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اینجا ،چراغی روشن است

فساد است که عدالت
خرید و فروش میشود
صفحه 3

فساد در درون دولت و نهادهای مجری قانون ،دسترسی به عدالت را
سختتر میکند .فساد باعث میشود که حتا مردم عدالت
را بخرند و بفروشند.

زن مستقل
ِ
تحلیل
 یعقوب یسنا

درسـت ایـن اسـت کـه انسـان در روابـط و
مناسـبات ،انسـان اسـت .ارسـطو گفته بود
انسـان تنهـا و مسـتقل یـا خـدا اسـت یـا
ِ
دیوانه .بنابراین اسـتقالل انسان در مناسبات
اجتماعـی تعریفشـدنی اسـت .امـا ایـن
مناسـبات و روابـط در صورتـی مناسـبات
و روابـط اسـتکه افـراد هویـت خـود را
داشتهباشـند و بـر اسـاس اختیـار ،آگاهـی
و انتخـاب ایـن روابـط و مناسـبات را برقرار
کننـد .درصورتی در برقراری این مناسـبات
و روابـط ،آگاهـی ،اختیـار و انتخـاب مطرح
نباشـد ،بحـث سـلطه ،تملـک و تصاحـب
پیـش میآید که بحـث اسـتقالل در روابط
و مناسـبات اجتماعـی منتفـی میشـود.

مناسـباتِ جامعـهی مردسـاالر بـا زنـان بـر
اسـاس سـلطه ،تصاحـب و تملـک تعریـف
میشـود؛ زنـان از جملـهی ملکیـت مـردان
اسـت .ازدواج در جامعـه مردسـاالر ،انتخاب
روابط زن با مرد نیسـت .نمیتـوان ازدواج را
قـراردادی بین یـک زن و یک مرد دانسـت.
ازدواج در واقـع معاملـه بیـن دو مـرد یا بین
مـردان اسـت؛ آنچه کـه بین مـردان معامله
میشـود ،زن بـه عنـوان یـک متـاع یـا کاال
اسـت .زن در جلسـهی نـکاح خـود حضـور
نـدارد .جلسـهی نـکاح ،جلسـهای مردانـه
اسـت .در جلسـه ،دو مـرد طـرف معاملـه
اسـت؛ شـوهر بـه عنـوان خریـدار ،پـدر بـه
عنـوان فروشـنده .در ایـن وسـط ،دختـر
جنس اسـت.
اینگونـه مناسـبات را چگونـه بایـد تعریف
کـرد؟ چگونـه بـه اینگونـه مناسـبات از
اختیار ،آگاهی و انتخاب سـخن گفت؟ زنان
در اینگونـه مناسـبات ،هویـت و اسـتقالل
ندارنـد .موقعـی
ادامه در صفحه ...2

تحلیل
 مریم حسینخواه

جنبشهای زنان
جنسیت
سومیرسزیستی در ایران
محیط
از درون سازمانهای
 تهمینه

از سـالهای نخسـت دهـهی  60بـه بعـد ،تـا بیـش از
یـک دهـه اثـری از جنبـش زنـان در صحنـهی علنی
و عمومـی جامعه نبود .سـرکوب گسـتردهی نهادهای
مدنـی مخالـف و منتقـ ِد حکومـت پـس از
سیاسـی و
ِ
سـال  ،1360دامـن جنبش زنـان را نیز گرفت و منجر
بـه توقف فعالیت گروهها و نشـریات زنان شـد .فعاالن
زن نیز یا بازداشـت شـدند ،یا کشـور را تـرک کردند و
سیاسـی-اجتماعی
یـا با از دسـت دادن امکان فعالیت
ِ
علنـی و عمومـی ،بـرای بیـش از یک دهه خانهنشـین
شدند.
در چنیـن شـرایطی و در نبـود هیـچ امکانـی بـرای
سـازماندهی دوبـارهی فعالیـت علنـی مسـتقل از
زنان جـان به دربرده از بازداشـت و اعـدام و زندگی
حکومـت ،برخـی ِ
مخفـی ،بـه محافـل دوسـتانهای پنـاه بردنـد کـه اغلـب بـر اسـاس
پیوندهـای سیاسـی ایجـاد شـده بـود .ایـن محافـل در یـک حرکت
هماهنـگ نشـده و بـدون هیچگونـه ارتبـاط و گاه اطـالع از هـم ،در

