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رز آنی
اینجا ،چراغی روشن است

ضرورتآشناییبانوان
با ابزار و فنون جنگی
در شرایط فعلی ،مسئله زنان و جنگ در افغانستان
بیشتر از هر وقت دیگر نیاز به بحث و بررسی دارد
جنــگ بدتریــن پدیــدهی ابتــکار بشــر اســت کــه در طــول تاریــخ از
انســانها و طبیعــت قربانیهــای بیشــمار گرفتــه اســت .افغانســتان در
چندیــن قــرن متمــادی درگیــر جنــگ و بــه عنــوان قربانــی جنگ بــوده و
ایــن رونــد هنــوز هــم ادامــه دارد .امــروز در اکثریــت والیتهــای کشــور
جنــگ جریــان دارد و هــردو جانــب قربانیهــای ســنگینی را متحمــل
میشــوند .در یــک ســوی جبهــه جنگهــای امــروزی ،گروههــای
تروریســتی قــرار دارنــد کــه بــه هیــچ یــک از اصــول انســانی و حقــوق
بشــری باورمنــد و پابنــد نیســتند .در جبهــه مقابــل ،نیروهــای امنیتــی
کشــور و ملــت قــرار دارنــد کــه بــرای دفــع حملههــا و ســرنگونی آنــان
میرزمنــد.
ایــن یــک امــر طبیعــی اســت کــه مــردم از وقــوع جنــگ در ســرزمین
شــان آســیب میبیننــد و بــا تــداوم جنــگ ضمــن افسارگســیختهگی
اوضــاع سیاســی-اقتصادی کشــور ،اصــول و قواعــد حقوقبشــری نیــز
زیــر پــا میشــود و در ایــن میــان بیشتــر از همــه ،زنــان و کــودکان
آســیب میبیننــد .در جنــگ کنونــی افغانســتان کــه فصــل مبــارزه بــا
تروریــزم اســت ،بیــش از هرچیــز دیگــری اوضــاع حقوقبشــری زنــان و
کــودکان نگــران کننــده اســت .زنــان و کــودکان بــه حیــث اصلیتریــن
قربانیــان بیدفــاع جنــگ از دو ســوی جبهــه
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فمینیسم؛
جنبشبرابریدردنیاینابرابریها
فمینیستهای موج چهارم معتقد هستند که با
نگاهی زنان باید بهعلم و هستی دیده شود .زیرا...

تحلیل
 غالم سخی حالمیس

فمینیسـم ،ماننـد سـایر پدیدههـای عصـر
جدیـد از غـرب سـر بـرآورد .بـر علیـه
مردسـاالری سـنگر گرفت و برای برابری زن
و مرد در جامعه انسـانی مبـارزه کرد .هزاران
سـال تاریـخ مردسـاالری را بـه نقد کشـید
و بـر اندیشـههای زنسـتیزانه تاخـت .آغـاز
شـکلگیری جنبـش فمینیسـم ،تراژیک و
غمانگیز اسـت .جنبش فمینیستی در غرب،
بـا بـه پـای دار رفتـن خانـم المـپ دوگنگ
یکـی از فعالیـن انقـالب کبیـر فرانسـه،
جرقـه خـورد .دوگنـگ بهخاطر اعتـراض به
قانون اساسـی انقالبیون در فرانسـه ،توسـط

همرزمانـش اعدام شـد .اما جریانـی را که او
بنیان گذاشـته بود ،خاموش نشد .انقالبیون
دوگنـگ را اعـدام کردند ،امـا آرمانهایش را
نتوانسـتند به خاک یکسـان کننـد .اکنون
فمینیسـم ،یکی از موفقتریـن جریانها در
امـر مبـارزه بـرای برابـری زن و مـرد اسـت.
پس از دوگنگ در سـنت فرانسـه ،سـیمون
دوبـووار ظهـور کرد .دوبـووار را بـدون تردید
میتوان «پیامبر فمینیسـم» در تاریخ بشـر
دانسـت .سـیمون دوبووار میگفت« :زن ،زن
بـه دنیا نمیآید ،بلکه زن را زن میسـازند».
ایـن سـخن سـیمون دوبـوار را میتـوان
همچـون مانفیسـت فمینیسـتها درک
کـرد .هر چنـد جریان دفـاع از حقـوق زنان
با دوگنـگ جرقه خورد؛ امـا پایههای نظری
آن توسـط سیمون دوبووار مستحکم گردید.
«جنـس دوم» در واقعیت امر قرآن مسـایل
فمینیسـتی است.
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انکشافپایدارباتساویجنسیتیممکناست
اکثریت ادارههای دولتی برای واحدهای جندر موقع نمیدهند،
اما تساوی جنسیتی در ادارههای دولتی باید تطبیق شود.
روایت

 ع .اسرافیل
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زندهگی)
شالق
(گلثوم و
ِ
ِ
شاقجنسیت

«کاش دنیـا دسـت زنـان بـود ،زنـان کـه زاییدهاند
یعنـی خلـق کردهانـد و قـدر مخلـوق خود شـان را
میداننـد .قـدر تحمـل و حوصلـه و یکنواختـی و
بـرای خـود هیـچکاری نتوانسـتن را .شـاید مردها
چـون هیـچ وقـت عمـا خالـق نبودهانـد ،آنقـدر
خـود را بـه آب و آتـش میزنند تا چیـزی بیافرینند.
اگـر دنیـا دسـت زنـان بـود ،جنـگ کجـا بـود؟».
[سووشـون – سـیمن دانشـور].
سرآغاز :هر لحظه در رنج بود
زنـان هزارسـتان در طـول تاریـخ همـاره بـا درد زندهگـی کـرده و
سـتم روزگار بـا چیـزی دیگـری دمخـور نبودهاند.
جـز رنـج ،انـدوه و
ِ
هیـچ چیـز به انـدازهی مزهی تلـخ انتظار ،برای آنها آشـنا نیسـت و
مـرض دوری و درماندهگـی .مرض از اینجا خلق میشـود؛
همچنـان
ِ
که فرزند آواره شـود ،شـوهر زی ِر خروارها خاک بیاسـاید .روزگا ِر پست
فطـرت ،سـایهی شـو ِم روزمرهگیهایش را نشـان دهنـد .در این کویر
شـاق زندهگـی
کـه پرتـاب شـدهایم ،هیـچ چیـز بـه انـدازهی شـالق
ِ
نمیتوانـد در وجـودی آدم درد بـکارد.
زن بـه دنیـا آمـدن در کوهپایههـای هزارسـتان همیـن اسـت؛ درد

