمی که  از آرمان شهر  ما  نیاز دارد، مهم است. 
چننی فعالیت ها و حمیطی را در انستیتوت فرانسه در افغانستان 

به اجنام رساند.«
بنیاد  )معاون  امیین  االمنی  روح  آقای  برنامه  گرداننده 
آرمان شهر( گزارش خالصه ای از فعالیت هایی آرمان شهر در 
این  مشروح  به  کنید  )نگاه  کرد.  ارائه  را  گذشته  سال  هفت 

گزارش در صفحه 8(
خامن محریا قادری در باره کارکردهای آرمان شهر در زمینه 
مسائل زنان صحبت کرد. )نگاه کنید به مشروح این سخنراین 

در صفحه 16(
و  بدیل  »یب  را  آرمان شهر  فعالیت های  مبلغ  ضیاء  آقای 

گفتگوی  از  نوعی خاص  »ابتکار  را  آن  و  خواند  مانند«  یب 
من  باور  »به  گفت:  وی  دانست.  شهروندان«  میان  رویاروی 
است،  داده  اجنام  آرمان شهر  که  کارهایی  امهیت  و  شناسایی 
فعالیت های  به  جفا  رایج  فرهنگی  سیاست  با  آشنایی  بدون 

آرمان شهر است.«
آقای مبلغ پس از ارایه تعریف فرهنگ و سیاست فرهنگی 
رایج در کشور در پایان حبث هایش گفت: »آرمان شهر مشعلی 
را بر افروخت که تعایل فرهنگ، مطالعه و تقبیح فرهنگ تصلب 
و رویارویی فزیکی، گفتگو را هدف خود قرار داده است. صد 
تا  آن  در  شده  منتشر  آثار  که  کشوری  در  کتاب  جلد  هزار 
چندین سال قبل به سخیت به سه هزار جلد کتاب می رسید 
خود اجیاد یک جنبش فرهنگی است. مردمی را که در چندین 
دهه جز با صدای انفجار، انتحار و کشتار آشنا نبودند با یار 
می کند.  آشنا  مطالعه  و  کتاب  یعین  فرهیخته  دیار  این  دیرین 
و گفتگو عمق خبشیدن به مباحثی است که می تواند گذار از 
تسهیل  را  پایدار  صلح  اجنام  سر  و  خشونت  و  طلیب  جنگ 
خبشد. این روند پرشکوه می تواند مباحث و طرح های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی را از سطح هیجان های پوپولیسیت عمق 
علمی ببخشد و زمینه باز سازی و نقد علمی آن را فراهم سازد 

و یا در درک طرح ها مفید باشد.«
او افزود: »افغانستان جوالنگاه قدرمتنداین بوده است که بدون 
هیچ بررسی علمی و به دست دادن خمتصات دقیق نظری و یا 
حبث از خواستگاه آن ها در پی سقوط نظام حاکم و پی ریزی 
دارد.  ادامه  هم  هنوز  روند  این  متاسفانه  است.  شده  نو  نظام 
آرمان شهر توانست به درک ما از مفاهیمی بسیار چون عدالت، 
فدرالیسم، حقوق بشر، جهاین سازی و ده ها مفهوم دیگر کمک 

 هفت سال کتاب و گفتگوی آرمان شهر در افغانستان 

فراز و فرودهای یک سیاست فرهنگی
جواد دروازیان

گفتگوی 118
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کند. این سیاست فرهنگی باید از حلقه ی خواص فراتر رود، 
گسترش یابد و متام اقشار خمتلف جامعه را در بر گرید.« 

آقای عبداهلل امحدی راجع به فعالیت های آرمان شهر در باره 
جامعه مدین و حقوق شهروندی صحبت کرد. او پس از تعریف 
شهروند و حقوق شهروندی، نگاهی به فعالیت های آرمان شهر و 
تاثری آن ها بر آگاهی مجعی گفت: »برای حتقق دموکراسی نیاز 
است که عقالنیت انتقادی و مفامهه وارد فضای عمومی شود. 

چون جامعه نیازمند حرکیت عمومی است.
کنار  در  آرمان شهر  آوردهای  دست  ترین  عمده  از  »یکی 
سایر فعالیت ها راه اندازی نشست های گفتگو پلی میان خنبگان 
از  بیش  دار  دوام  دیگر چاپ  است. خبش  بوده  و شهروندان 
صدهزار جلد کتاب است در باره حقوق بشر، عدالت، جامعه ی 
در  رایگان  که  فرهنگ،  و  شهروند  دموکراسی،  صلح،  مدین، 
به  سیمرغ  صلح  جایزه  است.  گرفته  قرار  شهروندان  اختیار 
ابتکار آرمان شهر با شعار ۳۶۵ روز صلح می خواهیم نه یک 
روز کم بل یک روز بیش که تا هنوز دو دوره آن با موفقیت 
اجنام شده است. دادخواهی برای عدالت، دموکراسی و حقوق 
سازمان  این  کار  دیگر  بنی املللی خبش  و  ملی  در سطح  بشر 
نقض  و  عدالیت  یب  گونه  هر  برابر  در  آرمان شهر  است.  بوده 
اعالمیه ها،  با صدور  و  بوده است  بلند  بشر صدایش  حقوق 
کنفرانس های خربی و کمپاین های حقوق بشری و دادخواهی 
جشنواره  اولنی  است.  منوده  اقدام  بنی املللی  و  ملی  سطح  در 
و  مارچ   8 مناسبت  به  که  افغانستان  در  زنان  فیلم  بنی املللی 
شرکت ۱۰۰ فیلم از ۲۰ کشور در شهر باستاین هرات برگزار 
حقوق  نشریه های  چاپ  بود.  دیگری  مهم  آورد  دست  شد، 
بشری مانند نشریه حقوق بشر و جامعه مدین که ۳۲ مشاره آن 

نشر شده است کار مهم دیگری بوده است.«
نقدها  از اشتراک کنندگان  پایان سخنراین ها مشاری  از  پس 
و نظریات خود را مطرح کردند. آقای دیدار از گروه حتقیق و 
دفاع از حقوق بشر گفت: »چهار سال پیش زماین که دانشجو 
بودم در یکی از گفتگوهای آرمان شهر که موضوع آن دو تعبری 
از جهاین شدن بود، اشتراک کردم. حبث هایی که در این جلسه 
مطرح شد در طول یک هفته در میان دانشجویان رد و بدل 
می شد. من جتارب دیگری نیز از آرمان شهر دارم، من مهکاران 
یافتم.  با سایر سازمان ها  متفاوت نسبت  بسیار  آرمان شهر را 
در فعالیت هایی که به صورت مجعی اجنام می شود، آرمان شهر 

مهیشه حرف اول را زده است.«
حقوق  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  ارغون  الدین  وحید  آقای 
بشر پس از اشاره به برخی از برنامه های آرمان شهر در والیات 
گفت: »اگر آرمان شهر بتواند در والیت ها نیز فعالیت بیشتری 
کند، عالقمندی زیادی وجود دارد. امیدوارمی برنامه ها متنوع 
تر شوند، رسانه ها حضور داشته باشند. ما در آینده بیشتر از 

پیش با آرمان شهر مهکاری خواهیم کرد.«
آقای مسعود حسن زاده نویسنده و شاعر گفت: »در پرونده 
چاپ کتاب آرمان شهر دو خرسندی بزرگ وجود دارد و آن 
عبارت از چاپ دو کتاب جورج اورول و کتایب از ویرجینیا 
وولف است که کار بسیار بزرگی در افغانستان بود. این هناد 
بسنده  کتاب ها  مهنی  چاپ  باشد  نکرده  دیگر  کار  هیچ  اگر 
است تا از آرمان شهر قدرداین شود. ویل در باره چاپ کتاب ها 

دنبال  را  استراتیژی  کدام  نفهمیدم  ادبیات  مسائل  در  حداقل 
می کند.«

آقای یاسنی نگاه شاعر و نویسنده در باره سابقه مهکاریش 
با آرمان شهر گفت: »خودم به یک روایت در آرمان شهر به دنیا 
آمدم، آموختم، اشتراک کردم، سخنران بودم، گرداننده بودم و 
نگراین  چون  ندارم  پیشنهادی  بودم.  دوست  مدیرانش  با  هم 
هایی که دوستان سخنران اشاره کردند، من به این کم بودی ها 
هایی  سازمان  معدود  از  آرمان شهر  هستم.  آشنا  نگراین ها  و 

است که کمتر حرف می زند و بیشتر کار می کند.«
در  »ما  گفت:  دانشگاه  اساتید  از  یکی  مهرداد  جمیب  آقای 
غیاب یک حکومت فرهنگی هنادهایی مثل آرمان شهر داشتیم 
که چراغ فرهنگ و ادبیات را روشن نگه داشتند. من بر خالف 
ادوارد سعید را  آقای حسن زاده وقیت کتاب نقش روشنفکر 
می بینم، وقیت آثار اورول یا شهزاده کوچک را چاپ می کند 
سیاست ادیب آن برای من مفهوم و معنا دارد. آرمان شهر مهه 
کتاب ها را منی تواند چاپ کند ویل مهمترین کتاب ها را چاپ 

کرده است.«
آقای عبداهلل عطایی مهاهنگ کننده برنامه های بنیاد هاینریش 
بل در افغانستان گفت: »آرمان شهر یکی از مهکاران نزدیک 
ماست، از مهنی تربیون اعالم می کنم که برای ترویج فرهنگ 
را  ارزش های مدین مهکاری های خود  تقویت  و  بشر  حقوق 

پس از این هم با این بنیاد ادامه خواهیم داد.«

در خبش بعدی برنامه آقای رفیع هبروزیان و گروه دهه چهل 
کنسریت اجرا کردند و رفیع هبروزیان با آهنگ هایی از خود 
و بعضی از بزرگان موسیقی دهه چهل خماطب دلگری از جنگ 
انسان  روزمرگی های  از  اندکی  را  مغموم  جغرافیای  این  در 
افغانستاین بریون برد. سپس آقای فرید رستگار هم بعضی از 
آهنگ های تازه اش را به مهراهی نوازندگان گروه دهه چهل 
شنوندگان  برای  را  رپ  آهنگ  دو  نیز  سوسن  خامن  خواند. 

اجرا کرد. 
استادان،  از  نفر  دو صد  با حضور حدود  که  برنامه  این  در 
و  رسانه ها  اندرکاران  دست  بشر،  حقوق  فعاالن  دانشجویان، 
به  تقدیر  نیز  آرمان شهر  یاران  از  شد  برگزار  فرهنگ  اهایل 
عمل آمد؛ سازمان هایی که در این سال ها یار و مهکار این 
هناد مدین بودند و افرادی که به عنوان سخنران یا جمری در 

گفتگوهای آرمان شهر حضور داشتند.
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و  خنبگان  میان  پلی  “گفتگو  جلسه  هفدمهنی  و  صد 
از  با حضور مجعی  آرمان شهر  بنیاد  هفتم(  )سال  شهروندان” 
و  نویسندگان  و  روشنفکران  جویان،  دانش  و  وران  دانش 
گروهی از شهروندان، با عنوان »روبرو: انتخابات و خط قرمز 
جوانان«، روز پنجشنبه بیست و سه جوزای ۱۳۹۲ در تاالر 

عالمه سلجوقی در شهر هرات برگزار شد.
علوم  و  حقوق  دانشکده  )رییس  سلجوقی  محید  ابتدا  در 
سیاسی دانشگاه جامی( گرداننده جلسه(، مباحثی را در مورد 
حضور فعال جوانان در دهه اخری و در حوزه های گوناگون 
پایان  در  او  ساخت.  مطرح  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
سخنانش، با طرح پرسش هایی در رابطه با هسیت جوانان و 
پدیده انتخابات به عنوان کنشی سیاسی، از سخنرانان خواست 

تا در این زمینه صحبت کنند.
اولنی  جامی(  دانشگاه  علمی  )معاون  حسیین  مسعود  سید 
فرهنگی  سیاسی،  “ابتکارهای  خصوص  در  جلسه،  سخنران 
در دهه اخری”  مطالبات شان  بیان  برای  اجتماعی جوانان  و 
فرهنگی  و  سیاسی  حوزه های  در  را  جوانان  دستاوردهای   ،

از  انتقاد  با  حسیین  آقای  منود.  توصیف  ارزنده  بسیار  کشور 
حکومتهای وقت، گفت که در طول تاریخ افغانستان، جوانان 
ابزاری در دست قدرمتندان بوده اند. اما در دهه اخری جوانان 
ابتکار عمل را در حوزهای خمتلف سیاسی و فرهنگی به دست 
گرفته اند. جوانان حافظ منافع ملی و احیا کننده واقعیت های 
دیین هستند. نقش پررنگ جوانان در حوزه سیاست، با حضور 
تاسیس  و  کشور  و خارج  داخل  در  نشست های سیاسی  در 
صدها هناد، اجنمن و شبکه نشان دهنده اعتالی شعور سیاسی 
جوانان است. جوانان در حوزه فرهنگی نیز رشد چشم گریی 
داشته اند. آن ها با مشارکت گسترده در فعالیت های رسانه ای 

و سایر عرصه ها، نبض اجتماع را در دست گرفته اند.
خامن لیلما نعماین )استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان( دومنی 
رای  چرا  جوان  “زنان  که  این  به  رابطه  در  جلسه  سخنران 
از  زنان  تصور  داشت:  اظهار  دهند و چه می خواهند؟”  می 
مدرن  مفاهیم  از  استفاده  با  که  ـ  افغانستان  نوپای  حکومت 
غریب ظاهرا خود را مدافع حقوق آنان نشان داده ـ این بود 
خواست های  متام  به  می توان  دولت  پشتیباین  و  با محایت  که 

از سلسله گفتگوهای روبرو

 انتخابات و خط قرمز جوانان

گفتگوی 117
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گذشت  از  بعد  که  رسد  می  نظر  به  اما  یافت،  دست  خویش 
بیش از ده سال، وضعیت و موقعیت زنان تفاوت چشم گریی 
نکرده است. گرچه جایگاه زنان از نظرحتصیلی ارتقا منوده ویل 
دستاوردهای اندک چند سال اخری، منی تواند منکر این واقعیت 
باشد که وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان روز به 
روز بدتر می شود. وی در پایان سخنانش اظهار داشت که زنان 
باید با یک تعامل سیاسی فارغ از تعصبات قومی، فرهنگی و 

جنسییت به پای صندوقهای رای بروند.
مدین( سومنی سخنران  فعال  و  نگار  )روزنامه  فقریی  حممد 
با بررسی “جتربه ده ساله جوانان و تاثری آن را  این جلسه، 
تارخیی  استبداد  روند  داشت:  بیان  رو”  پیش  انتخابات  در 
مهم  در عرصه های  مانع حضور جوانان  بزرگترین  افغانستان 
سیاسی و اجتماعی به مشار می رود. از سوی دیگر، تفکرات 
سنیت مذهیب خود خطر بزرگی برای انکشاف فکری جوانان 
حمسوب می شود. در دهه دموکراسی وضعیت فکری جوانان به 
مراتب هبتر از دهه اخری بوده است، چون در فضای سیاسی 
در  جوانان  مشارکت  مشسی،  پنجاه  تا  چهل  دهه  اجتماعی 
توجه  درخور  و  هدفمند  امروز،  برخالف  احزاب  و  گروه ها 

بوده است. 
او با برمشردن مشکالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امروزی 
اعالم  جامعه  حتول  در  اقتصادی  سیستم  کننده  تعینی  نقش  و 
کرد: تا زماین که حبران اقتصادی در جامعه ای مانند افغانستان 

حل نگردد انکشاف سیاسی ناممکن خواهد بود.
عمرقدوس خطییب )دانشجوی رشته حقوق و علوم سیاسی( 
آخرین سخنران برنامه در خصوص “دانشجویان، منتخبان و 
انتخابات  در  دانشجویان  نقش  منود:  اظهار  آینده”  انتخابات 
نقشی بسیار مهم و تاثری گذاری است. دانشجویان آینده نگرند 
و توانایی شان در این است که قادرند از جتارب گذشتگان و 
اندوخته های به روز شده استفاده کنند. امید و آرمان ما این 

است که جوانان در آینده مولد تفکر سازنده باشند.
خبش پرسش و پاسخ:

در خبش پرسش و پاسخ اشتراک کنندگان با طرح سواالت 
سخرانان  توسط  شده  مطرح  موضوعات  پریامون  خویش 

جلسه، در حبث سهیم شدند.
آقای عبداهلل اهلام یک تن از دانشجویان دانشگاه هرات گفت: 
آقای  گفتارهای  بنی  که  تقابلی  به  توجه  با  بدامن  خواهم  می 
حسیین ـ که فعل و انفعاالت دانشجویان در دانشگاه را نوعی 
این  که  ـ  خطییب  آقای  و  ـ  کردند  حمسوب  ارزنده  دستاورد 
حرکت ها را نوعی هنجارشکین خواندند ـ وجود دارد، کدام 