 تهمینه سومیرس

کشـیدن و دم نـزدن .دختـر که با درد بـه دنیا میآیـد ،در طول تمام
قسمت چهارم
روزهـای زندهگـیاش ،با خـود درد حمل میکند .و باالخـره ،این درد
اسـت کـه قامـت اسـتوار او را خمیـده و غـرور و بلنـد پروازیهایـش
را ،خاکآلـود و لگـد مـال مینمایـد .بـا درد بـه دنیـا آمـده و بـا رنـج
میمیـرد .زندهگـی بـرای یـک مـادر چـه داده ،جـز زخـم خـوردن و
خبـر مـرگ – فرزنـد یا شـوهر – را شـنیدند .زندهگی بـرای یک زن
چـه معنـا دارد؟ جـز هـر لحظـه در رنـج بـودن و بـار مصیبت حمل
ِ
رنج کسـی
کـردن ،در حالـی که نه باعثوبانی
مصیبت اسـت و نه در ِ
افزودهانـد .اکثـر این زنان ،نمیدانند درد را چطور مینویسـند و سـتم
عمق ژرفترین معنایی سـتم
چـه معنـی میدهـد ،اما به درسـتی در ِ
زیسـته و در خانـهی درد نفـس کشـیده و با رنج بزرگ شـده اسـت.
او نما ِد از خویش گشـتن بـود ،در دهکدهی که فقط مردان میگفتند
و زنـان اطاعت میکردند
گلثـوم دختـری یـک دهقـان بـود .دهقانـی کـه جـز کاریـدن گندم
کاشـتن نهـال و نگـهداری از آنهـا دیگـر وظیفـهی بـه
و جـواری و
ِ
زمیـن بیشتری
کوشـید
می
سـال
هر
او
گرچنـد
نداشـت.
خصـوص
ِ
بـکارد و بّـری بهتـر حاصـل نمایـد ،اما خشـک آبیهای پیاپـی باعث
محصـول از زمینهایـش نگیـرد و از آن بعـد ،همیشـه
شـد ،هیـچ
ِ
قـرض بود و قـرض دهنـدهی کـه دوازهی
ادامه در صفحه ...2
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روزگاری پست فطرت

خانـهاش را تـک تک میکـرد .هر لحظه بـوی خوشبختی
از مشـامها ربـوده میشـد و سـایهی ترس و ناامیـدی خانه
را پـر میکرد .دیگر سـخت میشـد زندهگی را سـامان داد،
حتا غذا سـخت مهیا میشـد و پوشـاک به دشـواری فراهم
میگردیـد .پـد ِر گلثـوم ،ناامیـد و دلشکسـته شـده بـود .از آن دِه رخـت بربسـت و رفـت .بـا همان
ِ
دسـتان گرم پدر ،در وضعیـت کـه روزگار پسـت فطـرت میشـود و الیههای
چال زندان طبیعـیاش  -مثل
ِ
بیشتـر گیـج بود و فضـای زندهگی را «منـگ» میدید .هر دختـر بـه سـیاه ِ
نهـال که در فقـر جـای محبـت و عشـق را در خانـواده میگیـرد و جـز
تقالیـی مینمـود ،بیجهـت ثابـت میشـد و بـه هـر راهی غرقـاب غـرق میشـود  غـرق شـد و دنیـا و آرزوهایش را بدبختـی دیگـر چیزی نمیزایـد .کی را و چـه را باید مقصر
میرفت ،دیواری قد میکشـید .خسـته شـده بود و خود را نیـز روزگاری پسـت فطـرت فرو بـرد و قـورت داد .دیگر نه دانسـت ،پـدر و جامعـهی مـرد محـور را یـا پسـت فطرتی
کتـاب روح خسـته و درمانـدهاش را تـازه میسـاخت و نـه روزگار را؟ امـا میتـوان پرسـش را برعکس کـرد و این طور
حـال غـرق شـدن میدیـد.
چال زندهگـی ،در
ِ
در سـیاه ِ
حالـت درس میخوانـد .در چنیـن حال انگیـزهی بـرای خوانـدن مییافت.
گفـت؛ اگـر گلثـوم یـک دختـر نمیبـود آیـا میتوانسـت
ِ
گلثـوم در چنیـن
و هـوا و اقتضـای زمـان ،شـاهنامه ورق مـیزد و با اشـعاری گلثـوم بـدون اینکـه خـودش بخواهـد بـه شـوهر داده بـه درسهایـش ادامـه بدهـد؟ و زندهگـی سـاختهگی و
«سـر بّـدل» داده بـود :مثـل دو نفـر کـه تحمیلـیاش را نپذیـرد؟ به درسـتی جوابش ،آری اسـت.
حافـظ و موالنـا جـان میگرفـت و بـا قهرمانان اسـطورهها شـد .پـدرش او را ّ
خویش
هـای
گاو
و
آینـد
می
خوشـش
و افسـانههای کـه میخوانـد ،خـودش را قهرمـان احسـاس از گاوهـای همدیگـر
زن سـیمای شـهر اسـت .زن بودن در هزارسـتان و در کل
را بـا همدیگـر بـدل میکننـد .گلثـوم بـا یک دختـر دیگر در جامعـهی افغانـی تنهـا جنـس دوم بـودن نیسـت کـه
مینمـود.
او از زندهگـی فقـط بـی مهـری دیـده بـود و در ِد فقـر و بـدل شـده بود .پـدر گلثوم بـا پدر ینگـهاش ،نشسـته بود ،زنـان فیمینیسـت مـا بلغـور میکننـد .زن بـودن تحقیـر
دربـهدری چشـیده بـود .دیگر نمیتوانسـت کتـاب نخواند ،حـرف زده و خواسـته بـود دخترانش را بدل کند ،شـده بود کنندهتریـن وجهـی انسـانی هـم هسـت و مهجورتریـن
امـا زنـده بمانـد و زندهگـی کنـد .او بـه کتـاب اعتیـاد پیدا سـربّدل .گلثـوم بـه جـای رفته بـود کـه هیچ شـناختی از موجود انسـانی .تـن زن افغانـی مانند «میدان نبرد» اسـت
کـرده بـود .تنها کتاب میتوانسـت بـه گلثـوم روح زندهگی آن منطقـه نداشـت و هـر قـدر فکـر میکرد ،هیچ نسـبتی کـه هـر کـس زخـم میزنـد ،خونیـن میکنـد و در آخـر،
بخشـد و انگیـزهی نفـس کشـیدن ایجـاد نمایـد .گلثـوم بـا شـوهرش نمییافـت .نـه مثـل هم فکـر میکردنـد و نه بـه مثل الشـهی مـردار وارد سـطل آشـغال و زیـر بتالقها
نمیدانسـت کـه زندهگـی ،واقعـن چقـدر غیرقابـل تصـور روش زندهگی شـان شـبیه هم بودند .تنهـا کاری که گلثوم میشـود .بیعفـت شـدن و زخمهـای کـه در عمـق جانش
روح دردمنـدش را با خوانـدن بینیاز میتوانسـت بکنـد ،تن دادن به رسـم و رسـوم بـود و همان فـرو رفتـه ،هیـچ مسـئلهای نیسـت و اصلـن در اینجـا زن
اسـت .او میخواسـت ِ
از درد نمایـد .در حالـی که خواندن آگاه شـدن اسـت و رنج مطیـع بـودن و فرمانبـری شـوهر را نمودن .گلثـوم از تمام بودن هیچ مسـئلهی نیسـت .تن اوسـت که «میدان نبرد»
بـردن و همیشـه در درد زیسـتن .هیـچ چیـز بـه انـدازهی آرزوهـای کـه در دل و جانـش رخنـه کرده بـود و از قصهها را شـکل میدهـد و نبـرد بـر سـ ِرفتح کـردن تـن اوسـت.
خوانـدن و ورق زدن کتـاب ،برایـش ارزشمنـد نبـود .او و داسـتانهای کتابهایـش ،گذشـت و خداحافطـی کـرد .بـه گفتـهی اسـد بـودا «تصویـ ِر واقعی یـک کشـور تصوی ِر
دوسـت داشـت بـا کتـاب زندهگـی
کنـد و چـون تنهـا راهی بـه رهایی
از درد و مصیبـت و بهتر از آن انتقام
زن به دنیا آمدن در کوهپایههای هزارستان همین است؛ درد کشیدن و دم نزدن .دختر
 از روزگاری پسـت فطـرت  را درکه با درد به دنیا میآید ،در طول تمام روزهای زندهگیاش ،با خود درد حمل میکند .و
خوانـدن کتاب میدید ،همیشـه در
جسـتوجویش بـود و در تکاپـو و باالخره ،این درد است که قامت استوار او را خمیده و غرور و بلند پروازیهایش را ،خاکآلود و
لگد مال مینماید .با درد به دنیا آمده و با رنج میمیرد .زندهگی برای یک مادر چه داده ،جز
تـالش بـرای زندهگـی بهتر.
فقط صنف ششـم مکتـب را خوانده
زخم خوردن و خبر مرگ – فرزند یا شوهر – را شنیدند .زندهگی برای یک زن چه معنا دارد؟
ِ
مصیبت است و
بـود .دوسـت داشـت شـش صنـف جز هر لحظه در رنج بودن و بار مصیبت حمل کردن ،در حالی که نه باعثوبانی
دیگـر هم بخوانـد و دانشـگاه برود و
رنج کسی افزودهاند .اکثر این زنان ،نمیدانند درد را چطور مینویسند و ستم چه معنی
نه در ِ
دهقان
مثـل صدها دختری اربـاب و
ِ
عمق ژرفترین معنایی ستم زیسته و در خانهی درد نفس کشیده و با
سـرزمیناش ،در رشـتهی دلخـواه میدهد ،اما به درستی در
ِ
رنج بزرگ شده است.
تحصیل کند .در دهکـدهی ما ،او در
خوانـدن و جسـتوخیز زدن بـرای
درس ،بیجـوره بـود .گلثـوم مثـل
هیـچ کـس نبـود ،او مثـل خـودش
بـود؛ نمـره اول صنـف بـود .از همـه کمتـر حـرف مـیزد و او از خویـش گذشـت بـا تمـام خواسـتهها و نیازهایـش ،تا زنـان آن کشـور اسـت ».گلثـوم زندهگـی خـودش را روایت
از همـه بیشتـر میفهمیـد .کمتـر لبخنـد بـه لبانـش داسـتانی زندهگـی عینـیاش را روایـت کنـد .گلثـوم دختر نمیکنـد ،بلکـه فالکـت و زندهگـی خفتبـار جامعـهاش را
نقـش میشـد و بیشتـر تنها بـود .او تنها دختـری بود که یـک دهقـان بود.
روایـت میکنـد.
رنج تمثل زندهگی
بـه بیرحمـی روزگار پیبـرده بـود و زندهگـی را جـز زخـم نتیجه؛ ِ
تـن کبرا تجـاوز گروهـی صورت میگیـرد و بعد بـه دار
بـر ِ
یـک
بلکـه
نیسـت
سـاده
داسـتان
یـک
او
عینـی
زندهگـی
آویختـه میشـود .تصویـر کبرایی مصلـوب تصویر جامعهی
خـوردن و تـاب آوردن دگـر چیـزی نمیدیـد.
گلثـوم بـرادری داشـت ،که باهـم مکتب میرفتنـد و درس تـراژی اسـت که هیچ کس جـز خودش نتواسـت آن درد را اسـت کـه در توحـش و دهشـت حیوانـی بـه سـر میبـرد.
میخواندنـد .او نـه ُکند ذهن بود و نه آنقدر با اسـتعداد که احسـاس کند .در ِد نخواندن و ننوشـتن را و بدتر درد تمثیل ایـن تنهـا تـن کبـرا نیسـت کـه پـاره پـاره میشـود ،بلکه
انسـان اسـت
بـه مانند خواهرش بیاندیشـد و بفهمـد .او یک آدم معمولی زندهگـی را .او در زندهگـی کـه خـود خواسـته ،راه پیموده و ایـن جامعـه اسـت کـه نابـود میگـردد .این
ِ
بـود .امـا توانسـت درسهایـش را ادامـه بدهـد و صنـوف سـاخته اسـت قـرار نـدارد ،در یـک بـازی گرفتار اسـت که کـه حیوان میشـود .گاو شـدن دیگـر چه معنـی دارد ،جز
تن کبـرا .این تنهـا گلثوم
هفـت ،هشـت ... ،و دوازده را تمـام کنـد و وارد دانشـگاه آن دیگـران آنچه را میخواهند باید آن طور باشـد ،باید تمثل تجـاوز کـردن و بـه دار
آویختـن ِ
ِ
والیـت گـردد .امـا گلثـوم نمیتوانسـت ادامه بدهـد .او یک کنـد کـه در زندهگـی واقعـی انـد و از این وضع رازیسـت .نیسـت کـه آرزوهایـش برباد رفتـه و جویبـاری رویاهایش
دختـر بـود .پـدرش را دوسـت داشـت و مطیـع حرفهـای در حالـی کـه ،دنیـای که میزیـد و
ِ
جهان که میخواسـت ،خشـکیده اسـت ،بلکه این من هسـتم که رویایـم را قیچی
و...
بـدن
گل
و
گلثـوم
تنها
او بـود .پـدرش نیـز ترجیـح مـیداد ،دخترش؛ آشـپزی یاد یـک دنیـا فاصلـه دارد .امـا ایـن
زدهام ،ایـن پـدر اوسـت که آرزوهایـش را باد بـرده و در کل
بگیـرد ،نـان بپـزد و تـر و خشـک کـردن نـوزاد را بیاموزد ،نیسـت که به خواسـتهی شـان نرسـیدهاند ،نرسـیدن یک ایـن جامعـه اسـت کـه امیدش خاکسـتر شـده اسـت .این
تـن معصومـی کبـرا نبـود کـه بـه دار زده شـد ،بلکه
تـا اینکـه قلـم به دسـت بگیـرد مقاله بنویسـد ،شـاهنامه اصـل اسـت که همـه نمیرسـند ،بلکه پرسـش این اسـت تنهـا ِ
ِ
انسـانیت جامعهی مـا بود که
بخوانـد و یـا روزی دانشـگاه بـرود .پـدرش معتقد بـود؛ زن کـه چـرا صورت ابلهـی زندهگی بـر آنها تحمیل میشـود .ایـن معصومیـت ،شـرافیت و
بـودن یعنـی خانـهداری کـردن ،و خانـهداری :پختـن ،تر و چـرا مجبـور میشـوند ،از آزادی و آرزو و آرمانـش دسـت خلقآویـز گردیـد .تنهـا نفسهـای گرمـی کبـرا نبـود کـه
خشـک کردن طفل و مطیع و فرمانبری شـوهر را نمودن .بکشـد و معادلـهی زندهگـیاش را از دیـد دیگـران توزیـن خشـک میشـد و تمـام میگردید بلکـه ایـن روح زندهگی
ایـن باور شـاید درسـت باشـد و شـاید بسـیاری مـردان آن نماینـد و زندهگـیاش را در تمثـل خوشبختـی بگذراننـد .بـود کـه از جامعـهی مـا رخـت بربسـته و میگریخـت .زن
دهکـده ممکـن بـا ایـن عقیده همسـو نباشـد .امـا در الی زندهگـی بـرای آنهـا چـه معنا میدهـد وقتی نتوانـد برای سـیمای شـهر است.
همیـن بـاور و در زیـ ِر سـایهی آبرومنـد پدر ،یک اسـتعداد خـودش زندهگـی کنند و آنچـه میخواهنـد را نخواهند؟.
***