یک از روایت ها حقیقی و قابل قبول است؟
حرکت های  از  حسیین  آقای  دانشجو،  این  جواب  در 
برای  دانشجویان  کنش  که  گفت  و  کرده  دفاع  دانشجویی 
الزامی و ضروری است.  کامال  کسب هویت دانشگاهی خود 
مثال جنبش محایت از واژه دانشگاه در مقابل کلمه پوهنتون، 
نوعی حرکت مدین و بر حق حمسوب می شود. آقای خطییب 
با ماهیت حرکت  تایید سخنان آقای حسیین گفت که من  با 
دانشجویی موافقم اما این حرکت ها نباید به صورت خشن و 
غری دموکراتیک اجنام پذیرد. جنبش دانشجویی در افغانستان 
از گرایشات قومی و مسیت است و هم  متاثر  نظر من، هم  به 

کارکردی غری مدین داشته است.
خامن بلقیس عزیزی دانشجوی ادبیات دانشگاه هرات، خامن 
لیلیما نعماین را خماطب سوال خویش قرار داد و پرسید: “فکر 

می کنید علت اصلی شکست زنان در دهه اخری چیست؟”
زنان و چالش های  تاریخ جنبش  به  اشاره  با  نعماین  لیلیما 
روبروی جنبش، اظهار داشت که علت اصلی شکست خوردن 
اکثر حرکت های زنان، سو استفاده از موقعیت و وضعیت زنان 

و هدفمند نبودن این حرکت ها بوده است.
آقای حممد امحدی )دانشجوی دانشکده مهندسی( با اعتراض 
خطییب  آقای  برخالف  من  گفت:  خطییب  آقای  سخنان  به 
موافق نیستم که جنبش دانشجویی منفعل و آشوب زده است؛ 
از حمیط  برخاسته  و  مرکزگرا  تنها  نه  دانشجویی  زیرا جنبش 
فرآورده  جنبش،  اساس  و  اصل  بلکه  نبوده  کابل  دانشگاهی 
که  خطییب  آقای  نظر  با  مهچننی  من  است.  خمتلف  والیات 
دارد  و مسیت  قومی  خواست های  دانشجویی  جنبش  فرمودند 
و چندوجهی  متکثر  دانشجویی جنبشی  کامال خمالفم. جنبش 
است و تنها تشکلی است در افغانستان که از اقوام و گروه های 

گوناگون منایندگی می کند.
آقای خطییب با طرح چند پرسش به دفاع از خود پرداخت 
او گفت: من از مشا سوال می کنم دستاوردهای مشا در دهه اخری 
در دانشگاه چه بوده است؟ مشا برای اعتالی جنبش دانشجویی 

چه کار کرده اید؟
کنگره  حزب  )معاون  خطییب  برزین  آقای  حبث  ادامه  در 
که   – حسیین  آقای  نظرات  با  خمالفت  در  افغانستان(  ملی 
دستاوردهای دهه اخری را چندین برابر متام دوره های پیشنی 
در افغانستان می شناخت – گفت که تاریخ افغانستان از دهه 
ای  رابطه  در  اخری  دهه  دستاوردهای  و  نشده  شروع  اخری 

تنگاتنگ با گذشته کشور است.
آقای محید سلجوقی گرداننده برنامه یکی از بزرگترین و مهم 
ترین مسائل در تبینی انتخابات عادالنه و شفاف را در تکوین 
و مدرنیزه کردن انتخابات و استفاده از وسایل ارتباط مجعی، 
مثل رسانه ها و شبکه های اجتماعی جمازی دانست در حایل 
که این منابع در اختیار جوانان قرار دارد و از شرکت کنندگان 

جلسه خواست تا در این مورد نظرات خود را ارائه منایند.
و  مدرنیزه  مسئله  فراتراز  من  نظر  به  گفت  نعماین  خامن 
است.  دولت  مشروعیت  حبث  انتخابات  کردن  تکنولوژیک 
ازدیاد فاصله میان دولت و مردم سبب شده که نتوان به حضور 
نیز  حسیین  آقای  داشت.  امید  انتخابات  در  جوانان  پررنگ 
گفت من تا اندازه ای با صحبت های خامن نعماین موافق هستم 

و به انتخابات و آینده کشور بسیار بدبینم.
با  پایان،  نیز در  دانشگاه هرات(  )استاد  ناصر رهیاب  حممد 
اشاره هایی به صحبت سخنران های جلسه گفت: به نظر من 
تفاوت عمده ای میان زن شهری و زن روستایی وجود دارد. 
انتخابات در نظر زن روستایی یک پدیده شیک و دست نیافتین 
است چون او از ابتدایی ترین حقوق خویش نیز حمروم است. 
جوانان ما نیز با مسئله جهان مدرن ارزشی برخورد منی کنند؛ 
از ایدیولوژی های معقول حمروم هستند و کامال مادی نگر شده 

اند.
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گرداننده  آرمان شهر(،  بنیاد  )معاون  امیین  االمنی  روح  آقای 
جشن آرمان شهر که روز ۳ جوالی ۲۰۱۳ به مناسبت صد و 
هجدمهنی جلسه گفتگو برگزار شد، گزارشی از فعالیت هایی 
کرد.  ارائه  زیر  شرح  به  را  گذشته  سال  هفت  در  آرمان شهر 

)نگاه کنید به مشروح گزارش این گفتگو در صفحه 4(
از شانزده سال جتربه حرف می زنیم که هفت سال اش در 
این  فراز و فرودهایی زیاد. در  با  داده است  افغانستان روی 
هفت سال بیشتر از صد هزار جلد کتاب و ۱۱۸ جلسه گفتگو 
کنار  در  آرمان شهر  نام  به  است  کار گروهی کوچک  حمصول 
رایزین های ملی و بنی املللی این گروه برای حتقق حقوق بشر؛ 

برای آزادی انسان!
عنوان این برنامه را “بررسی یک سیاست فرهنگی” گذاشتیم 
بدین جهت که معتقدمی فعالیت این هناد در هفت سایل که در 
افغانستان گذشت چیزی جدای از یک ابتکار بود. هفت سال 
به شهروندان  از خنبگان و گفنت  استمرار، شنیدن  پافشاری و 
برای هنادینه کردن فرهنگ گفتگو و ارایه آن به عنوان بدیلی 
انسان، سیاست ما در  به  بر جنگ و نشر آگاهی در خدمت 
طول این سال ها بود و مهان هفت سال پیش نیز به روشین می 

دانستیم که چه می خواهیم.
روی ۱۱۸ دعوت نامه آرمان شهر نوشته شده “گفتگو پلی 
میان خنبگان و شهروندان” و این نشان دهنده تأکید این هناد 
مدین بر استفاده از اندوخته های فرهیختگان این جامعه برای 
را  اساسی  نقشی  میانه شهروندان  این  در  و  است  حل حبران 
ایفا می کنند. شهرونداین که نه رعیت اند و نه مردم بلکه کنش 
گراین متعهد هستند، هم به حقوق خود اشراف دارند و هم به 
حقوق دیگران احترام می گذارند؛ اگر رأی بدهند آگاهانه رأی 

می دهند و اگر رأی ندهند آگاهانه رأی منی دهند.
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که با وصف حضور مسبولیک 
دموکراسی هنوز هستند عده ای که واژه رعیت را بر لب می 
آورند و مردم، اصطالحی معمول است اما ما در طول مهه این 
سال ها برای شهروند کار کرده امی که مفهومی فراتر از هر چه 

رعیت و مردم است. شهروند کسی است که با:
از خویشنت  برگزیدن/ و  اختیار  به  یافنت/ و آنگاه  جسنت/ 

خویش بارویی پی افکندن
سر بلند می کند و برای تغیری در جامعه اش تالشی آگاهانه 
دارد. ما در هفت سال گذشته تالش بر این داشتیم تا شهروندان 
را گرد هم بیاورمی و با آن ها گفت و شنود داشته باشیم و این 
رابطه متقابل گام های مان را در این مسری استوارتر کرد وقیت 
توانستیم در حد توان اندک مان در این هفت سال با بیش از 
بیست هزار خماطب صحبت کنیم و از بیش از ۲۰۰ سخنران 

بشنومی.
ما تنها تن به یک ابتکار فرهنگی ندادمی به این دلیل که می 
دانستیم با ابتکاری صرف و مکث در یک نقطه زماین منی توان 

در این کشور قدمی را از قدمی برداشت و به مهنی سبب بود 
که به دنبال برنامه ای بلند مدت گشتیم؛ برنامه ای که به یک 
جلد  هزار  از صد  بیش  به  اجنامید؛  فرهنگی  گزاری  سیاست 
کتاب؛ سی دو مشاره نشریه، بیش از ۷۰۰ تکه فیلم در کانال 
یوتیوب و صد و هژده جلسه گفتگو؛ به ده ها گزارش و اعالمیه 
و برگزاری چندین جشنواره فرهنگی – هنری و منایش نامه؛ 
در  بنی املللی  و  ملی  رایزین های  و  مستند  فیلم  چند  تولید 

موقعیت های خمتلف برای انسان و برای آزادی!
در این قسمت می خواهم معریف کوتاهی از خبش های خمتلف 

کار آرمان شهر داشته باشم.
انتشارات

به  را  کتاب  نسخه  هزار  صد  از  بیش  آرمان شهر  انتشارات 
صورت رایگان در خدمت به آگاهی مجعی در اختیار شهروندان 
قرار داده است و در کنار آن از طریق نشر آگاهی در نشریه ها، 
وبسایت و فعالیت پی گری در شبکه های اجتماعی در چرخش 
بیشتر  است.  بوده  سهیم  عدالت  راه  کوشندگان  بنی  اطالعات 
وبسایت  از طریق  و  آنالین  به صورت  آرمان شهر  کتاب های 

آرمان شهر نیز قابل دسترس است.
ما در طول این سال ها کاروان های کتایب را به گوشه و کنار 
این جغرافیای زباین فرستادمی از بدخشان تا بلخ و بامیان و 
دایکندی و قندهار. و یک کاروان کتاب را مهراه با حمموله ای 
از مهدیل و هم زباین به شهر دوشنبه تاجیکستان فرستادمی و 
مراسم پایاین دور اول و دوم جشنواره بنی املللی صلح سیمرغ 

را در کتاخبانه ملی تاجیکستان برگزار کردمی.
از  ای  جمموعه  زیر  عنوان های  حتت  آرمان شهر  انتشارات 
گفتگو،  بشکنیم،  را  “سکوت  است:  کرده  منتشر  را  کتاب ها 

سیمرغ، زنان، کودک و نوجوان، سیاست نامه.
است.  داده  جای  را  هایی  کتاب  خود  در  سلسله ها  این 
کتاب  به  دارد  اختصاص  که  بشکنیم”  را  “سکوت  مانند 
این  در  جنگ.  قربانیان  روایت  و  بشر  حقوق  پریامون  هایی 
خبش کتاب هایی مانند راهنمای قربانیان به دادگاه بنی املللی 
جزایی، گذشته چراغ راه آینده، علیه فراموشی، افغانستان در 
جستجوی حقیقت و عدالت، گذری بر ویرانه های جنگ و… 

118 گفتگو و صد هزار کتاب در جشن آرمان شهر
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منتشر شده است.
در سری سیمرغ آثار ادیب و هنری از نویسندگان افغانستان 
و دیگر نقاط جهان منتشر شده است. کتاب هایی مانند: مرقع 
عشق منتخب آثار خوشنویسی استاد جنیب اهلل انوری، پایان 
کار سه روینی تن اثر استاد رهنورد زریاب، پر سیمرغ منتخیب 
از شعرهای شاعران افغانستان، ایران و تاجیکستان در اولنی 
اثر  حیوانات  قلعه  و   ۱۹۸۴ رمان  سیمرغ،  صلح  جایزه  دور 
جورج اورول، رمان فارهنایت ۴۵۱ از ری داگالس بردبردی 

و…
در  زنان  برای  عدالت  مانند  هایی  کتاب  “زنان”  سری  در 
جنگ و صلح، جمموعه شعر »هیچ نتوان گفت در پنجاه سال« 
وولف  ویرجینیا  اثر  خود«  آن  از  »اتاقی  و  نکهت  محریا  از 

منتشر شده است.
در خبش کودک و نوجوان کتاب هایی مانند اعالمیه جهاین 
حقوق بشر برای کودکان و نوجوانان به صورت مصور، داستان 
مسافر کوچولو اثر دوسنت اگزو پری و با ترمجه امحد شاملو 
و لباس جدید امپراتور جمموعه چهل و چهار قصه از هانس 

کریستنی اندرسن منتشر شده است.
»سیاست  آرمان شهر  انتشارات  مهم  خبش های  از  یکی 
سیاست  کلی  عنوان  زیر  که  هایی  کتاب  است. زجنریه  نامه« 
ترین مسایل  مهم  به  تئوریک  منظری  از  نامه چاپ می شوند 
استراتژیک افغانستان و جهان می پردازند. در این سری کتاب 
هایی مانند »نقض حقوق بشر و سیاست امریکا«، »ناتو استثنا 
مشارکت  و  »تبعیض  ها«،  امپراتوری  افول  و  دموکراسی  بر 
سیاسی زنان – نقش آموزش و پرورش«، »شهر و جنگ« و 

»فدرالیسم و دموکراسی« را منتشر کرده است.
مدین  جامعه  و  بشر  حقوق  گستره  در  »آرمان شهر«  نشریه 
منتشر می شود. از این نشریه دوزبانه تا کنون ۳۲ مشاره منتشر 
اختیار خماطبان  در  آنالین  به صورت  نشریه  این  است.  شده 

قرار می گرید.
در کنار این فعالیت ها چهار خربنامه هفتگی حقوق بشر )با 
باره  نامه حقوق بشر«( به صورت جمزا در  عنوان »هفت روز 
افغانستان، ایران، بنی املللی و زنان منتشر می شود و به بیست 

هزار خماطب از طریق آدرس امییل ارسال می شود.
مرکز  ترین  کامل  اجیاد  برای  کمر مهت  آرمان شهر  وبسایت 

اسناد حقوق بشری و اجیاد شبکه بنی املللی زنان بسته است. 
گفتگو

گفتگوهای آرمان شهر در طول هفت سال گذشته در شهرهای 
این  برگزار شده است.  کابل، هرات، مزار شریف و بدخشان 
گفتگوها با جتلیل از امحد شاملو شاعر انسان و آزادی در کابل 
آغاز شد و در هفت سال گذشته به موضوعات خمتلف سیاسی، 
اجتماعی، حقوق بشری، و زنان پرداخت، مثل یک دهه حضور 
بنی املللی در افغانستان، جنبش زنان افغانستان جتربه های ملی 
و فراملی، در جستجوی حقیقت و عدالت در افغانستان …و 
مهایش های فرهنگی و منایش فیلم و کنسرت برگزار کرد، از 
مجله منایش نامه هایی مانند دو زن دوشاعر )خمفی بدخشی و 
حمجوبه هروی(، سیمرغ در قاف صلح، کاروان صلح سیمرغ )با 

حضور هنرمندان نامی تیاتر تاجیکستان(. 
مجهوری  ریاست  انتخابات  مناسبت  به  چهارچوب  این  در 

و جملس در دور گذشته نیز جلسه های ویژه ای به نام روبرو 
برگزار شد که نامزدهای انتخابات را روبروی مردم نشاند تا 
آن ها  سوال های  به  و  بگویند  مردم  برای  را  شان  برنامه های 

پاسخ بدهند.
بر عالوه این ها برگزاری جلسه های هفته وار کتاب خواین، 
نقد، صدور اعالمیه ها و بیانیه ها به مناسبت های خمتلف در دفاع 
از حقوق بشر و عدالت خواهی، رایزین های ملی و بنی املللی 
با دیگر هنادهای مدین، حقوق بشری و فرهنگی  و مهکاری 

قسمت های دیگر فعالیت های این هناد را در بر می گرید.
مترقی،  با هنادهای  امی  کرده  ما تالش  این سال ها  در طول 
مدین، فرهنگی، دانشگاهی و خوش فکر مهکاری هایی اجنام 
دهیم که منونه این مهکاری ها هفت سال کار مشترک و متداوم 
با انستیتیوت فرانسه در افغانستان است. اولنی جلسه گفتگوی 
برگزاری  امروز شاهد  برگزار شد و  این سالن  آرمان شهر در 
صد و هجدمهنی جلسه آن در مهنی سالن هستیم. در این بنی 
حدود هفتاد درصد این گفتگوها در این سالن برگزار شد و 
یکی از زیبا ترین جتربیات ما در این سال ها این مهگامی و 

مهراهی بود.
ما معتقدمی متام کارهایی که اجنام می دهیم و ممکن است در 
نظر خماطیب در یک نگاه پراکنده به نظر بیاید کارهایی است که 
مانند زجنری به هم بافته اند در واقع هیچ کدام از اقدامات ما به 

صورت تصادیف اجنام نشده است.
ما اگر کتاب چاپ می کنیم یا گفتگو برگزار می کنیم و اگر 
جایزه صلح می دهیم یا فستیوال سینمایی برگزار می کنیم مهه 
این ها در خدمت به این هدف است که جامعه آگاه و مترقی 

می خواهیم.
این  فعالیت های  و  دارمی  نظر  فرهنگی  جغرافیای  این  به  ما 
حتت  را  امروز  سیاسی  مرزهای  از  تر  وسیع  ای  دایره  بنیاد 

پوشش دارد.
مهکارهای ما در این سال ها با گروه ها و کمپاین هایی مانند 
نیز  یا کمپاین ۵۰ درصد زنان  انتقایل  گروه مهاهنگی عدالت 
اهداف  به  رسیدن  ای  بر  مجعی  اقدامات  به  گذاشنت  احترام 
افراد  و  گروه ها  هنادها،  از  ما مهواره  بود.  اجتماعی  مشترک 
مترقی محایت کرده امی و خواستار محایت آن ها از فعالیت های 

خود شده امی.
به آزادی و ترقی بدون حضور زنان  باور دارمی رسیدن  ما 
در یک اجتماع امری حمال است. ما می دانیم بدون مشارکت 
فعال زنان در متام عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی منی توان صحبت از هیچ دست آوردی را در جامعه 

مطرح کرد.
از مهه کساین که در طول این سال ها مهکار و یاور ما بوده 
اند سپاسگزاری می کنیم از مهه عزیزاین که به عنوان سخنران 
و گفتگو گردان در کنار ما بودند و از مهه کساین که در این 
این  برگزاری  در  که  هنادهایی  هم  و  کردند  شرکت  برنامه ها 

برنامه ها با ما مهراه شدند.
به امید این که جشن ده سالگی آرمان شهر را با هم برگزار 

کنیم.
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و  یک صد  در  آرمان شهر  نظران خماطب  از صاحب  بعضی 
هژدمهنی برنامه ی گفتگو پلی میان خنبگان و شهروندان که روز 
۳ جوالی ۲۰۱۳  برگزار شد، دیدگاه های خود را بیان کردند.

دیدار علی دیدار، عضو گروه حتقیق و دفاع از حقوق بشر:
خیلی خرسندم که امروز در این برنامه اشتراک کردم و این 
موفقیت بزرگ را به آرمان شهر تربیک می گومی. یادم هست 
کابل  دانشگاه  دانشجوی  که  زماین  قبل  تقریبًا چهار سال  که 
بودم، در یکی از گفتگو ها اشتراک کردم و موضوع دو تعبری از 
جهاین شدن بود که در آن جلسه آقایان لطیف پدرام و استاد 
اما در  نورالدین علوی سخنران بودند. جلسه مذکور گذشت 
این جلسه در  از آن گفته های سخنرانان  بعد  طول یک هفته 
این خود نشان  میان دانشجویان دانشگاه رد و بدل می شد. 
دهنده امهیت برگزاری مهچون جلسات است و واقعًا نقش پلی 

میان خنبگان و شهروندان را بازی می کند.
دوستان  و  دارم  آرمان شهر  با  هم  دیگری  جتربه های  من 
آرمان شهر را خیلی متفاوت از دیگر دوستاین که در هناد های 
مدین کار می کنند در می یامب. به طور منونه وقیت من در هرات 
بودم و می خواستم یک برنامه را در آن والیت برگزار کنم، 
به یکی از دوستان آرمان شهر در دفتر هرات در متاس شدم به 

خاطر دریافت یک سری از کتاب ها در زمینه حقوق بشر و 
حقوق زنان که در مدت کمتر از نیم ساعت حدود 300 جلد 
کتاب در دسترسم قرار گرفت. مهچنان در فعالیت های مدین 
که به صورت مجعی اجنام می شود، آرمان شهر مهیشه حرف اول 
به آرمان شهر  افتخارایت است که  از  این یکی  را زده است و 
انتقایل  عدالت  مهاهنگی  گروه  در  مثال  طور  به  می گردد.  بر 
که ما هم عضو آن هستیم، آرمان شهر مهیشه به عنوان مدافع 
قربانیان و حقوق شهروندان ظاهر می شود و نقش اساسی را 

بازی می کند.
پیشنهاد من به آرمان شهر این است که بیشتر مترکز شان را 
دانشجویان  و  زیرا جوانان  کنند،  و جوانان  دانشجویان  روی 
کنند.  اجیاد  تغیریی  در جامعه  می توانند  و  هستند  پذیر  تغیری 
مهچنان از آرمان شهر تقاضا دارم تا برنامه های خود را توسعه 
از  نیز در جریان مسایلی  آموزان  دانش  تا  به مکاتب  بدهند 

قبیل حقوق بشر، دموکراسی و حق شهروندی قرار گریند.

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  ارغون،  الدین  وحید 
افغانستان:

خوشحامل که یک بار دیگر در یکی از گفتگو های آرمان شهر 
والیت  در  آرمان شهر  که  را  ای  برنامه  دو  می کنم.  اشتراک 

دیدگاه های صاحب نظران
 در باره آرمان شهر 
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آن  کنندگان  اشتراک  از  یکی  کرد و من هم  برگزار  بدخشان 
بودم از طرف مردم بدخشان مورد استقبال زیاد قرار گرفت. 
استقبال  مورد  نیز  شد  توزیع  حمافل  آن  در  که  هایی  کتاب 
اشتراک کننده ها قرار گرفت. از دوستان آرمان شهر می خواهم 
که چننی برنامه ها را در سطح والیات بیشتر انکشاف بدهند. 
والیات  در  هایی  حبث  چننی  برگزاری  به  عالقمندی  چون 

دوردست افغانستان وجود دارد.

مسعود حسن زاده، شاعر و نویسنده:
دو  آرمان شهر  توسط  کتاب ها  چاپ  پرونده  در  من  برای 
از  رمان  دو  یکی چاپ  دارد.  وجود  بزرگ  بسیار  خرسندی 
جورج اورول و دوم "اتاقی از آن خود" اثر ویرجینیا ولف  که 
افغانستان است. مهانطوری که دوستان  کار بسیار بزرگی در 
در  آرمان شهر  که  بگومی  خواهم  می  شدند.  یادآور  هم  دیگر 
فعالیت  افغانستان  در  که  ای  دولیت  غری  سازمان های  میان 
خواهم  منی  من  است.  موفق  سازمان های  از  جزئی  می کنند، 
تعریف و متجید کنم به قول معروف »چیزی که عیان است چه 
حاجت به بیان است«. حد اقل چاپ حدود یکصدهزار جلد 
کتاب در افغانستان توسط یک هناد غری دولیت کم سابقه است 

با این مهه گشاده دسیت.

یاسنی نگاه، شاعر و نویسنده:
جشن هفت سال کارکرد آرمان شهر را به مدیران آرمان شهر 
و جامعه فرهنگی افغانستان شادباش می گومی. من خودم به 
رواییت در آرمان شهر به دنیا آمده ام. هم از آرمان شهر آموخته 
ام، هم اشتراک کننده بودم، هم سخنران بودم و هم با مدیران 

آرمان شهر دوست بودم.
دریافت من به عنوان یکی از آدم هایی که در حوزه فرهنگ 
و ادبیات یک مقدار کار کرده ام این است که آرمان شهر جزو 
کار  بیشتر  و  زند  می  کمتر حرف  که  است  هایی  حمدود هناد 
می کند. آرمان شهر هفت سال است که برنامه گفتگو را برگزار 
و  مدین  گریی های  موضع  کتاب،  چاپ  طور  مهنی  می کند. 
حقوق بشری، کار در زمینه حقوق زنان و اطفال، مقوله جنگ، 
حقوق  ارزش های  دیگر  و  صلح  مقوله  ترویج  صلح،  مقوله 
بشری و انساین که در طول این سال ها آرمان شهر به صورت 
دوامدار و بدون خستگی به آن پرداخته است قابل قدر است.

جمیب مهرداد، شاعر و نویسنده:
متاسفانه وزارت اطالعات و فرهنگ در چند مرحله بسیار 
سیاسی بود. یعین این وزارت به عنوان بلند گوی خواست های 
بر  که  این  تا  بوده  حکومت  آیند  ناخوش  متاسفانه  سیاسی 
اساس یک دغدغه کالن فرهنگی به وجود آمده باشد. و در 
مثل  هایی  هناد  امهیت  که  است  هایی  حکومت  چننی  غیاب 

آرمان شهر برجسته می شود.
نیست،  کوچکی  کار  کتاب  جلد  هزار  یکصد  پخش  و  چاپ 
نظر من در ده  به  بزرگی است.  بسیار  بلکه یک دست آورد 
سال  اخری باالخره توسعه فرهنگی اتفاق افتاده است. مهچنان 
بسیار  خمتلف  حوزه های  در  گفتگو  یکصد  از  بیش  برگزاری 

مفید بوده در افغانستان.
به نظر من یکی از خوشبخیت های ما این است که در غیاب 

چراغ  که  داشتیم  خویب  هناد های  ما  فرهنگی  حکومت  یک 
ادبیات و فرهنگ را مهیشه روشن نگهداشته اند. 

مهانطوری که آقای نگاه گفتند، من هم یکی از کساین هستم 
به  ما  ادیب  نقد  ام. خنستنی جلسات  از آرمان شهر آموخته  که 
عنوان شاعر و نویسنده از آرمان شهر آغاز شد. یک بار دیگر 
جشن هفت سالگی آرمان شهر را به متام دوستان در آرمان شهر 

تربیک عرض می کنم.

عبداهلل عطایی، مهاهنگ کننده برنامه های بنیاد هاینریش بل 
در افغانستان:

من هم به نوبه خود جشن هفت سالگی فعالیت های آرمان شهر 
را تربیک عرض می کنم و موفقیت هرچه بیشتر شان را در این 
عرصه می طلبم. آرمان شهر یکی از مهکاران نزدیک ما است 
که از سال 2012 بدینسو با ایشان مهکاری دارمی. و از این 
برای ترویج فرهنگ احترام  بنیاد ما  تربیون اعالم می کنم که 
به حقوق بشر و تقویت ارزش های مدین با آرمان شهر مهکار 

خواهد بود و به مهکاری مان ادامه خواهیم داد.

رویا سادات، فیلم ساز:
می  تربیک  را  موفقیت  این  آرمان شهر  متام مهکاران  به  من 
گومی. چون از حلاظ کمییت یک گروه چند نفری هستند ویل 

سرشار از انرژی و ایده و کار های نو و مفید.
در  گویند  می  و  می کنند  یاد  دوستان  اکثر  را  نکته  یک 
گفتگو های آرمان شهر بعضًا تعداد کمی شرکت می کنند. نظر من 
این است که هنوز حبث های از این دست در میان مردم هنادینه 
پذیرش چننی چیزهایی  برای  را  آمادگی الزم  مردم  و  نشده 
نباید  این حلاظ  از  آرمان شهر  نظر من  از  بدین حلاظ  ندارند. 
هیچ گاه متاثر باشد. موضوعایت از این قبیل که به طور پراکنده 
کار های  بزرگی  به  نه  البته  می شود،  دنبال  تلویزیون ها  در 
آرمان شهر، کاًل توجه شان روی مسایل سیاسی است، مردم را 
مصروف ساخته است. ویل در حبث های این چنیین نباید انتظار 
اشتراک تعداد زیادی را داشت. به دوستان آرمان شهر می گومی 
که از این ناحیه نباید متاثر باشند، چون چننی مسایلی هنوز 

هنادینه نشده است.

جواد محیدی، دانشجوی حقوق دانشگاه کابل:
را  هناد  این  و  شدم  آشنا  آرمان شهر  با   1389 سال  از  من 
به وجود  یافتم که در میان متام هنادهایی که وقیت که  هنادی 
می آیند داخل روزمرگی می شوند و حمو می شوند، وجود دارد 
و از ارزش هایی صحبت می کند که کمتر دیگران به آن می 
پردازند. به قول آقای شریعیت: »در جامعه ای که مهه به نان 
می اندیشند، بیان ارزش های واالی انساین جای پایی ندارد« 
ویل آرمان شهر در طول هفت سال تقریبًا برخالف جهت آب 
شنا کرده و توانسته این راه را به صورت درست بپیماید. امروز 
افغانستان  در  را  آرمان شهر  برنامه های  سالگی  هفت  ما  که 
جشن می گریمی، بیانگر این نکته است که این هناد در راهی که 

حرکت کرده یک هناد متعهد و صادق است.
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عدالت  بل  نیستیم؛  خون  با  خون  شسنت  خواستار  »ما 
می خواهیم« این پیام کنفرانس یک روزه ای بود که به وسیله ی 
از 100 هناد  بیش  با محایت  و  بشر  بر حقوق  مترکز  موسسه 
مدین دیگر )به مشول آرمان شهر( به تاریخ، ۲ جوزای ۱٣٩۲ 

برابر با ۲٣ می ۲۰۱٣ در کابل برگزار شد. 
کشور،  زون  چهار  از  کنندگاین  اشتراک  کنفرانس  این  در 
مسئووالن برخی از هنادهای جامعه ی مدین در کابل، منایندگان 
از  مشاری  و  افغانستان  ملی  شورای  و  صلح  عایل  شورای 
کنندگان  برگزار  داشتند.  اشتراک  بنی املللی  و  ملی  رسانه های 
عدالت  از  سوء  هایی  برداشت  اند  باور  این  به  کنفرانس  این 
انتقایل طی سال های گذشته، عدم توجه به سراسر افغانستان 

باعث کندی روند عدالت انتقایل بوده است. 
در خبشی از این کنفرانس مهمان هایی به منایندگیی جامعه ی 
منایندگی  به  و  بودند  آمده  کشور  زون های  و  والیت ها  مدین 
کارهایی  راه  و  مشکالت  ها،  دیدگاه  مربوطه  زون های  از 
اکثر آن ها،  پیشنهادی برای هببود این روند پیشکش کردند. 
در  کاران  جنایت  زورگویی، حضور  فساد،  جنگ، خشونت، 
مقام های بلند دولیت، قانون عفو عمومی و مصاحله ی ملی، عدم 
عالقمندی حامیان بنی املللی افغانستان به روند تطبیق عدالت 

انتقایل را موانع تطبیق این پروسه در افغانستان می دانند.
این سازمان ها باور دارند که هنوز فرصت هایی برای تطبیق 
این پروسه وجود دارد. آن ها قانون اساسی، کنوانسیون هایی 
پایه های  وجود  است،  ملحق  آن  به  افغانستان  که  بنی املللی 
سه گانه دولت، مکاتب، دانشگاه ها، هنادهای مدین و وجود 
موجود  فرصت های  عنوان  به  را  زمینه  این  در  آگاهی مجعی 

می دانند.
از شورای عایل صلح و جملس  این کنفرانس منایندگاین  در 
سنای افغانستان نیز اشتراک کرده بودند و به پرسش هایی و 

انتقادهایی که از پروسه ی صلح وجود دارد، پاسخ دادند.
که  آرمان شهر  بشر  حقوق  خبش  مسئوول  دروازیان  جواد 
به  آغاز خطاب  در  داشت  عهده  به  را  این خبش  گردانندگی 
گفت:  صلح  عایل  شورای  سخنگوی  قامسیار  امساعیل  آقای 
شورای عایل صلح در کجای ساختار دولت در قانون اساسی 
آن  آوردهای  دست  و  است  پاسخگو  کی  به  دارد؟  جایگاه 
به یک سلسله  افغانستان  طی سال های اخری چیست؟ دولت 
کنوانسیون  ژنو،  کنوانسیون های  مجله  از  بنی املللی  میثاق های 
جلوگریی از کشتار مجعی، کنوانسیون رفع متام اشکال تبعیض 
علیه زنان، اساسنامه دادگاه بنی املللی جزایی، قطعنامه 1325 

ما خواستار شستن خون با خون نیستیم 
بل عدالت می خواهیم
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شورای امنیت سازمان ملل و برخی از کنوانسیون هایی دیگر  
متعهد است. قانون اساسی به صراحت دولت را وادار به تطبیق 
این قواننی کرده است، ویل شورای عایل صلح و دولت برخی 
از این کنوانسیون ها را زیر پاگذشته است و خالف آن عمل 

کرده است، پاسخ مشا به این پرسش ها چیست؟
تاسیس  گفت:  صلح  عایل  شورای  سخنگوی  قامسیار  آقای 
قانون  تا  جمددی  اهلل  صبغت  رهربی  به  صلح  حتکیم  کمیته ی 
مصاحله ی ملی و عفو عمومی و سپس شورای عایل صلح به 
رهربی برهان الدین رباین، صدور فرمان های عفو عمومی، مهه 