شاق زندهگی)
شالق
(گلثوم و
ِ
ِ

ادامه از صفحه ...1

در ایـن کتـاب ،بـا بنیادیتریـن وجـوه فمینیسـیم میتوان
مواجـه شـد .فمینسـیم با جنـس دوم بـه اوج میرسـد و بر
تـارک تاریـخ سراسـر سـتم و نابرابری مینشـیند.
فمینیسـم پـس از ایـن کـه ،به عنـوان یک جنبـش برابری
خواهانـه ،بـرای به دسـت آوردن حقوق از کـف رفتهی زنان
جغرافیـای غـرب را درنوردید؛ وارد کشـورهای جهـان دوم و
سـوم شـد .در کشـورهای اسـالمیو دین مدار ،ایـن جریان
همـواره بـا چالشهای گوناگـون رو به رو بوده اسـت .یکی از
ایـن چالشهـا ،در تقابل قرار گرفتن آموزههای فمینیسـتی
بـا باورهای دینی اسـت.
تمـام فمینیسـتها ،معتقـد انـد کـه دیـن مردانـه اسـت.
تنهـا مـردان در این حـوزه فعالیـت کردهاند .شـما پیامبری
را در تمـام دورههـای تاریـخ نمییابیـد ،کـه از میـان زنـان
برخاسـته باشـد .از آدم تا محمـد ،همه و همه مـرد بودهاند.
بـه همیـن دلیل اسـت ،کـه بیشتریـن گزارههـای ضد زن
در کتابهـای دینـی وجـود دارد .در آیین یهـود ،حوا عامل
خروج آدم از بهشـت پنداشـته میشـود .بودا میگفت« :زن
بـه رسـتگاری نمیرسـد مگر ایـن که بر اسـاس عمل خوب
در دنیـای بعـد از مـرگ و تناسـخ دوباره زن آفریده نشـود و
مـرد آفریـده شـود .آن وقـت امـکان دارد ،بـا عمـل نیک به
رستگاری برسـد» .در آیین اسـالم ،زن همچون «مزرعه»ی

فمینیسم؛ جنبش برابری...
در اختیار مرد قرار گرفته اسـت .اسـالم ،زنان را ناقص العقل
دانسـته و آنها را جزو مالکیت خصوصی هر مرد میپندارد.
نفقه زن بر دوش مرد اسـت .تنها شـوهر اختیار دارد که زن
اش را طـالق دهـد ،زن حـق ندارد حکم طالق شـوهرش را
صـادر نماید .در خیلی از مسـایل ،از جمله میـراث ،قصاص،
شـهادت و ...زن نصـف مـرد به حسـاب میآید .سیاسـت در
اسـالم مردانه اسـت .فاطمه زهرا بعد از مرگ پیامبر اسـالم
بـه عنوان جانشـین پدرش انتخاب نشـد .چهـار خلیفه بعد
از پیامبـر مرد اسـت .تمام امامان شـیعه ،مـرد بودهاند .مقام
زینـب پایینتـر از مقام زیـن العابدین بیمار اسـت .در حالی
کـه ،زینب به باور شـیعیان «قهرمان کربال» بـود .تعدد ازواج
یـک امـر عـادی در دین اسـالم محسـوب میگـردد .پیامبر
چندیـن زن داشـت .امامان شـیعه ،زنان نا محدود داشـتند.
هـر مسـلمان عـادی ،حـق دارد چهـار زن بگیـرد .امـا زنان
مسـلمان حق نـدارد بیش از یک شـوهر اختیـار کند.
ادبیـات نیز تحت سـیطرهی مـردان بوده اسـت .بزرگترین
شـاعران زبـان پارسـی ،شـعرهای زنسـتیزانه سـرودهاند.
اوحـدی مراغهیـی سخنسـرای شـهیر سـده هشـتم که در
سـرایش غزل عاشـقانه و صوفیانه جایگاه شامخی دارد ،زن
را نمـاد فالکـت و هالکـت میپنـدارد و میگویـد:

هر بال کاندر جهان بینی عیان
باشد از شومی زن در هر مکان
و در سرودهی دیگر گفته است:
زن چو مار است زخم خود بزند
بر سرش نیک زن که بد نزند
در تاریـخ کشـورهای جهـان سـوم ،مخصوصن افغانسـتان،
زنانـی زیـادی بوده که شـعر سـروده و ذوق ادبی داشـتهاند.
امـا نتوانسـتهاند ،احساسـات زنانـه شـان را بـروز دهنـد .در
پشـت نقاب مردانه زیسـته و با احساسـات مرد محور شـعر
سـرودهاند .ای بسـا کـه ،کسـانی چـون رابعـه بلخـی وقتی
نقـاب از صـورت برگرفتـه بـه سرنوشـت تیـره و تـار مواجه
شـدهاند .چنـان چـه اسـتاد واصـف باختری سـروده اسـت:
«پـدرام شـد ز اللـه و گل ،قبـر رابعـه  /بکتاش بـود الله که
زانجـای بردمیـد» .ظهور فروغ فرخزاد را باید به مثابه سـقط
جنیـن در شـعر پارسـی دانسـت .شـعرهای فـروغ در ایران
والیـت فقیـه ،قابـل تحلیل نیسـت .فـروغ را باید در سـنت
فرانسـه و ادبیـات غـرب فهمیـد .او از «تبـار خونـی گلها»
اسـت و شـعرهایش در چارچـوب فکـری کسـانی چـون
سـیمون دوبـوار و رزا لوگزامبـورک قابـل درک میباشـد نه
در چپ اسـالمی شـریعتی و...
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 زلمی کاوه