این ها برای حتکیم پایه های صلح در کشور بوده است.«
آقای قامسیار در باره ی نقش شورای عایل صلح در رهایی 
زندانیان طالب گفت: »اخری نشر شد که 640 تن از جمرمنی 
را شورای عایل صلح آزاد کرده است. این ها افواحات هستند. 
عنوان  به  اشتباهًا  که  کساین  بیشتر  که  دارد  کمیته  یک  شورا 
صلح  پروسه ی  به  آن ها  آزادی  و  می شوند  بازداشت  طالب 
به مقامات قضایی مطابق فرمان رییس مجهور  کمک می کند، 
به وسیله ی شورای  این 640 تن قطعًا  مراجعه می شود. ویل 

عایل صلح رها نشده اند.«
او در باره ی پروسه ی صلح گفت: »تا امروز رهربی طالبان 
و حزب اسالمی و سایر گروه ها هیچ مذاکره ای رمسی با دولت 

مذاکره  به  حاضر  که  اند  نکرده  اعالم  گاه  هیچ  و  اند  نداشته 
هایی  سلسله صحبت  یک  هستند.  عایل  شورای  یا  دولت  با 
از امضای  از سران حزب اسالمی داشتیم ویل پس  با برخی 

موافقت نامه ی استراتیژیک با امریکا آن هم قطع شد.«
باید  صلح  پروسه ی  که  باورمی  این  به  »ما  کرد:  تاکید  او 
مردمی شود و مهه مشول باشد. هنادهای جامعه ی مدین، زنان، 
جوان ها و گروه های قومی باید خواسته های خود را در این 
از  یکی  هیچ  حقوق  خواهیم  منی  و  منی توانیم  ما  ببینند.  آینه 
پروسه  قرباین  را  مردم  آوردهای  دست  یا  و  اقوام  ها،  گروه 

صلح بسازمی.«
سناتور  ـ  روشن  بلقیس  خامن  برنامه  این  سخنران  دومنی 
والیت فراه ـ در باره ی گذشته ی افغانستان گفت: »در طول 
تاریخ مردم به وسیله کودتاها و صلح های نا کار آمد قرباین 
تری  و  زندان  را  مردم  خمتلف  شیوه های  به  خلقی ها  اند.  شده 
باران کردند. سپس جماهدین و طالبان مردم کابل را قتل عام 
کردند. پایه گذار خشونت و جنگ خلق و پرچم بودند ویل 
خنستنی  امریکایی ها  طالبان.  و  جماهدین  آن  کننده ی  تکمیل 
جناییت که در حق ما کردند این بود که جنایت کاران را بر ما 

با  به مردم قول داد که  افغانستان  حاکم کردند. رییس مجهور 
جنایت کاران سازش منی کند ویل بیش از مهه جنایت کاران را 
در کنار خود راه داد. مهان جنایت کاران در پارملان افغانستان 
که اکثرًا جنایت کاران جنگی هستند قانون  عفو را در پارملان 

تصویب کردند.«
خامن روشن افزود: »دموکراسی یک بار از روسیه وارد شد و 
یک بار از امریکا. این دموکراسی واردایت مهیشه بر ضرر مردم 

بوده است. دموکراسی باید از بنی مردم برخیزد.«
در خبش پرسش و پاسخ یکی از اشتراک کنندگان از آقای 
برسند  توافق  به  طالبان  و  دولت  فرض  بر  پرسید:  قامسیار 
جایگاه قربانیان در کجا است؟ اشتراک کننده ی دیگر پرسید: 
آیا پروسه ی صلح بیشتر از این است که جنایت کاران طالب 
و جنایت کاران بر سر قدرت با هم یک جا می شوند و صرف 

حلقه ی جنایت کاران تکمیل می شود؟  
صلح  عایل  شورای  »ترکیب  گفت:  پاسخ  در  قامسیار  آقای 
حاصل جرگه ی صلح است. ترکیب اجتماعی، بافت اجتماعی 
و گروه های قدرت در افغانستان برای مشا و مردم معلوم است. 
ترکیب شورا سفارشی است. عدالت اجیاب می کند که ما برای 

حقوق قربانیان دادخواهی داشته باشیم.«
اشتراک کننده ی دیگر پرسید: پس چرا پرونده ی افغانستان 
به دادگاه بنی املللی جزایی سپرده منی شود؟ او گفت: »این کار 
دولت افغانستان است که باید با دادگاه مهکاری کند. من فکر 
ترسیم  گزارش  نشدن  نشر  آن،  افتادن  تاخری  به  دلیل  می کنم 
منازعه و لیست جمرمان جرامی جنگی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر است که اگر در افغانستان امکان پیگریی جنایات گذشته 

وجود نداشته باشد، به دادگاه بنی املللی باید سپرده شود.«
و  ملی  رسانه های  از  تعدادی  خربی  کنفرانس  خبش  در 
مدین  هنادهای  اعالمیه ی  که  بودند  کرده  اشتراک  بنی املللی 

خوانده شد و خربنگاران پرسش های خود را پرسیدند. 
در خبش آخر آقای رضا حسیین استاد دانشگاه و عضو گروه 
انتقایل  عدالت  پروسه ی  باره ی  در  انتقایل  عدالت  مهاهنگی 
گفت: عدالت انتقایل در افغانستان نه تنها یک گفتمان مسلط 
نیست بلکه یک گفتمان حاشیه ای است. اگر می خواهیم در 
به  را  انتقایل  عدالت  که  ندارمی  ای  چاره  کنیم  کار  زمینه  این 

عنوان یک گفتمان مسلط و عام تبدیل کنیم. 
»عدالت انتقایل خطری برای صلح در افغانستان پنداشته شده 
دلیل  به مهنی  می کنند  خطر  احساس  گروه  یک  چون  است. 
آن را مانع صلح می دانند، گروه دیگر تصور اشتباه از عدالت 

انتقایل دارند و صرف بعد جنایی آن را نگاه می کنند.
یک  از  که  شناسیم  می  کار  جنایت  عنوان  به  را  »کساین 
طرف مورد تایید مردم هستند و از طرف دیگر جمرم شناخته 
می شوند. این تناقضی است که راه حل ندارد به جز این که ما 

دیدگاه های خود را با هم یکی بسازمی.
در  انتقایل  عدالت  باره ی  در  تئوریک  ضعف  دچار  »ما 
افغانستان هستیم و از فقر مفهومی رنج می برمی. تا زماین که 
از آن رهایی پیدا نکنیم ساخنت راه کار برای عدالت انتقایل نا 

ممکن است.«
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با  گزارشی۱  انتشار  از  پس  سال  دو  ـ    ۲۰۱۳ جوالی   ۱۸
درخواست افزایش محایت از حقوق کارگران مهاجر تاجیک، 
هیایت از فدراسیون بنی املللی جامعه های حقوق بشر و آ دی 
حتقیق   برای  در جون ۲۰۱۳   )ADC Memorial( مموریال  سی 
درباره تغیریات هنادی و حقوقی و چالش های تازهرو در روی 
تاجیکستان  از  آن ها  و خانواده های  تاجیک  مهاجر  کارگران 
مهاجرت،  جنسییت  جنبه های  به  دیدار  این  در  کردند.  دیدار 
وضعیت مهاجران زن و مهسران کارگران مهاجر توجه ویژهای 

شد.   

فدراسیون بنی املللی جامعه های حقوق بشر در اینجا یافته های 
مقدمایت۲ و توصیه های این هیات را منتشر می کند. 

از سال 2011 به بعد حتوالت مثبیت رخ داده است: مهاجرت 
در دستور کار دولت جایگاه ویژه ای دارد، اداره مهاجرت کار 
خود را شروع کرده است، سازمان های غریدولیت در حبث های 
این،  وجود  با  دارند.  شرکت  قواننی  نویس  پیش  به  مربوط 
در  که  در جون 2013،  تاجیکستان  از  هیات  دیدار  در طی 
مهکاری با دفتر حقوق بشر و حاکمیت قانون تاجیک و مرکز 
حقوق بشر تاجیک اجنام شد، فدراسیون بنی املللی جامعه های 
حقوق بشر و آ دی سی مموریال مشاهده کردند که اقدامایت که 
تاکنون اجنام شده است به تغیریات اساسی در وضعیت کارگران 
مهاجر نیاجنامیده و به سطح اقدامات الزم برای تضمنی محایت 

مؤثر نرسیده است. 
روش های  برابر  در  روسیه  در  تاجیک  مهاجر  کارگران 
گذرنامه  ها،  ضبط  مثل  واسطه ها  و  کارفرمایان  غریقانوین 
نپرداخنت معاش ، محالت پلیس، کنترل و محالت ضد خارجی 
بنی املللی  فدراسیون  حتقیقات  هستند.  پذیر  آسیب  خودسرانه 
جامعه های حقوق بشر و آ دی سی مموریال مواردی را نشان 
داد که اداره مهاجرت یا وزارت امور خارجه به اندازه کایف به 

ختلفات رسیدگی نکرده  اند. 
براساس آمار رمسی، مهاجران زن %14 از کارگران مهاجر را 
تشکیل می دهند )124007 نفر از 877335 در سال 2012( و 
مهاجرت خانواده ها یا زوج ها رو به افزایش است. فدراسیون 
بنی املللی جامعه های حقوق بشر و آ دی سی مموریال مهچننی 
درباره وضعیت زناین حتقیق کردند که شوهرانشان برای کار به 
خارج می  روند. گرچه دریافت پول از مهاجران بدون تردید 
از  مملو  سیستم  این  اجنامد،  می   زندگی  وضعیت  در  هببود  به 
مشکالت جدی اجتماعی و سالمیت است و به افزایش فشار 
در  مهاجر  مردان  از  فزوین  به  رو  تعداد  می  اجنامد.  زنان  بر 
روسیه می  مانند به مهسران و فرزندانشان را بدون محایت رها 

می کنند. 
بودجه  کمبود  اثر  در  سیاسیت  و  هنادی  اصالحات  تأثری 
پیش  حتقیق  گروه  های  گرچه  است.  شده  تضعیف  ختصیصی 
آژانس های  و  کارگران  مهاجرت  به  مربوط  قواننی  نویس 

اشتغال خصوصی را از سال 2010 مورد حبث قرار داده  اند، 
این  است.  نشده  عرضه  پارملان  به  هنوز  نویس ها  پیش  این 
و  نیست  دسترس  در  رمسی  وبسایت های  در  نویس ها  پیش 
هیچ حبث عمومی یا پارملاین در این زمینه برنامه ریزی نشده 
اختیار  در   2013 جون  در  که  پیش نویس  نسخه های  است. 
هیات فدراسیون بنی املللی جامعه های حقوق بشر و آ دی سی 
مموریال قرار گرفت، حاوی نکات نگران کننده ای است، از مجله 
گرایش به قرار دادن مسئولیت محایت و مراقبت اجتماعی از 
ساملندان به جای دولت به عهده کارگران مهاجر )مواد 14 و 

18 پیش نویس قانون مهاجرت کارگران(. 
براساس این یافته های مقدمایت، ما توصیه های زیر را ارائه 

می کنیم: 
 

به دولت تاجیکستان:  
• باز و شفاف بودن فرایند قانون گذاری را تضمنی کنید؛  

• اطمینان حاصل کنید که مقررات قواننی مهاجرت کارگران 
و آژانس  های اشتغال خصوصی در سازگاری کامل با مقررات 
تصویب  تاجیکستان  که  بشر  بنی املللی حقوق  کنوانسیون  های 
کرده است و به ویژه کنوانسیون بنی املللی محایت از حقوق متام 

کارگران مهاجر و اعضای خانواده  های آن ها باشد؛ 
• اطمینان حاصل کنید که مردم  تاجیکستان، به ویژه از طریق 
اجرای  و  تنظیم  و  هتیه  در  مسئول  افراد  بر  متکثر،  انتخابات 

سیاست مهاجریت کنترل داشته باشند؛ 
کارفرمایان،  جمازات  و  پیگرد  مؤثر،  حتقیقات  اجنام  از   •
واسطه ها و قاچاقچیان انسان که مسئول نقض حقوق مهاجران 

هستند، اطمینان حاصل کنید؛ 

به دولت های تاجیکستان و روسیه: 
• از هر گونه مذاکره یا توافق که موضوع مهاجرت کارگران را 
به مسائل سیاسی، دفاعی یا امنییت دیگر مرتبط کند بپرهیزید؛  
• اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه اخراج دسته  مجعی اجنام 

نشود؛ 
که  را  تاجیک  شهروندان  فهرست  عرضه  برای  مهکاری   •
ورود آن ها به روسیه در پی اخراج ممنوع شده است، به افراد 
مربوط تقویت کنید. اطمینان حاصل کنید که این اطالعات به 
صورت حمرمانه ارائه و حمافظت از اطالعات خصوصی تضمنی 

 شود.   
--------------

1. http://www.fidh.org/IMG/pdf/taj_report-2.pdf
2. http://www.fidh.org/IMG/pdf/154493712-tj-mission-
migration-note.pdf

منبع:
http://www.fidh.org/protecting-tajik-migrants-rights-
positive-aspects-of-new-migration-policy-13695

حمایت از حقوق مهاجران تاجیک: جنبه های مثبت سیاست 
تازه مهاجرتی باید به اجرا گذاشته شود  



20
13

ت 
وس

آگ
 /1

39
2 

سد
3، ا

4 
3 و

ی3
 ها

اره
 مش

جم،
 پن

ال
س

آرمان شهر
33 و 34

15

 9 زنان  علیه  تبعیض  رفع  کمیته  نشست  پنجمنی  و  پنجاه 
شد.  برگزار  سویس،  ژنو،  در   2013 جوالی   23 ـ  جوالی 
فدراسیون بنی املللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان شهر/ 
OPEN ASIA اظهارات شفاهی مشترک را در این نشست بیان 

کردند.
بررسی  زیر  کشور  هفت  از  را  گزارش هایی  نشست  این 
کرد: افغانستان، بوسین و هرزگوین، کیپ ورد، کوبا، مجهوری 

دمکراتیک کنگو، مجهوری دومنیکن، صربستان و بریتانیا.  
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که در تاریخ ۱۸ 
دسامرب ۱۹۷۹ در جممع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید 
یک عهد نامه بنی املللی حقوق بشر است که به حقوق و مسائل 
زنان در سراسر جهان توجه دارد. این کنوانسیون دارای یک 
پیش درآمد و ۳۰ ماده است که تبعیض علیه زنان را تعریف و 
برنامه ای برای اقدام ملی برای پایان دادن به این تبعیض ارائه 
می کند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نه تنها منشور 
برنامه عمل است. کشورهایی که  بلکه  بنی املللی حقوق زنان 
این کنوانسیون را به تصویب می رسانند می پذیرند که اقدام های 
مشخصی برای هببود وضعیت زنان با پایان دادن به تبعیض و 

خشونت علیه زنان بردارند. 
حقوق  جامعه های  بنی املللی  فدراسیون  شفاهی  اظهارات 
پنجمنی  و  پنجاه  در   OPEN ASIA آرمان شهر/  بنیاد  و  بشر 
به  به هنگام رسیدگی  تبعیض علیه زنان  نشست کمیته رفع 

گزارش های اول و دوم افغانستان که مهزمان ارایه شد
زمینه  در  هایی  پیشرفت   ۲۰۰۱ سال  از  پس  تردید  بدون 
این پیشرفتها  به دست آمده است.  افغانستان  حقوق زنان در 
شامل تأسیس وزارت امور زنان )هرچند بدون قدرت اجرایی(، 
شر کت زنان در هناد های سیاسی و پیوسنت به کنوانسیون رفع 
هرگونه تبعیض علیه زنان است. با وجود این، تبعیض در قانون 
باقی است، خشونت علیه زنان هنوز  به شدت  و عمل هنوز 
رخ  جمازات  از  کامل  تقریبًا  معافیت  با  گستردهای  سطح  در 
می دهد،  و نشانه های نگرانکنندهای از پسرفت وجود  دارد.  
گرچه موارد خشونت به طور عمده منتشر منی شود و بدین 
دلیل آمار قابل اطمیناین وجود ندارد، آخرین گزارش یوناما/ 
دفتر کمیشنر عایل حقوق بشر به افزایش زیادی در عملکرد های 
زیانبار و خشونت علیه زنان اشاره می کند. کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در فاصله ۲۱ مارچ تا ۲۱ اکترب ۲۰۱۲ 
تعداد ۴۰۱۰ مورد خشونت علیه زنان را در سراسر افغانستان 
ثبت کرده است که با تعداد ۲۲۹۹ مورد در سال پیش از آن 

قابل مقایسه است.  
در حال حاضر، تعداد زنان و دختراین که به دالیل »احنراف 
اخالقی« در زندان هستند باالترین تعداد پس از سقوط طالبان 
قانون  براساس  و  هستند  تعدی  قرباین  زندانیان  بیشتر  است. 

افغانستان مرتکب جرمی نشده اند. 
قربانیان برای دستیایب به عدالت با مشکالت اساسی روبرو 

عنوان  »هنوز  با   ۲۰۱۲ دسامرب  در  یوناما  گزارش  هستند. 
در  زن  علیه  منع خشونت  قانون  تطبیق  فراروی  طوالین  راه 
افغانستان« نشان داد که پلیس ملی افغانستان و دفاتر دادستاین 
از پرونده ها،  برای کسب نظر یا حل و فصل بسیاری  هنوز 
از مجله در مورد جرامی جدی، به جرگه ها و شوراها متوسل 
منع  قانون  تطبیق  اغلب  حقوقی  موازی  ابزار  این  می شوند. 
خشونت علیه زن را تضعیف و عملکردهای زیانبار را تقویت 

می کنند.
افزایش  منظور  به  اصالحات  جلوی  حمافظه کار  گروه های 
گذاران  قانون  مه،  ماه  در  اند.  گرفته  را  زنان  از  حمافظت 
برای  را  مناینده جملس  حمافظه کار جلوی کوشش های چندین 
تقویت قانون منع خشونت علیه زن که در سال ۲۰۰۹ با فرمان 
ریاست مجهوری تصویب شده بود گرفتند. آن ها با مواد قانوین 
که ازدواج کودکان و ازدواج اجباری جرم تلقی و روش »بد 
بنی  اختالفات  فصل  و  حل  برای  را  زنان  و  دختران  دادن« 
خشونت  برای  زندان  سال  سه  تا  کرد،  می  ممنوع  خانواده ها 
به  پیگرد  از  قربانیان جتاوز را  قایل می شد،  خانگی جمازات 
خاطر زنا حمافظت می کرد، تعداد زنان جماز برای هر مرد را به 
دو زن حمدود و برای زنان خشونت دیده سرپناه اجیاد می کرد، 
خمالفت کردند و آن ها را ناقض قانون شریعت اسالمی دانستند. 
در  گریی  تصمیم  و  سیاسی  فرایندهای  در  زنان  مشارکت 
خطر است. قانون انتخابات مورد رسیدگی قرار دارد و در حال 
تا خبش های  شده  ارسال  سنا  به جملس  بررسی  برای  حاضر 
مربوط به ختصیص ۲۵% از کرسیهای منایندگی در شوراهای 
والییت و ولسوایل به زنان را حذف یا این میزان  را به %۱۵ 
تقلیل دهد.  اقدامات خشونتبار علیه زنان مدافع حقوق بشر 
که برای برابری جنسییت و حقوق زنان مبارزه می کنند پیدرپی 
رخ می دهد. زنان سرشناس مدافع حقوق بشر به طور مستقیم 
مورد هتدید قرار گرفته اند و ناچار از ترک کشور شده اند. در 
میان محله های زیادی که در سال ۲۰۱۲ گزارش شد، یکی از 
شاخص ترین آن ها قتل هدفمند خامن ناجیه صدیقی، سرپرست 

اداره امور زنان در والیت لغمان در ۱۰ دسامرب ۲۰۱۲ بود.
در این چارچوب، دولت افغانستان باید: 

و  طالبان  با  مذاکره  میز  سر  بر  زنان  حقوق  دادن  قرار  ۱.  از 
دیگران در فرایند صلح جلوگریی کند. 

۲.  از اجرای مؤثر قانون منع خشونت علیه زن، شامل حتقیق 
و پیگرد عامالن خشونت علیه زنان بر اساس قواننی ملی و 

تعهدات بنی املللی اطمینان حاصل کند. 
مؤثر  مشارکت  تضمنی  با  مجله  از  را  »رمسی«  عدیل  ۳.  نظام 

زنان در قوه قضاییه تقویت کند. 
4.  قواننی تبعیض آمیز را لغو کند یا مورد بازنگری قرار دهد، 
به ویژه قانون احوال شخصیه شیعه، قانون ازدواج و مقررات 

تبعیض آمیز قانون جمازات و قانون مالکیت را.

ان
زن اظهارات شفاهی درپنجاه و پنجمین نشست 

کمیته رفع تبعیض علیه زنان
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جشن  در  زنان(  فعال  و  )نویسنده  قادری  محریا  سخنراین 
و  صد  مناسبت  به   ۲۰۱۳ جوالی   ۳ روز  که  آرمان شهر 
هجدمهنی جلسه گفتگو برگزار شد به شرح زیر است. )نگاه 

کنید به گزارش این گفتگو در صفحه ۴(.
باشم  داشته  قدرداین  و  تشکر  که  بدهید  اجازه  آغاز  در 
بنیاد  شهروندی  حرکت  مثمر  مهزمان  و  مستمر  حضور  از 
به  ما  هرچیز  از  بیش  که  جامعه ای  در  حتم  به  آرمان شهر. 
گفتگو نیازمند هستیم؛ گفتگو حتا با تاریخ ده ساله خود در 
جامعه  هناد ها،  حضور  است.  جدیدی  حبث  هنوز  افغانستان 
مدین، سازمان ها و اجنمن هایی که قرار است به گفتگو  ها تن 
برای  را  اصالحی  آموزش های  گفتگو ها،  طریق  از  و  بدهند 
تغیری ذهنیت ما در جامعه داشته باشند به هرحال نقش بسیار 

ارزنده ای در حتول فکری فرهنگی ما داشته اند.
عنوان صحبت من حبث روی هفت سال کارکرد آرمان شهر، 
بدانیم  در جلسات متعددش در مورد زنان است. می خواهیم 
که برای بانوان این هناد یا این حرکت شهروندی چه کارهایی 
حضور  تارخیچه  آغاز  در  که  بدهید  اجازه  است.  داده  اجنام 
افغانستان  بلکه متام هناد های مدین در  بنیاد آرمان شهر  نه تنها 

را بررسی کنیم. 
بعد از فروپاشی دولت سیاه طالبان، دولیت سر کار آمد که در 
نگاه اول به نظر خیلی ها قدرمتند و کارا بود، چرا که محایت 
کبوتر صلح  می کردمی  فکر  ما  داشت. مهه  با خود  را  مردمی 
در کشور نشیمن گرفته و محایت جامعه جهاین را هم باخود 
و  اقتصادی  مسائل  خاطر  به  شدت  به  ما  که  چیزی  داشت؛ 
رنگ  بنابراین  بودمی.  حمتاج  آن  به  سیاسی  اوضاع  ناپایداری 
امید وار کننده ای  دهه هشتاد رنگ بسیار جدید و خوشایند و 
برای ملت و مهزمان برای دولت ما شد. چه در وجه دولت و 

چه در وجه هنادهای مدین این حرکت قابل مشاهده بود. 
از روی کار آمدن دولت  آن چه که در دهه هشتاد و پس 
نیاز را تولید کرد،  جدید، بیشتر از هر چیز دیگری احساس 
بود  دولیت  غری  تشکل های  و  خودجوش  جنبش های  وجود 
که می خواست در جامعه رنگ بگرید؛ که کم کم هم گرفت. 
ناگهان طیف های متفاویت از اندیشه های هم گرا به هم رسیدند 
و  عدالت خواهی  گفتمان  بر  سوار  و  نشستند  هم  کنار  و 
کنار  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی  درعرصه های  برابری طلیب 
هم رنگ گرفتند، برهم تاثری گذاشتند و از هم تاثری گرفتند. ما 
دوره های آزمون و خطا را بسیار زود پشت سر گذاشتیم. یعین 
به نوعی چند گام از دولت خود در رسیدن به اهدایف که مد نظر 
این جتمعات و خواست های سامل و  بودمی. آن قدر  بود پیش 
روبرو  کماین  رنگنی  جنبش های  با  ما  که  شد  زیاد  درست، 
مدین  جامعه  حضور  ما  مهم  دستاورد های  جزو  شاید  شدمی. 
این دستاوردها را می توان در  به شکل فعال خودش بود که 
عرصه نظارت های سیاسی مشاهده کرد. هدف از اجیاد متام این 
اجیاد  بود.  تبعیض گرایانه  جنبش ها زدودن “ستم سنت های” 

سیاست  فرهنگ،  عرصه  در  برابر خواهی  مستقل  گفتمان های 
و اقتصاد در تشکیل یک جامعه سامل بسیار تاثریگذار بود. به 
هرحال این مباحث در جامعه مدین اتفاق افتاد هرچند که در 
گام اول به نوعی شبیه پروژه بود اما بعدا هرکدام از این هناد ها 

پس از مدیت راه خاص خود را پی گریی کردند.
از  عده ای  دادند.  قرار  خود  مدنظر  را  مایل  مسائل  عده ای 
هناد های قدرت سیاسی محایت کردند و فعالیت های سیاسی را 
سرلوحه کار خود قرار دادند، اما خوش خبتانه بسیاری از هنادها 
توانستند از این حبث ها دور مبانند و بتوانند پروژه های گفتگو را 
تبدیل کنند به پروسه های گفتگو. این پروسه های گفتگو اکنون 
مثمر  بوده  مستمر  این که  کنار  در  و  پابرجاست  افغانستان  در 
هم بوده است. حاال اجازه بدهید که یکی از هناد های خوب 
فرهنگی  فعالیت های  طریق  از  سیاسی  مسائل  از  دور  که  را 
اجتماعی توانسته جایگاه خاصی در جامعه مدین کسب کند 

به مشا معریف کنم.
من به آرمان شهر به عنوان یک حرکت مدین خودجوش نگاه 
می کنم که برای رسیدن به حقوق مدین ملت ازهیچ کوششی 
که  عمران  یک  دارمی.  عمران  نوع  دو  ما  است.  نکرده  دریغ 
بر ساخت و ساز جغرافیای ویراین اختصاص دارد که بر اساس 
مشکالت و آفت های طبیعی و جنگ های بشری شکل می گرید. 
بسیار  فرهنگی  عمران  است.  فرهنگی  عمران  بعدی،  عمران 
مهم تر و ارزنده تر از عمران جغرافیای ویران است. باد و باران 
فرهنگ را خراب منی کند ویل جنگ فرهنگ را نابود می کند. 
مثال ممکن است که ما یک ساختمان را در عرض شش ماه و 
یک شهر را در ظرف شش سال آباد کنیم ویل زماین که جنگ 
اجتماع و فرهنگ را خراب می کند ما نیازمند به زمان بسیار 
زیادی هستیم تا ویرانه ها را آباد و عمران کنیم. تنها راه حل 
این معضل، حرکت هایی به مانند حرکت های آرمان شهر است. 
البته این به این معنا نیست که ما فعالیت های دیگر هناد های 
مدین را دست کم بگریمی ویل حبث این است که ما می خواهیم 
از یک حرکت کامال مستقل، پویا و منسجم حرف بزنیم. یکی 
از کارهایی که آرمان شهر حداقل در این دو سه سایل که من 
در اکثر جلسات آن حضور داشته ام اجنام داده، چاپ، انتشار 

 زن باید از جنسیت خودش لذت ببرد و به جنسیت خودش افتخار کند

  محریا قادری
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و پخش کتاب های متنوع در حوزه زنان است. می خواهم بگومی 
که اکثر کتاب های آرمان شهر مسئله جنسیت را به چالش کشیده 
است. آرمان شهر مترکز خاصی روی مسئله بانوان داشته است. این 
را مشا می توانید از انتشارات آرمان شهر به راحیت درک کنید. در 
کشور های روبه توسعه، حبث های جنسییت حبث های داغ اجتماعی 
طالبان حبث جنسییت  فروپاشی  از  بعد  هم  افغانستان  در  هستند. 
یکی مهم ترین مباحث چند سال اخری بود. به چالش کشیدن این 
مباحث پراکنده و ناجبا و طرح مباحث تئوریک و سازمان یافته در 

مورد زنان یکی از مهم ترین دستاوردهای آرمان شهر است. 
در کنار این حبث اساس صحبت آرمان شهر به نظر من، دوری از 
آپارتاید جنسییت بود. این به این مفهوم است که مشا در نگاه اول 
سعی کنید به آگاهی جنسییت از خود برسید؛ یعین این که مرد مشا 
از مرد  بودن خود لذت بربد و از اندام خودش لذت بربد و با اندام 
خودش راحت باشد و از اندام خودش شرم نداشته باشد. در کنار 
آن زن هم باید از جنسیت خودش لذت بربد و به جنسیت خودش 
از  است  جنسییت  آگاهی  مفهوم  معنای  به  این حبث  کند.  افتخار 
وجود خویشنت. آگاهی جنسییت به مفهوم دوری از پریشان هوییت 
و غریت اش  نشود  یاد  ما  زن  نام  به  ما  مرد  یعین  است.  جنسی 
هم بنا به تعریف از زنانگی های زن نباشد. و بانوی ما هم به نام 
شوهر، برادر و فرزند خودش یاد نشود. این را آگاهی جنسییت 
البته با تکیه بر حبث های تئوریکی که دارد، یاد می کنند. وقیت مشا 
کم  کم  می خواهید  در  واقع  می کنید  دوری  جنسییت  آپارتاید  از 
اتفاقی  این  به گفتمان فراجنسییت تبدیل کنید.  حبث را در کشور 
در  یعین  است.  پیوسته  وقوع  به  مدرن  کشورهای  در  که  است 
کشور های مدرن با استفاده از مفاهیم مدرن، دیگر مسئله هویت 
جنسی مطرح نیست و انسان ها به خود و دیگران فراتر از هویت 
جنسی نگاه می کنند. در جوامع مدرن مهم ترین شاخصه فرهنگی 
اجتماعی شاخصه انسان  بودن است. بنابراین هرگاه مشا خبواهید 
دولت خودتان را، که متشکل از مرد و زن است فراتر از مسئله 
هویت جنسییت بربید، وجه انساین بشر خیلی پررنگ تر از قالب 

جنسییت می شود.
دارد.  اجتماعی  وضعیت  به  بستگی  فرهنگی  چننی  به  رسیدن 
از این صحبت ها در بعضی از جاها باعث  گاهی وقت ها بعضی 
می شود که کالم مشا به مست کفر و احلاد کشیده بشود و هم زمان 
بعضی از این مباحث در بعضی از شهرها چینش و گزینش شده 
است. من فکر می کنم که آرمان شهر توانسته از پس متام این مسائل 
در  ملت  است.  ملت  برعهده  مسئله  این  نتیجه گریی  البته  برآید. 
چه جایگاه تارخیی از ذهن و ذهنیت خودش قرار دارد و چقدر 

می تواند بپذیرد یا نه!؟
از  جدای  زن  و  مرد  بنی  تفاوت  توسعه یافته  کشور های  در 
تفاوت های کوچک دیگر، حبث مزد است یعین امکان دارد یک 
بگرید.  مرد  به  نسبت  کمتری  مزد  می کند  که  کاری  قبال  در  زن 
اما در کشورهای روبه توسعه یا در حال توسعه تفاوت در مزد 
و علم است؛ یعین صرف تفاوت بر اساس مزد نیست. ویرجینیا 
وولف می گوید که علم و ثروت در حق مردان و زنان هیچ وقت 
به صورت مساوی تقسیم نشده است. این به این معین است که 
جنس  یک  دست  در  علم  پیشرفت  و  سرمایه  انباشت  مهیشه 
مشخص، یعین جنس مذکر بوده است. و مهیشه قالب مردساالری 

بر ثروت و علم حاکم بوده است.