دلم را کجا بگذارم؟
روی شاخههای درختان گنجشکهای کودکیام
روی آب جوی که گلها را برایت میبردند
روی رسامیهای نامههای کودکانهام
که پدر پاره پاره شان کرد
روی آواز حزیـن تو ،که هنـوز در گوشهایم زمزمه
می کنند
دلم را کجا بگذارم!
روی پیکر تکه تکهی برادرم
روی تکههای تن خواهرم
روی چشمان نگران مادر؟
دلم را کجا بگذارم
روی آرزوهای
فرخنده
تبسم
فرشته
گلچهره
فاطمه
صدف
تیمور
اسماعیل ...
و پنجصد هزار انسان سالخ شدهی جنگ؟
اکنون
آن درختها سوختهاند
گنجشکها فرار کرده اند
جوی خشکیده است
پدر به ابدیت پیوسته است
نامهات در ذهن من بایگانی شده است
مادر در دل خاک خفته
تبسم
فرشته
گلچهره
فاطمه
صدف
تیمور
اسماعیل
سالخی شده اند ...
و پنجصد هزار انسان به کام جنگ رفتهاند
تو نیستی
اما
صدایت با فروغ ،باب دوستی باز کرده است
دور سرم میچرخد
بغض به گلویم سالم میدهد
آوارهام!
دلم روی دستانم معلق مانده است

اقتصـاد ،نیـز ماننـد دین و ادبیـات مردانـه بوده اسـت .زنان
در مـزارع پـای بـه پـای مـردان کار کردهاند ،اما گنـج را مرد
بـرده اسـت و رنـج را زن .در طـول تاریـخ ،زنـان همـواره به
عنوان شـی بی جان خرید و فروش شـدهاند .در افغانسـتان،
زنـان از میـراث پـدری خـود زمین بـه ارث نمیبرنـد .دلیل
آن ایـن اسـت که؛ دیـن ،ادبیات ،سیاسـت و اقتصـاد مردانه
بوده اسـت .فمینیسـتهای موج چهارم معتقد هسـتند که
بـا نگاهـی زنان باید بهعلم و هسـتی دیده شـود .زیـرا بهباور
آنـان تاریـخ ،فلسـفه ،ادبیـات ،دیـن ،علـم در طـول تاریخ
مردانـه بودهاسـت و بـا نگاهی مردانـه به آن دیـده و قضاوت
شدهاسـت .ممکـن اسـت از نگاهـی زنـان فلسـفه ،ادبیـات،
دیـن ،علـم طـوری دیگـری دیـده و فهمیده شـود .پس با
نگاهی زنان بههسـتی ببنیم و قضاوت کنیـم .با الگو گرفتن
از ایـن مـوج بعضی از زنان فمینیسـت مسـلمان میگفتند
هزار و چهار صدسـال از اسـالم تفسـیر مردانه صورت گرفته
و مفسـران ،محدثـان ،فقهـا همه مـرد بودند .اگر اسـالم با
دید زنانه تفسـیر و بررسـی شـود؛ مطلقن اسـالم دیگری از
آب در خواهـد آمد.
بـا در نظر داشـت ،همـهی این مـوارد ،بدون تردیـد میتوان
گفت؛ فمینیسـم فریـاد برابـری در دنیای نابرابریها اسـت.
فعـاالن جنبـش برابری زنـان در کنـار این که بـرای برابری
جنسـیتی مبـارزه کردهانـد ،فعـاالن خـوب حقـوق بشـر و
منادیـان احتـرام بـه کرامت انسـانی نیـز بودهاند.
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گفتوگو
 حسین احمدی