بنیاد  بر  آرمان شهر  کار  اساس  بودم  شاهدش  من  که  آن طور 
چه  باشد  داشته  آموزشی  جنبه  کرده  سعی  مهیشه  بود.  آموزش 
در مورد جنسیت و چه در مورد مسائلی که ما را با گفتمان های 
قلعه  ادبیات،  و  هنر  خبش  در  مثال  است.  کرده  آگاه  خودمان 
حیوانات اثر جرج اورول را چاپ می کند؛ انتشار آن اصال اتفاقی 
نیست و دارای مباحث عمیق اجتماعی سیاسی است. مراد من از 
آموزش و فعالیت آرمان شهر پرورش ذهنیت اجتماعی از طریق 

آگاهی رساین است.
در کنار این ها آرمان شهر متوجه این قضیه شده که برای رسیدن 
به یک ساختار اقتصادی منسجم به عنوان مبنا و شاکله اجتماع، 
از ساختار  باشد و  نگاه فرهنگی  بلندگوی  تا  مهیشه سعی کرده 
بیشترین  و  مهم ترین  پیش رفته  کشورهای  در  کند.  دفاع  انساین 
هزینه ها در خبش انسان سازی و انسان پروری صرف می شود. 
فرهنگی،  اجتماعی،  مناسب  ساختارهای  به  رسیدن  برای  پس 
سیاسی و اقتصادی ما نیازمند به ساختار انساین هستیم. حبث این 
کشورهای  مشخصه  که  اعتالیی  چننی  به  رسیدن  برای  که  است 
با  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  آرمان شهر  است.  پیش رفته 
هم کاری نریوها و قوه های خمتلف هنفته در جامعه می تواند به این 
خواست ارزمشند برسد. یادمان باشد که آموزش و دانش مهیشه 
باعث پایداری است. توان مندسازی مردم به نوعی توان مند سازی 
جامعه است و توان مندسازی جامعه به نوعی افراد آگاه را پرورش 

می دهد و این چرخه آگاهی هم چنان خواهد چرخید. 
این فقط در نشست ها و گفتگو ها اتفاق می افتد و این گفتگو ها به 
نوعی ابزار مبارزه برتر است برای رسیدن به هبتر ها. بنابراین من 
احساس می کنم که آرمان شهر مسریهای متفاویت را برای رسیدن 
به خواست خود برگزیده است. آن چه که آرمان شهر را برای من 
مقدس ساخته، اتکا و اعتقاد به حبث هنر است. جشن واره فیلمی 
که آرمان شهر برگزار کرد یب نظری بود و این نشان دهنده آن است 
که ما در کنار آرد به آرت هم می اندیشیم. این اساس کار یک 

کشور مدرن است. 
کتاب هایی در خبش رمان به چاپ رسیده است، ولو با هر اندیشه 
و ایدئولوژی ای  که پشت آن ها است؛ مثل کتاب ویرجینیا وولف 
ایدئولوژی  از  عقیدیت  حبث  یک  کامال  که  خود«  آن  از  »اتاقی 
و  ایران  از  فرهنگی  حوزه  از  کتایب  که  وقیت  است.  فمینیسیت 
نکته  این  از  مصداقی  می رسد،  به چاپ  وتاجیکستان  افغانستان 
این حوزه  فرهنگ  و  اجتماع  آرمان شهر سنجش  برای  که  است 
تا  خواسته  سال ها  این  درمتام  آرمان شهر  است.  امهیت  با  بسیار 
جایگاه زنان را چه در خبش آداب و چه در خبش رفتار ما بررسی 
کند. به طور مثال، در گذشته اگر دعوا یا نزاعی رخ می داد، این 
در  سعی  خود  نفوذ  از  استفاده  با  که  بودند  حمل  سفیدان  ریش 
حل نزاع داشتند ویل در حال حاضر حرکت های شهروندی که به 
نوعی جای گزین هنادهای سنیت شده، سعی درکسب حقوق مردم 

از راه های قانوین و حقوقی است.
به هرحال آرمان شهر می خواهد به ما بیاموزد که برای رسیدن 
به وضع مطلوب در یک جامعه ما تنها موظف به رعایت قوانیین 
حرکت های  به  دست  باید  بلکه  می کند،  تعینی  دولت  که  نیستیم 
خودجوش و ابتکارات فرهنگی هم بزنیم چون این ما هستیم که 
باید برای اعتالی جامعه، فعالیت مدین اجنام بدهیم؛ یعین خود ما 

باید مسئولیت خود را به  عهده بگریمی.
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به مناسبت جشن یازدمهنی سالگرد کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان، دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
هرات، بنیاد آرمان شهر و کانون جوانان اجنمن ادیب هرات شب 
شعری را با عنوان “کز دیو و دد ملومل و انسامن آرزوست” با 
حضور مجعی از شاعران، نویسندگان و اهل فرهنگ و اعضای 
کمیسیون مستقل حقوق بشر از والیات خمتلف افغانستان سه 
دفتر ساحوی  تاالر  شنبه شب ۱۴ جوزا )خرداد( ۱۳۹۲ در 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار کردند. تعدادی 

از این مهمانان شعرهای شان را در این جشن خواندند.
فریده رمحاین گرداننده این شب شعر، برنامه را به نام عشق 

آغاز کرد:
به نام عشق که زیباترین سر آغاز است

هنوز شیشه عطر غزل درش باز است
و به این شرح ادامه داد: “آثار بزرگان ادب پارسی، حکایت 
از احترام آن ها به کرامت انسان دارد و ما در شب شعری به 
جتلیل از کرامت انسان می نشینیم که بزرگ داشته بزرگان ادب 

این جغرافیای بشکوه فرهنگی و زباین اند.”
ساحوی  دفتر  رییس  رحیمی  عبدالقادر  آقای  آن  از  پس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در سخناین کوتاه مقدم مهمانان 
را گرامی داشت؛ حرف هایی که با دو بیت از دیوان خواجه 

شریاز ـ حضرت حافظ ـ آغاز شد:
معاشران گره از زلف یار باز کنید

شیب خوش است بدین قصه اش دراز کنید
حضور جملس انس است و دوستان مجع اند

و ان یکاد خبوانید و در فراز کنید
در این شب شعر زمزمه شاعران مهراه بود با نوای چهارتار 
استاد نثار امحد. شعرهایی که بیشتر حمتوای سیاسی – اجتماعی 
نغمه عاشقانه ای کدورت جنگ را از دل ها  داشتند و گاهی 

می زدود و یادآور این نکته می شد که تاریخ بشکوه ادبیات 
پارسی انباشته از کالم مهرباین و عشق است؛ ادبیایت که در آن 
“بین آدم” را “اعضای یکدیگر” پیدا می کنیم و درد انسان ها 

را درد مشترک بشریت می یابیم. 
اما وقیت شعرها به زمینه سیاسی – اجتماعی باز می گشت 
باز مبب، مبب، مبب… انساین در آن ها منفجر می شد؛ انساین 
که در زیر ارابه های آهننی نظامی گری و استبداد له شده است. 
انساین که صوریت دیگر از خود را می بیند انساین که شاعری 

او را بر روی صندیل بدین گونه می بیند:
روی صندیل می شود

شعر عاشقانه ای سرود
می شود

مدح موزیانه ای نوشت
می شود حکم قتل عام داد

می شود
به مردم جهان سالم داد

روی صندیل …
و این سالمی است که از یاد رفته است و کمتر از ته دل بر 

زبان می آید و در گوش جان خماطیب می نشیند.
جاوید نیب زاده، علی اکرب نظری، رویا شریفی، ویدا شریفی، 
بربکزی  جنیب  حیدری،  سعید  قادری،  خالد  فرامنش،  مژگان 
)از خوست(، آقای فطرت )از فاریاب(، رامنی عرب نژاد، امحد 
موسوی، راشد رامز، نذیرامحد هبراد، عصمت اهلل عاصم، غالم 
حیدر قدسی، حمسن مجشیدی، مژگان سادات، فرهاد فرحت، 
قندهار( و  )از  ایران(، مرسل امحد زی  )از  برات پور  احسان 
وحید وحیدی شاعراین بودند که در این برنامه شعر خواندند.

لینک در وبسایت آرمان شهر: 
http://openasia.org/item/4587

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
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زیر نظر: گیسو جهانگریی و خلیل رستم خاین
ترمجه: خلیل رستم خاین

طراحی جلد: روح االمنی امیین
برگ آرایی: کبری امحد نشاط

عکس روی جلد: مهشید راسیت
مشاره گان: 1000 

پیشگفتار 
مشترک  سیاست  اروپا  احتادیه ی  که  زماین  پیش  سال  ده 
خارجی و امنییت خود را به اجرا گذاشت، حقوق بشر را در 
ما  اعتقاد  این  از  موضوع  این   داد.  قرار  سیاست  این  مرکز 
سرچشمه میگرفت که احترام به حاکمیت قانون و ترویج آن و 
نیز حقوق اساسی به آزادی ها نه تنها تعریف از احتادیه ی اروپا 
را به دست می دهد بلکه به نفع ما نیز است. استراتژی  امنییت 
اروپا که در سال ۲۰۰۳ تصویب شد و در سال گذشته  مورد 
بازنگری قرار گرفت، به روشین می گوید: »گسترش حکومت 
سیاسی،  و  اجتماعی  اصالحات  از  پشتیباین  خوب،  داری 
حاکمیت  برقراری  قدرت،  از  سوءاستفاده  و  فساد  با  مبارزه 
نظم  از حقوق بشر هبترین راههای تقویت   قانون در محایت 

بنی املللی هستند.«
یک سری  رهنمودها درباره موضوع های مورد امهیت برای 
احتادیه ی اروپا خبشی جدایی ناپذیر از سیاست حقوق بشری 
ما را تشکیل می دهد. این رهنمودها ابزاری عملی برای کمک 
هبتر  پیشربد  برای  حمل  در  اروپا  احتادیه ی  منایندگی های  به 
سیاست ما به مشار می روند. اولنی خبش از رهنمودها درباره 
دیگر  تدوین شد. شش خبش  در سال ۱۹۹۸  اعدام  جمازات 
در پی آن آمد که به مسایل زیر توجه دارند: شکنجه، گفتگو 
مسلحانه،  درگریی  معرض  در  کودکان  دیگر،  کشورهای  با 

مدافعان حقوق بشر، حقوق کودک و خشونت علیه زنان. 
پنج خبش اول چهار سال پیش در یک بروشور منتشر شدند. 
تصویب  آن  از  پس  که  رهنمودهایی  تازه  ویرایش  این  در 
 ، کتابچه  این  انتشار  تدارک  برای  است.  شده  اضافه  شده اند 
قرار  که  بازنویسی  و  بازنگری  مورد  پیشنی  رهنمودهای  متام 
گرفته اند تا تغیریها در احتادیه ی اروپا و در حمیط بریوین پس 

از سال ۲۰۰۵ را بازتاب دهند.  
در ویرایش حاضر یک نوآوری اجنام شده است: برای اولنی 
کشورهای  حقوقی   کارشناسان  که  را  رهنمودهایی  ما  بار، 
بشردوستانه  بنی املللی  حقوق   درباره   ۲۰۰۵ سال  در  عضو 
بنی املللی  حقوق  درباره  رهنمودها  افزوده امی.  کرده اند  تدوین 
بشردوستانه با توجه به رشد شدید عملیات و مأموریت هایی 
از  اجنام می شوند  اروپا  دفاعی  و  امنییت  براساس سیاست  که 

امهیت رو به رشدی برخوردار هستند. 
مشترک  سیاست  عایل  مناینده  دبریکل/  سوالنا،  خاویر 

خارجی و امنییت 

ویراستار و مقدمه:  عبدالواحد ضیاء مبلغ
برگ آرایی: کبری امحد نشاط

انتشارات آرمان شهر 
چاپ دوم: تابستان ۱۳۹۲

مشاره گان: ۱۰۰۰

پیشگفتار ناشر
طرح مساله برابری زنان در مهه جوامع و کشورها- اعم از 
از عمده  امروز  به  تا  ابتدا  دموکراتیک و غریدموکراتیک- از 
موضوعات حساس، پیچیده و پرچالش بوده است. این مساله 
یک نزاع تارخیی در برابر گسترش حق و سهم زنان است در 
قرون  جامعه طی  از سوی  زنان  فرودست  موقعیت  که  حایل 
متمادی امری کامال طبیعی مشرده شده و با هبره گریی از قواننی 
علوم طبیعی و اجتماعِی سنیت، به عنوان امری اجتناب ناپذیر 

کتاب های تازه آرمان شهر
آرمان شهر به تازگی کتاب های زیر را منتشر کرده است.

خانواده و جایگاه زن

 از منظر 

شریعت، قانون و عرف

 در افغانستان
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توجیه شده است. اما این دیدگاه ها زن و مرد را تنها به عنوان 
»جسم« در نظر می گریند و موقعیت ها و امکانات خمتلفی را 
که می تواند توامنندی ها و استعدادهای انساین را شکوفا سازد، 

نادیده می گریند. 
مسئله زنان و جایگاه آنان در اجتماع و خانواده پرسش های 
زیاد و عمیقی را متوجه ساختارهای کالن اقتصادی، سیاسی، 
به  اغلب پاسخ دادن  اجتماعی و فرهنگی جوامع می کند؛ که 
آن ها شبه ناک و با مقاومت شدید جوامع در برابر تغیری مهراه 
است. اما آن چه مسلم است آن است که وضعیت زنان عمیقا 
وابسته به مهنی ساختارهای کالن و روابط پیچیده طبقایت است 
موقعیت هایی  و  فضاها  اندازه  به  خمتلف-  جوامع  در  زنان  و 
که در اختیار داشته اند و خود در اجیاد آن ها سهیم بوده اند- 
توانسته اند شناخیت دیگر از حضور و وجود خود را به جامعه 
بقبوالنند و ردی دیگر از خود عالوه بر تعریف طبیعی دانان که 
زن را موجود ماده ای برای تولید مثل تعریف می کند، برجای 

گذارند. 
که  مبارزایت  و  تالش ها  با  جوامع،  از  بسیاری  در  امروزه 
پیشرفت  با   و  داده اند،  اجنام  زنان  مدافعان حقوق  و  آگاهان 
چه  هر  حضور  و  سرمایه داری  نیازهای  گسترش  و  جوامع 
و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  عرصه های  در  زنان  بیشتر 
فرهنگی دایره حقوق زنان نیز گسترش یافته و موقعیت زنان 
دستخوش تغیری شده است. جوامع خمتلف به نسبت درجه ای 
از دموکراسی که در آن ها حتقق یافته، سعی کرده اند با تدوین 
قواننی با روحیه برابری خواهانه پشتوانه ها و محایت های قانوین 
از زنان را نیز گسترده تر بسازند. زیرا جتربه بشری نشان داده 
است که برابری فقط زماین استقرار می یابد که دو جنس نه تنها 
از حقوِق قانویِن برابر هبره مند باشند که عماًل زمینه حتقق این 

حقوق در متام عرصه های زندگی به طور عملی ممکن باشد.
 )۱۹۹۶(  ۱۳۷۵ سال  از  که   OPEN ASIA آرمان شهر/  بنیاد 
و  شهروندان  آگاهی  اعتالی  راستای  در  متعهدانه  منطقه  در 
فعالیت  تبادل نظر  و  گفتگو  برای  دموکراتیک  فضاهای  اجیاد 
می کند، در تاجیکستان و کل منطقه اولنی ابتکار مطالعه ملی 
و  خانواده  در  زنان  و  کودکان  علیه  خشونت  جامع شناخیت 
برگزاری  بر  افغانستان عالوه  در  رسانید،  اجنام  به  را  اجتماع 
در حدود ۱۲۰ گفتگو در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف 
با  زنان  فیلم  منطقه ای  فستیوال  اولنی  برگزاری  و  بدخشان  و 
کتاب  جلد  هزار   ۱۰۰ از  بیش  تاکنون  فیلم،  رویا  مهکاری 
زنان  بشکنیم،  را  »سکوت  مجله  از  خمتلف  سلسله های  حتت 
طور  به  آنان  اکثریت  که  است  کرده  منتشر  نامه«  سیاست  و 
پرداخته  بشر  و حقوق  زنان  مسائل  به  و غریمستقیم  مستقیم 
است. بنیاد آرمان شهر به زودی در ادامه فعالیت های خود در 
سال ۱۳۹۲ )۲۰۱۳( چند عنوان کتاب جدید در زمینه حقوق 
و مسئله زنان منتشر می کند که به مباحث بنیادین و پایه ای در 
این زمینه می پردازد. برخی از آنان برای اولنی بار در حوزه 

زبان فارسی در منطقه منتشر می شوند. 
کتاب حاضر )در دو جلد( خبشی از کمپاین آگاهی دهی در 
به  که  است  افغانستان  در  خانواده  قانون  اصالح  روند  مورد 
کتاب  این  می پردازد.  خانواده  هناد  در  زنان  حقوقی  جایگاه 
به واقعیت ها و مشکالت زنان  با توجه  در گفتار های خمتلف 

جاری،  قواننی  با  آنان  اجتماعی  و  عیین  جتربه های  فاصله  و 
به منظور هببود موقعیت زنان و  لزوم اصالح قواننی مدین را 
محایت از کودکان و اجیاد پشتوانه های قانوین برای ازدواج و 
مسوده  دوم(  )جلد  ادامه  در  می کند.  بررسی  تشکیل خانواده 
قانون خانواده در راستای آگاهی دادن به مردم و عالقمندان 

منتشر شده است. 
حمققان  و  نویسندگان  ارزنده  تالش  از  آرمان شهر  انتشارات 
یافت،  سامان  اثر  این  آنان  یب شائبه  کوشش  با  که  حمترم 

سپاسگزاری می کند.

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

چاپ اول: تابستان ۱۳۹۲
مشاره گان: ۱۰۰۰

دل گفتار 
“بنیاد آرمان شهر یک هناد مستقل و غری انتفاعی شهروندی 
است که به هیچ دسته ی اقتصادی، سیاسی، مذهیب، قومی، و 
بسترهای  اجیاد  هناد  این  آرمان  ندارد.  وابستگی  دولیت  هیچ 
دموکراسی،  برای  اجتماعی  خواستهای  تامنی  برای  مناسب 
زدن  دست  نیز  و  است  مداری  قانون  و  عدالت  بشر،  حقوق 
به ابتکارات فرهنگی و نشر کتاب در خدمت به شکل گریی 
تبادل  راستای  در  آرمان شهر  بنیاد  شهروندان.  مجعی  آگاهی 
مهبستگی،  اجیاد  هدف  با  آسیا  قلب  در  گفتگو  و  اندیشه 

پیشرفت و صلح، می کوشد”.
بارها گفته امی و نوشته امی در کتاب ها، در  این مجله ها را 
تکرار  مهه  این  از  مراد  ها.  نشریه  در  و  تارمنا  در  گفتگوها، 
تأکید ما بر عدم وابستگی و تالش برای تأمنی خواست هایی 
اجتماعی و فرهنگی است که فکر می کنیم برای رسیدن به این 
هدف، مهم ترین ابزاری که در اختیار دارمی چاپ کتاب است و 
اجیاد فضایی دموکراتیک برای تبادل اندیشه و فکر. این مسأله 
از دو جهت برای ما امهیت فراواین دارد. یکی این که زمینه 
ابراز افکار روشنگر و آزادی خواه را فراهم کرده امی و دیگر 
از این جهت که در فضایی زخم دیده از جنگ و هنوز مصاب 
به آن، بدیل غری قابل مقایسه ای با جنگ را پیشنهاد می کنیم 

و آن نوشنت، خواندن و گفتگوست.
معتقدمی  با آن هم  و  امی  آورده  مفامهه روی  به گسترش  ما 
برای هنادینه شدن گفتگو در جامعه ای جنگ دیده و استبداد 
زده اجرای عدالت شرطی اساسی ست. ما معتقدمی خنستنی گام 
برای رسیدن به دموکراسی احترام به انسان است. و ما معتقدمی 
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به  مدین  خواست  هیچ  به  منی توان  فرهنگ  به  مراجعه  بدون 
صوریت معقول دست یافت.

ما به زن باور دارمی؛ به نیمی از پیکر جامعه، به مهه انسان 
هایی که قرن ها در پستوی نه توی خانه هایی تاریک سر در 
گریبان فراموشی فرو برده بودند و جامعه نیز آن ها را حذف 
جنسییت صحبت  تبعیض  رفع  بدون  دارمی  باور  ما  بود.  کرده 
از آزادی و عدالت شوخی ای بیش نیست. ما باور دارمی که 
به جامعه ای مترقی و مرفه بدون مشارکت زنان در  رسیدن 
فرهنگی غری  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  متام عرصه های 

ممکن است.
آن چه گفتیم باورهای ماست و به مهنی دلیل شانزده سال 
است بدون وقفه در این مسری گام بر می دارمی و هفت سال 
است در افغانستان گام استوار کرده امی و در این هفت سال 
از صد  بیش  امی و  کتاب چاپ کرده  از صد هزار جلد  بیش 
جلسه گفتگو برگزار کرده امی و هبترین فرزندان این سرزمنی 

را بر گرد یک میز آورده امی تا از انسان بگویند و از آزادی.
این جزوه به مناسبت جشن هفتمنی سالگرد فعالیت آرمان شهر 
در افغانستان چاپ می شود. ما در طول این هفت سال بر عالوه 
کتاب ها و گفتگوهای مان که اساس فعالیت های این هناد مدین 
ـ فرهنگی را تشکیل می دهند فعالیت های دیگری نیز داشته 
امی. فعالیت هایی از جنس راه اندازی جشنواره های فرهنگی 
ـ هنری مانند جشنواره بنی املللی صلح سیمرغ، مشارکت فعال 
دست  برای  فکر  خوش  و  مترقی  کمپاین های  و  گروه ها  در 
یافنت به فضایی عادالنه در کشور، واکنش به جا و پی گری از 
طریق اعالمیه و رایزین، هر گاه که حقوق انسان پامیال شده 
به  مردم  صدای  رساندن  برای  بنی املللی  رایزین های  و  است 
گوش عدالت خواهان جهان در دفاع از کرامت انسان که عایل 

ترین خواست این بنیاد است.
بنیاد آرمان شهر شانزده سال پیش از امروز در تاجیکستان 
تأسیس شد و در طول مهه این سال ها برای انسان با زبان و 
با کلمه جنگید نه با مبب و هواپیما و تفنگ. از بدو تأسیس به 
مهه انسان های مظلومی فکر می کرد که در سر تا سر این کره 
از آن ها گرفته شده  انساین زیسنت  خاک حق زیسنت و حق 
بود و به دلیل تعلق خاطری که به این جغرافیای زباین داشت 
بیشتر با مردمی سخن گفت که شیوه هبتر سخن گفنت با آن ها 
را می دانست. به مهنی دلیل چند سال پیش از نقل مکان به 
افغانستان “کاروان هزار و یک شعر برای صلح در افغانستان” 
را به راه انداخت و به این سرزمنی کوچید با هزار و یک شعر 
از انسان های چهار گوشه این کره خاکی؛ از “بین آدم” سخن 
گفت؛ بین آدمی که سعدی فرزانه در کالمی پخته و مشهور این 

گونه اش توصیف می کند:
بین آدم اعضای یک دیگراند

که در آفرینش ز یک گوهراند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را مناند قرار
تو کز حمنت دیگران یب غمی

نشاید که نامت هنند آدمی
اینک در جشن شانزده سالگی آرمان شهر و هفت سالگی آن 

در افغانستان این جزوه که قسمیت از فعالیت های این هناد را 
ارایه می کند به عنوان یادگار در اختیار مشا قرار می گرید و 

امیدوارمی که: تا باد چننی بادا
این فرصت را مغتنم می مشارمی و از مهکاران نزدیک خود 
در طول این سال ها تشکر می کنیم. زنده یاد قیس دهزاد، کبری 
بلوچ  امجل  داداشی،  شورانگیز  دروازیان،  جواد  نشاط،  امحد 

زاده، خلیل رستم خاین و دیگر مهکاران و یاران مان.
ما از مهه فرهیختگان و عزیزاین که در طول این سال ها برای 
حتقق حقوق بشر و اعتالی فرهنگ یاور و هم رکاب این هناد 
بودند سپاسگزاری می کنیم. عزیزاین که معتقدمی بدون هم یاری 
آن ها عمر جمموعه فعالیت های ما به هفت سال منی رسید و به 
خویب می دانیم در این راه سخت و نامهوار رسیدن به هفت 
سالگی مانند گذشنت از هفت کوه و هفت دریاست و این را 
هم می دانیم که ما هنوز راهی دشوار به وسعت هفت آمسان 
پیش رو دارمی و برای ماندن و رفنت مهت و دستگریی مهه این 

یاران را خواهانیم.
چراغی به دستم

چراغی در برابرم
من به جنگ سیاهی می روم

قصه های شاهنامه
به روایت آتوسا صاحلی

نگارگر: نیلوفر مریحممدی
طرح جلد و برگ آرایی: روح االمنی امیین

حروف نگاری: کبریامحد نشاط
انتشارات آرمان شهر

چاپ اول: تابستان ۱۳۹۲
مشاره گان: ۱۰۰۰

قصه های  از  جلدی   ۹ ای  جمموعه  آرمان شهر  انتشارات 
شاهنامه به زبان ساده را منتشر کرد. روایت گر این جمموعه 
آتوسا صاحلی است با نثری شیوا و مهراه است با نگاره هایی 
ضحاک،  قصه های  جلدی  نه  جمموعه  این  حممدی.  نیلوفر  از 
زال، اسفندیار، فرود و جریره، بیژن و منیژه، هبرام و گردیه، 

گردآفرید، رستم و سهراب، و سیاوش را در بر می گرید.
این جمموعه در سری کودک و نوجوان انتشارات آرمان شهر 
برای اولنی بار در افغانستان به زیور چاپ آراسته شده است. 
مسافر  مانند  هایی  کتاب  حال  به  تا  جمموعه،  این  برعالوه 
کوچولو با ترمجه زنده یاد امحد شاملو، اعالمیه جهاین حقوق 
بشر به زبان ساده و به صورت مصور و متام رنگی برای کودکان 
و نوجوانان و لباس جدید امپراتور و چهل و چهار قصه دیگر 
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از هانس کریستنی اندرسن در سری کودک و نوجوان انتشارات 
آرمان شهر چاپ شده است.

ویراستار: مژده دقیقی
طرح جلد و برگ آرایی: روح 

االمنی امیین
۱۹۱ صفحه

انتشارات آرمان شهر
چاپ اول: هبار ۱۳۹۲

مشاره گان: ۱۰۰۰
اثر  خود«  آن  از  »اتاقی 
ویرجینیا وولف نویسنده و منتقد 
سری  در  انگلیسی  فمینیست 
به  آرمان شهر  انتشارات  "زنان" 
بازار کتاب آمد. این کتاب از مشهورترین آثار وولف به مشار می 
رود و عده ای آن را شکل دهنده جریان نظری فمینیسم می دانند.
خامن نورخبش مترجم کتاب در قسمیت از مقدمه این کتاب نوشته 
است: »بررسی اتاقی از آن خود در ژانر ادیب مقاله از امهیت آن 
یادآور  عکس،  به  بلکه،  منی کاهد،  فمینیسیت  منت  یک  عنوان  به 
می شود که موفقیت این نوشته، با توجه به موضوع بسیار حساس 
از  حاکی  بیستم،  قرن  اوایل  در  خصوصًا  جنسیت  حبث انگیز  و 
و  شده  تعریف  مرزهای  است  قادر  که  است  نویسنده ای  مهارت 
تثبیت شده را در هم بشکند و اصول نگارش را از نو و مطابق با 

اهداف خود باز آفریین کند.«
او هم چننی در مورد امهیت پایگاه نگارشی این کتاب و استفاده 
نویسی خاطرنشان  مقاله  نثر مدرنیسیت در  از ویژگی های  وولف 
می سازد: »امهیت استراتژی نگارشِی اتاقی از آن خود تا به آن جا 
است که این کتاب هنوز هم در کالس های آینی نگارش و فن بیان 
در سطوح متفاوت دانشگاهی تدریس می شود. اما از این مهم تر 
مقاله نویسی است.  اجیاد سبک جدیدی در  کتاب در  این  امهیت 
از میان نویسندگان مدرنیست انگلیسی زبان، تنها وولف است که 

ویژگی های نثر مدرنیسیت را در مقاله نویسی جتربه می کند.«

صفحه آرایی: روح االمنی امیین
انتشارات آرمان شهر

چاپ اول: تابستان ۱۳۹۲
مشاره گان: ۱۰۰۰

خبشی از پیشگفتار مترجم فارسی 
... نسخه ای که برای ترمجه استفاده کرده ام، کتایب است که "ژان 
برای   ۱۹۸۴ در  و  برگردانده  فرانسه  به  پرتغایل  از  اورنچیوین" 

خنستنی بار در فرانسه چاپ شده است.
آمادو در  اثر! ژورژ  نویسنده  نیز درباره  اکنون چند کالمی  و   
سال ۱۹۱۲ درایتابونا در جنوب سالوادور دو باهیا به دنیا آمد. 
در شانزده سالگی در روزنامه ای مشغول به کار شد و سپس در 
ریو دو ژانریو به دانشگاه حقوق رفت. در ۱۹۳۱ خنستنی کتابش 
به نام Opais de carnaval را نوشت، اما تا آغاز ۱۹۹۰ از قبول 
ترمجه آن خودداری کرد. حتمًا به این دلیل که می گفت: » متامی 
بدبییِن که در این رمان دیده می شود، یکسره تصنعی است و این 

نگرش ادیب ساده گرایانه ای بیش نیست.«
از  که خود در یکی  او  نوشت.  را   )Cacau( کاکائو  در  ۱۹۳۳ 
عنوان  به  را  بود، "سرزمنی سخیت ها"  آمده  دنیا  به  کاکائو  مزارع 
صحنه اصلی این رمان برگزید. او در این کتاب دو ارزش، یعین 
ارزش ادیب و صداقت را رو به روی هم قرار می دهد و صداقت را 
برتری می خبشد. با این مهه آیا می توان گفت ارزش ادیب در این 
کتاب کنار گذاشته شده است؟ به هر حال پاسخ خود او این بود: 
»من در این کتاب کوشیده ام ، از کمترین ادبیات به سود بیشترین 
را در جنوب  کاکائو  مزارع  کارگران  زندگی  و  استفاده،  صداقت 
باهیا بیان کنم. و از این آیا داستاین کارگری بریون آمده است؟« 
از  نشاین  آمادو  کارهای  از  دیگر  بسیاری  مانند  رمان  این 
دردهای مردمی را در خود دارد؛ درومنایه های گرامنایه ای که هرگز 
آن ها را از یاد نربد. عشق به کشورش، احساس مهدردی با یب 
چیزان، تنفر از جتمع قدرت مایل در دست عده ای معدود و دست 
این رمان  اصلی  به روزهای هبتر، مضامنی  امید  و  اطمینان  آخر 
ساله  و یک  بیست  نوشته یک جوان  رماین  می دهد؛  تشکیل  را 

که بعدها از بزرگ ترین رمان نویسان روزگار خود شناخته شد.
فیلم  آن ها  از  روی مشاری   از  که  است  نوشته  کتاب  او چهل 
ساخته شده و در تلویزیون برزیل پخش شده است: "دونا فلور 
او  از آن مجله اند.  و دو مهسرش" و"گابرئیال میخک و دارچنی" 
برنده بسیاری از جایزه های معترب ادیب به جز نوبل،  شده است. 
در فرانسه، فرانسوا میتران مقام »شوالیه دو نور« را به او اهدا کرد.
مهان گونه که سوکرو آسیویل Socorro Acioli اعتقاد دارد می توان 

زندگی ادیب آمادو را به سه دوره تقسیم کرد:
- از ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۴، با شانزده اثر که هم زمان است با دوران 

فعالیت های سیاسی او.
- از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۷ با ده اثر که در آن ها به شخصیت 
زن ها بسیار پرداخته می شود. در مهنی دوران او به شخصیت هایش 

پیچیدگی خاصی می دهد و در آنان ابعادی خیایل می آفریند.
- از ۱۹۷۹ به بعد که بیشتر به ادبیات جوانان می پردازد.

او در ششم اوت ۲۰۰۱ پیش از آن که آخرین کارش را به پایان 
وداع  را  فاین  دار  باهیا،  در  سالوادور  در  بیمارستاین  در  رساند، 

گفت.
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»هفت روز نامه1« جمموعه ای از خربنامه های حقوق بشری به 
زبان پارسی است که بنیاد آرمان شهر هر هفته منتشر می کند. 
خربنامه ها دیده باین مهمترین اخبار هر هفت روز هفته را در 
چهار حوزه بنی املللی، زنان، ایران و افغانستان از طریق منابع 
متعدد و متنوع دولیت و غریدولیت به چند زبان دنبال کرده و 

عکس برتر هر حوزه را پیشکش خوانندگان می کنند. 
هر خربنامه با ارایه پیوند به منبع اصلی با مرور خالصه ای از 
اخبار حقوق بشری یک هفته منتشر می شود و مطالب هریک 
اما  متفاوت  به حوزه ی حتت پوشش خود،  توجه  با  از آن ها 
پریامون مسایل حقوق بشر و نقض آن توسط هنادهای دولیت 
حال،  عنی  در  است.  بنی املللی  و  ملی  غریدولیت  عامالن  یا 

عنوان های زنان و فرهنگ در مهه آن ها مشترک است. 
خربنامه حقوق بشر بنی املللی برای افزایش آگاهی مجعی و 
قرار دادن  به جهان و مورد مطالعه  اذهان  انگیزی  حساسیت 
جتربیات دیگر کشورها رخدادهای گوناگون کشورهای خمتلف 
»حقوق  »عدالت«،  بشر،  حقوق  نقض  عنوان های  زیر  در  را 
مدین و سیاسی«، »جهاین سازی و حقوق اقتصادی، اجتماعی 
حمیط  صلح،  توسعه،  )حق  سوم«  نسل  »حقوق  فرهنگی«،  و 
قرار  پوشش   مورد  فرهنگ  و  زنان،   ، مهبستگی(  و  زیست 

می دهد.
کشورهای  حموریت  با  را  اتفاق ها  مهمترین  زنان  خربنامه 
قلب آسیا مجع آوری کرده و جدا از نقض حقوق بشر توسط 
هنادهای دولیت و عامالن غریدولیت به مسایلی چون »قواننی 
و لوایح«، »دفاع از حقوق بشر«، » حقوق سیاسی، اقتصادی، 
مدین و فرهنگی« در کنار فرهنگ، جامعه و سیاست میپردازد. 
دو خربنامه دیگر دو کشور ایران و افغانستان را حتت پوشش 
به  توجه  با  را  آن ها  در  بشری  حقوق  اخبار  و  می دهد  قرار 