گفتوگو با خانم دلبر نظری،
وزیر امور زنان افغانستان
وزیـر صاحـب ،سـپاسگزاریم از اینکـه برای
گفتوگـو بـا مـا وقـت گذاشـتید .در نخسـت
بفرماییـد کـه وزارت امـور زنان در کـدام بخشها
کار کـرده و عملکـرد این وزارت از آوان تشـکیل
تا کنـون چگونـه بوده اسـت؟
تشـکر از شـما و هـمکاران تـان در هفتهنامـه نیمـرخ که
در بخـش امور زنـان فعالیت میکنید .البتـه در ابتدا باید
بگوییـم کـه وزارت امـور زنان از بدو تشکیل(سـال 1382
خورشـیدی) تاکنـون در راسـتای حمایـت ،دادخواهی و
توانمندسـازی زنـان کار کـرده اسـت .ضمـن هماهنگی
بـا وزارتهـای دولـت در رابطه بـا برنامههای ایـن نهادها
در مـورد زنـان ،مأموریـت دیگـر ایـن وزارت ،نظـارت از
پروژههایـی اسـت کـه در بخـش زنـان تطبیق میشـود.
برنامههـای وزارت امـور زنان و عملکرد رهبران گذشـته
ایـن وزارت بـه نحـوی بنیادگـذار کارهـای بیشتـر و
سـازندهای شـده اسـت تا بـا اتکا بـر برنامههـای بنیادین
آنـان ،زمینـه رشـد و توانمنـدی زنان مهیا شـود.
از زمانـی کـه ما در ایـن وزارت آغاز به کار کردیـم ،ارادهی
الزم بـرای توانمندسـازی زنـان وجـود دارد و مطابـق بـا
«مقـررهی تنظیـم اجـراآت و فعالیـت وزارت امـور زنان»
کـه از سـوی دولت طرح شـده اسـت ،فعالیتهـای خود
را تنظیـم میکنیـم .همچنـان کـه در ابتـدا نیـز تذکـر
داده شـد ،توانمندسـازی بـه عنـوان اساسـیترین هدف
کاری و ضـرورت تشـکیل وزارت امـور زنـان اسـت که در
بخـش توانمندسـازی زنـان تاکنـون برنامههـای زیادی
اجـرا شـده کـه از جمله ،در چهار زون کشـور سـمپوزیم
توانمندسـازی زنـان دایر شـده اسـت.
این سمپوزیمها دقیقن چه کار میکند؟
سـمپوزیمها بـرای بررسـی و حـل مشـکالت زنـان در
والیـات تشـکیل شـده کـه زنـان در روسـتاها بـا کـدام
موانـع مواجـه هسـتند که سـد راه رشـد شـان میشـود
و چـه برنامههایـی میتوانـد مؤثـر باشـد .قطعنامـه ایـن
سـمپوزیمها به ادارههای مسـوول ارسـال شـده است که
زنان روسـتاها بیشتر نیازمند خدمات آموزشـی ،صحی و
عدالت(رسـیدهگی بـه مسـایل حقوقی) اسـت.
در بخـش دادخواهـی بـرای زنـان ،وزارت امور
زنـان چه کارهایـی انجام داده اسـت؟
دادخواهـی نیـز از برنامههـای اساسـی این وزارت اسـت.
مـا بـرای دسترسـی زنان بـه حقـوق شـان در نهادهای
عدلـی و قضایـی دادخواهی کردهایم .خشـونت علیه زنان
یکـی از بدتریـن پدیدههـای سـد راه توسـعه و انکشـاف
جامعـه مـا اسـت کـه نیـاز بـه دادخواهـی بیشتـر دارد.
بـرای محـو خشـونت علیه زنـان باید با عامالن خشـونت
برخـورد قانونی صـورت بگیرد که این شـکایت را بارها به
نهادهـای عدلـی و قضایی رسـاندهایم و با دادسـتانی کل
نیز هماهنگ هسـتیم .برای رسـیدهگی بهتـر به قضایای
خشـونت و توانمندسـازی زنـان در عرصـه حقوقـی۵1 ،
دادسـتان زن در  31والیت در سـاختار دادسـتانی کشور
مقرر شـدهاند.
گزارشهـا از قضایـای خشـونت علیـه
زنـان نشـان میدهـد کـه هنـوز در روسـتاها
خشـونتهای زیـادی رخ میدهـد و برنامههـای
حمایـت و توانمندسـازی زنـان نیـز نتیجـهی
دلخواه را نداشـته اسـت .حـاال ،وزارت امور زنان
در قسـمت هماهنگـی بـا دیگـر وزارتها جهت
رسـیدهگی بـه ایـن امـور چـه کار میکنـد؟
یکـی از پالنهای ده سـالهای دولت افغانسـتان ،انکشـاف
پایـدار اسـت و بـه خاطـر رشـد زنـان روستانشـین و
رسـیدهگی بـه مشـکالت آنـان ،وزارت امـور زنـان نیـز
شـامل این پالن شـده اسـت .مـا پالنهای تقویتـی زنان
را داریـم و در ضمـن در هماهنگـی بـا وزارتهای معارف،
اقتصـاد ،کار و امـور اجتماعـی نیز قرار داریم کـه با تدویر
برنامههـای آموزشـی و تطبیـق پالنهـای مشـارکت
اقتصـادی زنـان ،توانایـی و مهارتهـای خودکفایـی
اقتصـادی زنـان افزایـش خواهـد یافت.
در بخـش اجتماعـی و اقتصـادی کـه
فرمودیـد برنامههـای دادخواهـی و پالنهـای
توانمندیسـازی را داریـد .در مـورد مشـارکت
سیاسـی زنـان؛ از نظـر زنـان در نظـام کنونی چه
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اکثریت ادارههای دولتی برای واحدهای جندر موقع نمیدهند،
اما تساوی جنسیتی در ادارههای دولتی باید تطبیق شود.
جایگاهـی دارد؟
در داخـل نظام افغانسـتان ارادهای جهت فضاسـازی برای
مشـارکت سیاسـی زنان وجـود دارد و امروز زنـان زیادی
وارد عرصههـای سیاسـی شـدهاند کـه امـروز  27درصـد
اعضـای پارلمـان 26 ،درصـد کارکنـان خدمـات ملکـی،
 17درصـد مسـووالن رسـانهها ،یـک درصـد منسـوبین
نظامـی 39 ،درصـد شـاگردان مکاتـب و  23درصـد
محصـالن دانشـگاهها و مؤسسـههای تحصیـالت عالی را
زنان تشـکیل میدهـد؛ همچنیـن  32درصـد از نامزدان
پارلمـان امسـال زنـان بودند و در سـاختار حکومـت11 ،
معیـن ۵ ،سـفیر و  ۵معـاون والـی داریـم .ایـن آمارهـا
نشـان میدهد کـه حضور زنـان در عرصههای سیاسـت،
فرهنـگ و ادارههای کاری دولت همه سـاله رو به افزایش
است.
اگرچنـد هفده سـال اسـت کـه در عرصـه زنـان کارهای
بیشتـری انجـام شـده ،امـا میـزان پیشرفـت و نتیجـه

هفـده سـال کار و سـرمایهگذاری هنوزهـم زنـان بـرای
ابتداییتریـن حقوق شـان(حق آمـوزش و حـق انتخاب)
مبـارزه میکننـد و قربانـی میدهند.
همـه کارهـا نیـاز بـه زمـان دارد .البتـه کـه تاهنـوز در
بخشهایـی از کشـور دختـران از حـق تعلیـم و تحصیل
محـروم انـد و ازدواج اجبـاری نیـز وجـود دارد ،امـا در اثر
آگاهیدهـی که صـورت گرفته ازدواج اجباری و زیر سـن
دختـران رو به کاهش اسـت که امسـال نسـبت به سـال
گذشـته یک فروکاسـت ده درصدی را شـاهد هسـتیم .با
کاهـش نقـاط منفـی و افزایش جنبههای مثبـت در امور
زنـان میتـوان بـه نتیجه مطلوب رسـید.
وزیـر صاحـب ،آیا بودجـه انکشـافی و توانایی
مالـی وزارت امـور زنـان بـرای اجـرای برنامههای
نیازمنـدی زنـان کافـی اسـت؟ آیـا ایـن بودجه
کامـل به مصـرف میرسـد؟

تاهنوز در بخشهایی از کشور دختران از حق تعلیم و
تحصیل محروم اند و ازدواج اجباری نیز وجود دارد ،اما در اثر
آگاهیدهی که صورت گرفته ازدواج اجباری و زیر سن دختران رو به
کاهش است که امسال نسبت به سال گذشته یک فروکاست ده
درصدی را شاهد هستیم .با کاهش نقاط منفی و افزایش جنبههای
مثبت در امور زنان میتوان به نتیجه مطلوب رسید.
کارها به مسـایل امنیتی و شـرایط اجتماعی نیز وابسـته
اسـت .کارهـا و برنامههای وزرات امـور زنان در بخشهای
اجتماعـی ،فرهنگـی ،اقتصادی و سیاسـی همه به نحوی
وابسـته بـه شـرایط امنیتـی میباشـد؛ زیـرا در مناطـق
ناامـن و یا مـورد تهدید گروههای مسـلح مخالـف دولت،
میـزان موفقیـت برنامههای ما کاهش مییابـد و آمارهای
خشـونت علیـه زنان مسـلمن که باال اسـت .بـا این همه،
بازهـم در طـول سـالهای اخیـر زنـان در سـمتهای
وزارت و معینیت حضور داشـته اند و حال هم مشـارکت
سیاسـی زنـان رو به افزایش اسـت.
آیـا زنانـی که در سـمتهای اداری و سیاسـی
دولـت وجـود دارند ،صالحیـت اجرایـی و مهارت
مدیریتی نیـز دارند؟
رهبـری حکومـت ایـن تعهـد را دارد تـا نقـش مؤثـر و با
صالحیت زنان برجسـته شـود و برنامههای ظرفیتسازی
زنـان نیـز هـم در چارچـوب وزارت امور زنـان و همچنان
در دیگـر وزارتخانههـا جریـان دارد ،ولی بـرای موفقیت
کامـل در ایـن عرصـه نیـاز اسـت تا بیشتـر کار شـود و
بودجههـای انکشـافی بیشتـری اختصاص داده شـود.
تامیـن حقوق زنـان در افغانسـتان تبدیل به یـک فرایند
سیاسـی طویلمدت شـده ،آیا فکر نمیکنیـد که تمرکز
بیشتـر بـر ابعـاد کلـی و تیوریـک قضایـا باعـث شـده
اسـت تـا اساسـیترین کارهایـی که زمینهسـاز انکشـاف
و رشـد سـریعتر زنان میشـود جـا بماند؟ چـون با وجود