اولویت ها و شرایط خاص هر کدام، بازنشر می کند. 
»زندان«،  به  مربوط  خربهای  ایران  نامه ی  هفت روز 
اقتصادی،  سیاسی،  »حقوق  بشر«،  از حقوق  »دفاع  »زنان«، 

مدین و فرهنگی«، »حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی«، 
»فرهنگ« را در کنار موارد ارتکایب ناقضان دولیت و غریدولیت 

حقوق بشر منتشر می کند. 
شرایط  به  توجه  با  اما  افغانستان  بشری  حقوق  خربنامه 
در  را  »انتخابات«  و  »جنگ«  چون  مواردی  کشور  داخلی 
کنار دیگر اخبار مربوط به ناقضان دولیت و غریدولیت ملی و 
بنی املللی، »زنان«، »فرهنگ و جامعه«، »دفاع از حقوق بشر« 
و »حقوق سیاسی، اقتصادی، مدین و فرهنگی« حتت پوشش 

خود قرار می دهد. 
حقوق  نقض  بر  نظارت  ضمن  تا  می کوشد  نامه  هفت روز 
بشر در ابعاد خمتلف، ابتکارهای مثبت حملی را نیز در اختیار 
خوانندگان قرار دهد. آرمان شهر با ارایه مقاالت و گزارش های 
از کتاخبانه ی۲ آنالین خود که در وبسایت  حتقیقی و تکمیلی 
خماطبان  اختیار  در  خربنامه  هر  پایان  در  و  کرده  منتشر  آن 
قرار می دهد، می کوشد تا در اجیاد و گسترش نگاه منطقه ای، 

مهبستگی و تبادل جتربه میان شهروندان موثر باشد.
پی دی اف هر خربنامه و  نسخه ی  که  کرد  نشان  باید خاطر 
پیوند آن پس از انتشار، در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک3 

و تویتر۴ در دسترس بسیاری از عالقه مندان قرار می گرید.
آرمان شهر در پایان هر هفته، جمموعه ی خربنامه های مهان 
هفته را به شکل خربنامه برای نزدیک به بیست هزار نفر ارسال 
می کند. اگر مایل به دریافت هفت روز نامه های حقوق بشری 
آرمان شهر هستید، با ما متاس بگریید یا از طریق وبسایت ما 

را دنبال کنید. 
--------------
1- http://openasia.org/item/category/journals/human-rights-
bulletins
2- http://openasia.org/item/category/human-rights-2
3- https://www.facebook.com/Armanshahr.OPENASIA?fref=ts
4- https://twitter.com/armanshahr_oa

عکس از آسوشیتد پرس- مصر اعدام اجرا می شود، اعدام درعمل تعلیق شده است، اعدام ملغا شده است. 
عکس آرمان شهر

عکس از فریبا پژوه روزنامه نگاری که بازداشت شد

عکس: مهشید راسیت
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آرمان شهر 
1. کاروان هزار و یک شعر برای افغانستان، زمستان 1382

2. کاروان شعر برای صلح و دموکراسی در افغانستان، هبار 1382 
3. کاروان مهر )ویژه جوانان(، هبار 1382 

4. کاروان شعر برای صلح، )تاجیکستان، سریلیک(، تابستان 1382 
5. جتلیل از امحد شاملو: وجدان آگاه شعر جهان، قوس 1385، »گفتگو« 
6. شهروند کیست، چه وظایف و اختیارایت در مقابل دولت و جامعه 

دارد؟ قوس 1385، »گفتگو«
 ،1385 قوس  جویی،  عدالت  و  یایب  حقیقت  در  شهروندان  نقش   .7

»گفتگو«
8. عدالت اجتماعی در اسالم: سیستم های دولت داری و مکاتب دیگر، 

جدی 1385، »گفتگو«
دلو  افغانستان،  در  مطبوعات  و  رسانه ها  بیان:  آزادی  چالش های   .9

1385، »گفتگو«
حوت  کثریالقوم،  کشورهای  در  اجتماعی  عدالت  و  دموکراسی   .10

1385، »گفتگو«
11. در جستجوی جامعه مدین: جتارب بنی املللی و حقیقت های حملی، 

محل 1386، »گفتگو«
12. هتاجم فرهنگی و تأثری یک ربع قرن مهاجرت در امور فرهنگی و 

سیاسی، ثور 1386، »گفتگو«
منریه  دادخواهی،  و  حقیقت  کمیسیون های  فراموشی، جتربه  علیه   .13

برادران ، ثور 1386، »سكوت را بشكنیم«
14. آیا دانشگاه های افغانستان ظرفیت پرورش خنبگان جامعه را دارند 

یا خری؟ جوزای 1386، »گفتگو«
15. دو تعبری از جهاین شدن، سرطان 1386، »گفتگو«

را  »سكوت   ،1386 اسد  ندارمی(،  خرب  )شاید  فمینیستیم  مهه  ما   .16
بشكنیم«

17. جنبش زنان: هنضت ملی یا روند تصنعی، اسد 1386، »گفتگو«
18. زنان صلح را می سرایند )ویژه زنان(، به کوشش گیسو جهانگریی، 

هبار 1388، »سكوت را بشكنیم«
19. سنت و جتدد: رویارویی یا مهسویی، هبار 1388، »گفتگو«

20. سید مجال الدین و نواندیشی دیین، هبار 1388، »گفتگو«
21. جای خایل اندیشه در حتصیالت عایل افغانستان: دالیل و راه حل ها، 

هبار 1388، »گفتگو«
22. مطالبات زنان افغانستان از رییس مجهور آینده، کمپاین %50 زنان، 

تابستان 1388، »سكوت را بشكنیم«
به   ،1388 پاییز  تابستان-  امریکا،  سیاست  و  بشر  حقوق  نقض   .23

کوشش گیسو جهانگریی و خلیل رستم خاین، »سیاست نامه 2-1«

را  پاییز 1388، »سكوت  برای صلح(،   )جمموعه ی شعر  24. سیمرغ 
بشكنیم«

25. جوانان و شورای والییت ـ شورای والییت چه می كند، مردم چه 
می خواهند؟ پاییز 1388، »گفتگو«

بدون  گزارشگران  جنایی،  بنی املللی  دادگاه  به  قربانیان  راهنمای   .26
مرز، مترجم نیلوفر مهدیان ، پاییز 1388، »سكوت را بشكنیم« 

 1388 پاییز  نشیین؟  عقب  یا  دادرسی  زنان:  با  ملی  مذاکره   .27
خورشیدی، »گفتگو«

 ،1388 زمستان  امیین،  االمنی  روح  متروكیست،  زمان  جا  این   .28
»سكوت را بشكنیم«

29. ناتو، استثنا بر دموکراسی و افول امپراتوری ها، به کوشش گیسو 
جهانگریی و خلیل رستم خاین، زمستان 1388، »سیاست نامه 3«

تابستان  انتقایل،  عدالت  گروه  عدالت،،  برای  قربانیان  صدای   .30
1389، »سکوت را بشکنیم«

در  اول  جملس  کارنامه  به  انتقادی  نگاه  تا  پارملان  ساختار  از   .31
افغانستان، تابستان 1389، »گفتگو«

32. قلعه حیوانات، جورج اورول، برگردان علی اکرب آخوندی، تابستان 
1389، »سیمرغ«

به  پرورش،  و  آموزش  نقش  زنان:  سیاسی  مشارکت  و  تبعیض   .33
 ،1389 تابستان  داداشی،  شورانگیز  و  جهانگریی  گیسو  کوشش 

»سیاست نامه 5-4«
 ،1389 پاییز  سیمرغ(،  صلح  جایزه  اشعار  )برگزیده  سیمرغ  َپر   .34

»سکوت را بشکنیم«
35. اقتصاد بازار در افغانستان، پاییز 1389، »گفتگو«

36. از کتاب تا آزادی بیان، پاییز 1389، »گفتگو«
پاییز  )دری(،  افغانستان  در  بنی املللی  حضور  دهه  یک  بررسی   .37

1389 خورشیدی، »گفتگو«
)انگلیسی(،  افغانستان  در  بنی املللی  حضور  دهه  یک  بررسی   .38

برگردان خلیل رستم خاین، پاییز 1389 خورشیدی، »گفتگو«
39. افغانستان در جستجوی حقیقت و عدالت، ،به کوشش دلفنی کارلزن 

و گیسو جهانگریی، پاییز 1389، »سکوت را بشکنیم«
40. تا سیگار بیست و یکم، روح االمنی امیین، پاییز 1389، »سیمرغ«

41. صالحیت قضایی جهاین: راه کار هایی برای پیگرد ناقضان حقوق 
پاییز  دروازیان،  جواد  مهکاری  با  رستم خاین  خلیل  کوشش  به  بشر، 

1389، »سیاست نامه 6-7«
42. کمپاین %50 زنان افغانستان، چاپ دوم، زمستان 1389، »سکوت 

را بشکنیم«
انگلیسی پر  Simorgh: The Thirty Wise Birds )نسخه   .43

آرمان شهر منتشر کرده است
سری ها: گفتگو، سکوت را بشکنیم، سیاست نامه، سیمرغ، کودکان و نوجوانان، زنان و نشریه آرمان شهر

مطالب دیگر در نشریه انگلیسی:
بیانیه جامعه مدین به دولت افغانستان و متویل کنندگان: به قول های خودتان در باره معادن عمل کنید

http://www.watchafghanistan.org/press-releases/civil-society-to-afghan-government-and-donors-live-up-to-your-promises-on-mining-sector.html
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سیمرغ(، سیمرغ در قاف صلح ، گزیده اشعار و تصاویر برای صلح در 
افغانستان )تصاویر از حممد آصف رمحاین(، زمستان 1389، » سکوت 

را بشکنیم«
44. نقض حقوق بشر و سیاست امریکا، به کوشش گیسو جهانگریی 

و خلیل رستم خاین، چاپ دوم، زمستان 1389، »سیاست نامه 1-2«
45. ناتو، استثنا بر دموکراسی و افول امپراتوری ها، به کوشش گیسو 
»سیاست  زمستان 1389،  دوم،  چاپ  رستم خاین،  خلیل  و  جهانگریی 

نامه 3«
46. علیه فراموشی، جتربه کمیسیون های حقیقت و دادخواهی،  منریه 

برادران، چاپ دوم، زمستان 1389، »سکوت را بشکنیم«
47. جوانان ـ جهاین میان بیم و تردید، زمستان 1389، »گفتگو«

48. بازخواین حافظه مجعی، زمستان 1389، »گفتگو«
49. هیچ نتوان گفت در پنجاه سال، جمموعه شعر محریا نکهت دستگری 

زاده، هبار 1390، »گفتگو«
به  پرورش،  و  آموزش  نقش  زنان:  سیاسی  مشارکت  و  تبعیض   .50
کوشش گیسو جهانگریی و شورانگیز داداشی ، چاپ دوم هبار 1390، 

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

چند مصاحبه با شخصیت ها، هبار 1390، »سکوت را بشکنیم«
52. گذری بر ویرانه های جنگ، تصویر عیین جنگ، سفرنامه  هرات – 

1368، رسول پویان، هبار 1390، »سکوت را بشکنیم«
53. عدالت برای زنان در جنگ و صلح، به کوشش گیسو جهانگریی 
خلیل  برگردان  داداشی،  شورانگیز  مهکاری  با  خاین  رستم  خلیل  و 

رستم خاین، هبار 1390، »سکوت را بشکنیم«
54. حقیقت یایب و نقش علوم طب عدیل،  تابستان 1390 

55. از یب سوادی تا جنگ، از جنگ تا یب سوادی، تابستان 1390، 
»گفتگو«

 ،1390 تابستان  نویسنده،  یب  خماطبنی  خماطب،  یب  نویسندگان   .56
»گفتگو«

تابستان  سیمرغ  صلح  جایزه  داستان   گزیده  سیمرغ،  قصه های   .57
1390، »سیمرغ«

58. شصت سال تاریخ انگاری در افغانستان )دری(، تابستان 1390، 
»گفتگو«

59. شصت سال تاریخ انگاری در افغانستان )انگلیسی(، برگردان خلیل 
رستم خاین، تابستان 1390، »گفتگو«

گیسو  کوشش  به  گذار،  در  عدالت  نامه  فرهنگ  ی،  تا  الف   .60
جهانگریی و خلیل رستم خاین، تابستان 1390، »سیاست نامه 9-8«

61. زیر و مب، پژوهشی در گستره ی موسیقی اصیل بدخشان، هرات و 
بادغیس، وحید قامسی، خزان 1390، »گفتگو«

62. فدرالیسم و دموکراسی، به کوشش سیدجواد دروازیان و گیسو 
جهانگریی با مهکاری شورانگیز داداشی، خزان 1390، »سیاست نامه 

»11-10
63. اعالمیه جهاین حقوق بشر برای کودکان و نوجوانان، خزان 1390، 

»کودکان و نوجوانان«
64. نظام سیاسی و عدالت اجتماعی، زمستان 1390، »گفتگو«

65. مسافر کوچولو، آنتوان دو سنت اگزوپری، برگردان امحد شاملو، 
زمستان 1390، »کودکان و نوجوانان«

66. بررسی وضعیت زنان در افغانستان و تاجیکستان، زمستان 1390، 

»گفتگو«
تاجیکستان،  معاصر  در شعر  باران، سریی  زنان گذشت  زنگوله   .67

جمیب مهرداد و هبروز ذبیح اهلل، زمستان 1390، »سیمرغ«
برگردان صاحل حسیین، زمستان 1390،   ، اورول  68. 1984، جورج 

»سیمرغ«
69. مرقع عشق، خوش نویسی استاد جنیب اهلل انوری؛ تذهیب: مهدی 

بنایی، هبار 1391، »سیمرغ«
70. اعالمیه ی جهاین حقوق بشر برای کودکان و نوجوانان، چاپ دوم، 

هبار 1391، »کودکان و نوجوانان«
71. فارهنایت 451، ری داگالس بردبری، برگردان: علی شیعه علی، 

چاپ اول، هبار 1391، »سیمرغ«
72. برای ثبت در تاریخ )روایت قربانیان یک دهه(، به کوشش سید 

جواد دروازیان، پاییز 1391، »سکوت را بشکنیم«
73. زندان، زنداین و حقوق بشر، به کوشش خلیل رستم خاین و جواد 
دروازیان، با مهکاری گیسو جهانگریی، خزان 1391، »سیاست نامه 

12-13« )در دو جملد فارسی و انگلیسی(
74. حقوق بشر بر سر دوراهی: ضرورت رهیافت حقوق حمور به صلح و 
مصاحله در افغانستان، گزارش مشترک فدراسیون بنی املللی جامعه های 
حقوق بشر و بنیاد آرمان شهر )در دو جملد فارسی و انگلیسی(؛ خزان 

1391
زمستان  عضدانلو،  محید  ترمجه  سعید،  ادوارد  روشنفکر،  نقش   .75

1391، »سکوت را بشکنیم«
76. شهر و جنگ، به کوشش شورانگیز داداشی با مهکاری دکتر حسن 
نامه  »سیاست   ،1391 زمستان  رستم خاین،  خلیل  برگردان  جواهری، 

14ـ15«
االمنی  روح  شعر،  جمموعه  ست،  غمگیین  کودک  هام  خواب  در   .77

امیین، زمستان 1391، »سیمرغ«
78. پایان کار سه روینی تن، هشت جستار، رهنورد زریاب، زمستان 

1391، »سیمرغ« 
79. لباس جدید امپراتور و چهل و چهار قصة دیگر، هانس کریستنی 
و  »کودکان   ،1392 هبار  مشس،  رضا  حممد  آزاد:  برگردان  اندرسن، 

نوجوانان«
80. رهنمودهای احتادیه ی اروپا در باره حقوق بشر و حقوق  بنی املللی 
بشردوستانه، زیر نظر گیسو جهانگریی و خلیل رستم خاین، برگردان: 

خلیل رستم  خاین، تابستان 1392، »سیاست نامه 17-16« 
آتوسا صاحلی،  روایت  به  جلدی،  نه  شاهنامه، جمموعه  قصه های   .81

نگارگر: نیلوفر مریحممدی، تابستان 1392، »سیمرغ«
 ،1392 تابستان  آرمان شهر،  گفتگوی  یک  و  صد  و  سال  هفت   .82

»گفتگو« 
83. اتاقی از آن خود، ویرجینیا وولف، برگردان: صفورا نورخبش، هبار 

1392، »زنان«
84. کاکائو، ژورژ آمادو، برگردان هبروز آل نداف، تابستان 1392، 

»سیمرغ«
85. خانواده و جایگاه زن از منظر شریعت، قانون و عرف در افغانستان، 

ویراستار عبدالواحد ضیاء مبلغ، تابستان 1392، »زنان«
86. آرمان شهر )نشریه ی حقوق بشر و جامعه مدین(، 34 مشاره )سال 

پنجم( 