بودجـه حکومـت بـرای هـر وزارت نظـر بـه پـالن و
برنامههـای عملی شـان تخصیـص داده میشـود .بودجه
مـا نیـز نظر بـه برنامههایـی کـه در والیات داریم سـپرده
میشـود .هرچنـد بودجه کافی نیسـت؛ ولـی از آنجا که
بیشتـر بودجـه دولت بـرای نهادهـای امنیتی تخصیص
داده میشـود ،مـا تـالش داریـم کـه بودجـه موجـود بـه
صـورت درسـت تطبیق شـود .بیشتـر بودجه انکشـافی
بـرای سـاختن و پیشبـرد مراکـز آموزشـی در باغهـای
زنانـه ایـن وزارت بـه مصرف میرسـد.
برنامههـای کـه وزارت امـور زنان بـرای آینده
روی دسـت دارد کـدام برنامهها اسـت؟
زیربنـای تمامی برنامهها و پالنها داشـتن اسـناد قانونی
اسـت که وزارت امور زنان روی قانون منع خشـونت علیه
زنـان کار کـرد و اکنـون تصویـب شـده اسـت .همچنین
طـرح جلوگیـری از جرایـم سـایبری(فضای مجـازی)
خشـونت علیـه زنـان را بـه وزارت اطالعـات و فرهنـگ
سـپردهایم کـه ایـن اسـناد مـا را در دادخواهـی از زنـان
جهـت محـو خشـونت کمک میکنـد .کمیسـیون عالی
منع خشـونت علیـه زنـان در مرکـز و  3۴نمایندهگی آن
در والیات کشـور در کنار کمیسـیون تطبیـق قانون منع
خشـونت علیـه زنـان ،از رونـد اجـرای مقررههـای حقوق
زنـان نظـارت میکننـد .پالیسـی حـق ملکیـت و میراث
زنـان نیـز در کمیته قوانین به زودی تصویب خواهد شـد.
تـالش داریـم تا قانـون خانـواده و مقرره منازعـات مدنی
نیـز تصویب شـود کـه در والیات این مسـایل زیاد مطرح
اسـت .تاکنـون  17مرکـز مشـورهدهی بـرای مسـاعدت

حقوقـی در ریاسـتهای والیتـی ایـن وزارت و  28مرکـز
حمایـوی به همکاری نهادهای بینالمللی نیز ایجاد شـده
اسـت .در کنـار اینهـا برنامههـای آموزشـی و پالنهـای
توانمندسـازی زنـان در عرصههـای اقتصـاد ،سیاسـت،
فرهنگ و هنر اسـتخدام زنـان در ادارههای دولتی مطابق
با اهداف پالن انکشـاف پایدار و جهت تسـاوی جنسـیتی
جریان دارد.
در ادارههـای دولتـی ،ماموریتها و آمریتهای
جنـدر وجـود دارد تـا در اسـتخدام کارمنـدان
سیسـتم سـهمیهبندی موقـت جهـت حمایت از
زنـان را رعایت کنـد ،آیا این ادارهها وظایف شـان
را به درسـتی انجـام دادهاند؟
در کل وزارتخانههـا ،ریاسـتهای مسـتقل و ادارههـا ما
 ۵۴واحـد جنـدر داریـم ولی این واحدهـای جندر باید به
ریاسـت ارتقا یابد .زیادتر ادارههـای دولتی برای واحدهای
جنـدر موقـع نمیدهنـد ،امـا تالش ما بـر این اسـت که
تسـاوی جنسـیتی در ادارههای دولتی تطبیق شـود تا با
حضور زنان در عرصه کار و سیاسـت ،مشـارکت اجتماعی
و سـهیم شـدن زنـان در چرخـه اقتصـادی خانـواده نیـز
تحقق یابد.
و در آخـر ،شـما فرمودیـد که بـرای پیشرفت
زنـان بـا وزارتخانههـا برنامههـای مشـترک و
یـا هماهنگـی الزم را داریـد؛ پـس بـرای افزایش
مهـارت زنـان در روابـط جهانـی و نقش زنـان در
روابـط بینالمللی افغانسـتان ،چـه کارهایی انجام
شـده است؟
مـا در داخـل وزارت ،یـک کمیتـه بینالوزارتـی داریم که
در هـر مـاه طی نشسـت مشـترک بـا نماینـدهگان تمام
ادارههـای دولتـی ،گـزارش وضعیـت و جایـگاه زنـان در
ایـن نهادهـا را بررسـی میکنیـم و بـا توحیـد گزارشها
از وضعیـت کلـی زنان در نشسـت بینالمللـی وزرای زن
مشـکالت زنـان افغانسـتان را مطـرح میکنیـم و از این
طریق زمینه مهیا میشـود تا همه سـاله شـماری از زنان
را بـرای توانمندسـازی بـه خارج از کشـور میفرسـتیم.
ایـن کار فرصـت ایـن را مهیـا میکنـد تـا زنـان کـم کم
وارد عرصـه بینالملل شـوند تـا بتوانند بـه نمایندهگی از
افغانسـتان ارتباط جهانی کشـور را با همکاران بینالمللی
نیـز تامیـن کننـد .در وزارت امور خارجه نیـز این فرصت
بـه وجـود آمـده اسـت تـا زنـان در کشـورهای سـویدن،
کانادا ،ویانا و تاجکسـتان به عنوان سـفیر افغانستان بروند
و در عرصـه روابـط بینالمللـی نیـز فعالیـت کننـد .ایـن
همـه نشـان میدهـد که با وجـود چالشهـا ،اما وضعیت
زنـان رو بـه بهبود اسـت و بـا مبـارزه دوامدار میتـوان بر
مشـکالت فـراروی زنان فایـق آمد.
ادامه از صفحه اول
ادامه رویکرد

ضرورتآشنایی...
آســیب میبیننــد .بنابرایــن ،نیــاز بــه بــذل
توجــه نهادهــای مســوول دولتــی ،نهادهــای
حقوقبشــری و ناظــران بینالمللــی اســت تــا
بــه ایــن تیــپ از قربانیــان همیشــهگی جنــگ
در سراســر افغانســتان امدادرســانی کننــد.
آوارهگان جنــگ به ســرپناه ،مــواد خوراکی،
پوشــاک و لــوازم بهداشــتی نیــاز دارنــد.
امــروز هزارهــا زن و کــودک از مناطــق
مختلــف جنــگزده افغانســتان بــه ویــژه در
جنگهــای تــازهی ارزگان و غزنــی آواره
شــدهاند و در معــرض آســیب جــدی از
ســرمای زمســتان و گرســنهگی قــرار دارنــد.
نهادهــای مســوول قبــل از نتیجــه اقدامهــای
بنیادیــن نظامــی و گیــرودار سیاســی صلــح،
بایــد بــه ایــن آوارهگان جنــگ بــه صــورت
عاجــل کمکرســانی کننــد.

 گزارش :نیمرخ
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از روز جهانی محو خشونت علیه زنان گرامیداشت شد

از روز جهانـی محو خشـونت علیـه زنـان در وزارت امور
زنـان در حالـی گرامیداشـت شـد کـه در شـش مـاه
نخسـت سـال نزدیک بـه دو هزار قضیه خشـونت علیه
زنـان ثبت شـده اسـت.
وزارت امور زنان ،روز شـنبه 26 ،عقرب در «تاالر سـینما
زینـب» در داخـل ایـن وزارت در محیط امنـی با تدویر
برنامـه سـخنرانی ،نمایش فلم کوتاه و تیاتـر روز جهانی
محـو خشـونت علیـه زنـان( 2۵نوامبـر) را بـا تقدیـر از
چندیـن بانـوی عضـو نهادهـای امنیتـی گرامیداشـت
نمودند.
هرچنـد تمـام محتـوای برنامـه از وجـود خشـونت
شـکایتهای خانوادهگـی و گروههـای تروریسـتی

شـکایت داشت ،اما مسـووالن وزارت امور زنان از کاهش
آمـار خشـونتها علیـه زنـان در کشـور خبـر داد.
خانـم دلبـر نظـری ،وزیر امـور زنان در ایـن برنامه گفت
کـه در شـش مـاه نخسـت سـال جـاری  1826قضیـه
خشـونت علیـه زنان در ریاسـتهای والیتی ایـن وزارت
ثبـت شـده که از این جمله  831قضیـه آن حل و فصل
گردیـده و متباقـی از طریـق مشـاورههای حقوقـی رفع
شـده است.
هرچنـد پشـت این اعـداد ،واقعیتهای تلـخ و زجرهای
زیـادی نهفتـه اسـت کـه قربانیـان این قضایـا متحمل
شـده انـد ،اما به تناسـب سـالهای گذشـته ایـن اعداد

فروکاسـت کرده اسـت.
آمـار خشـونت علیـه زنان از سراسـر کشـور که توسـط
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر ارایـه شـده اسـت،
در سـال گذشـته ۴3۴0 ،قضیـه و در سـال 139۵
خورشـیدی ۵۵7۵ ،مـورد بـوده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که در طـی هفده سـال اخیر محو
خشـونت علیه زنـان و برنامههـای توانمندسـازی زنان
بـه عنـوان یکـی از ماموریتهـای اصلـی حکومـت بـه
شـمار مـیرود و دههـا نهاد فعـال حقوق زن نیـز در این
عرصـه کار کـرده اند.
میرویـس بلخـی وزیـر معـارف کشـور در برنامـه
گرامیداشـت از روز جهانـی محـو خشـونت علیـه زنان

گفـت کـه زنـان در افغانسـتان هنوز هم با مشـکل حق
و هویـت مواجهانـد؛ بنابرایـن بـرای این کـه یک جامعه
سـالم و بـه دور از خشـونت داشـته باشـیم ضـرورت
مینمایـد تا تمامـی ادارههای حکومـت ،نهادهای مدنی
و زن و مرد ملت افغانسـتان در راسـتای حمایت از زنان
مبـارزه کنند.
او افـزود کـه بدین منظور ،وزارت معارف در نصاب جدید
تعلیمـی خویش تـالش کرده اسـت تا ادبیـات تبعیض
جنسـیتی را از بیـن ببـرد؛ «پـس از ایـن دیگر اکـرم با
خواهـرش بـه مکتب نمـیرود ،بلکـه اکرم بـا کریمه به
مکتـب مـیرود ».یعنی اگر زنـان بخواهد به حق شـان

برسـد و توانمنـد شـوند بایـد ابتـدا هویـت مشـخص
داشـته باشـند و در پشـت هویت مردان پنهـان نمانند.
بـه نظر میرسـد کـه تالشها برای تسـاوی جنسـیتی
و محـو خشـونت در افغانسـتان ادامـه دارد و نهادهـای
حکومتـی نیـز بدین موضـوع توجه کـرده اند ،امـا زنان
قبل از توانمند شـدن در کارهـای بیرون از خانه مکلف
هسـتند تـا برای شـان محیط امنـی از آن خود داشـته
باشـند .گزارشهایـی کـه در مـورد واقعـات خشـونت
منتشـر شـده اسـت نشـان میدهـد کـه  9۴درصـد
خشـونت علیـه زنان در محیـط خانه رخ میدهـد و 90
درصـد آن توسـط مـردان اعمال میشـود.
در همیـن حـال ،وزارت امـور زنـان کـه از سـال 1382
خورشـیدی تاکنـون در
بخشهـای دادخواهـی ،حمایت
و نظـارت از فعالیتهـا در امـور
زنان کار کرده اسـت ،همه سـاله
از  2۵نوامبـر کمپاین سراسـری
را بـه راه میانـدازد تـا پیامدهای
خشـونت را بـرای مـردم توضیح
دهـد و بـرای محـو ایـن پدیـده
آگاهیدهـی نمایـد.
امسـال نیز از  2۵نوامبر ۴ /قوس
تـا  10دسـامبر 19 /قـوس ،بـه
مـدت  1۵روز مـدت کمپایـن
سراسـری منـع خشـونت علیـه
زنـان اعالم کـرده اسـت .تمامی
نهادهـای فعـال در عرصه حقوق
زنـان ملـزم بـه هـمکاری هسـتند تـا از طریق نشـرات
شـان و بـا تدویـر برنامههـای آگاهیدهـی از پیامدهای
خشـونت ،در راسـتای سـاختن یک اجتماع سالم و برابر
گام بردارنـد.
خشـونت علیه زنان در افغانستان شـامل قضایای ضرب
و شـتم ،قتل ،تجاوز ،سنگسـار و ازدواجهـای اجباری و
زیـر سـن میباشـد که بـه صـورت مـداوم در چارچوب
فرهنگ سـنتی و رفتار نادرسـت اجتماعی مـردم تداوم
یافتـه اسـت .اکثریـت قربانیـان ایـن قضایـا در مناطـق
تحـت نفـوذ گروههـای تروریسـتی حتا شـکایت شـان
ثبـت و رسـیدهگی نمیشـود.