گوشـه گوشـهی شـهر برگـزار میشـد و پـل لـرزان و معلقـی بـرای
ادامـهی حرکـت جنبـش زنـان در دهههـای بعـد بـود.
زنـان شـرکتکننده در ایـن محفلهـا ،اغلـب از فعاالن حقـوق زنان،
فعـاالن زن سیاسـی کـه برخـی از آنها به تازگـی از زندان آزاد شـده
بودنـد و خانوادههـای زندانیـان سیاسـی
ادامه در صفحه ...2
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میتـوان از هویـت و اسـتقالل صحبـت کـرد کـه فـرد
هویت ،اختیار و انتخاب مخصوص به خود داشـته باشـد و
بتواند بنابه آگاهی با روابط خویش مناسـبات اجتماعی را
شـکل بدهد و در شکلدادن مناسبات اجتماعی تاثیرگذار
باشـد .چگونه این مناسـبات معنـادار و تاثیرگـذار زنان در
جامعـه میتوانـد بـه وجود بیایـد؟ چگونه زنـان میتوانند
مناسـبات جامعـهی مردسـاالر را بـه مناسـبات جامعهی
مدرن (جامعهای که مردسـاالر و پدرسـاالر نباشد) تبدیل
کننـد؟ تا خـود زنـان ،نقشآفریـن و بازیگر در مناسـبات
و روابـط اجتماعی نشـوند؛ مناسـبات جامعهی مردسـاالر
تغییـر نمیکند.
اینکـه مـردان در «روز زن» یـا در مناسـبتهای مربـوط
بـه زنان دربـارهی زنان سـخن میگوینـد و میگویند زن

بدهـد یـا زن بخواهـد طـالق بگیـرد ،آن فرزنـدان از مرد
میشـود .کار یـک همسـر ایـن اسـت که خدمت شـوهر
را کنـد ،متـاع جنسـی شـوهرش باشـد و برای شـوهرش
بچـه بزایـد .وظیفـهی خواهـر نیـز مشـخص اسـت کـه
خدمـت برادرنش را کند .وظیفهی دختر این اسـت که در
خدمـت پـدر و برادران باشـد و طبـق میل پدر و بـرادران
بـا مـردی ازدواج کند.
رویکردهـای مردسـاالرانه باعث اسـتقالل زنان نمیشـود؛
هـر رویکـرد مردانـه در حقیقت تـداوم انقیاد زنان اسـت.
اگر بخواهیم از اسـتقالل زنان صحبت کنیم باید از «کا ِر»

مادر اسـت ،زن خواهر اسـت ،زن دختر اسـت ،زن همسـر
اسـت؛ این سـخنها در حقیقت ،ایدیولوژی مردساالری را
در جامعـه تامیـن میکنـد و موجب انقیاد زنان میشـود.
زن مادر نیسـت ،زن خواهر نیسـت ،زن دختر نیسـت ،زن
همسـر نیسـت؛ بلکـه زن پیـش از ایـن القاب ،زن اسـت.
یـک فـرد اسـتکه باید نـام و هویت خـود را داشتهباشـد.
مـا مـردان در واقع با القاب بر سـر زنـان کاله میگذاریم و
زنـان را بـا ایـن القاب به بردگی میکشـانیم .معلوم اسـت
کـه در جامعهی مردسـاالر ،کار یک مادر ،تربیهی فرزندان
یـک مرد اسـت؛ درحالیکـه آن فرزنـدان از مادر نیسـت.
آن فرزنـدان از پـدر اسـت .اگر مرد بخواهـد زنش را طالق

زنـان صحبـت کنیم .زیرا انسـان بـا کار خویش اسـت که
مناسـباتِ خویـش را بـا جامعـه و جهـان برقـرار میکند.
پـدر کـه همیشـه در خانـواده ،پـدری میکنـد؛ چـه در
اختیـار دارد؟ کار و اقتصـاد خانـواده را در اختیـار دارد .هر
کـس کـه نـان داد دیگـران از او تابعیـت میکننـد .حتـا
اگـر ایـن ناندادن خیلـی از روی مهربانی و محبت باشـد،
بازهـم انقیـاد را درپـی دارد .هرکـس که از فـردی چیزی
میگیـرد ،منتگـذار و مدیون او میشـود .منتگذاری به
تابعیـت میانجامد.
جامعـهی مردسـاالر در قـدم نخسـت ،زن را از کار خلـع
سـالح میکند .این خلع سـالح از کار به این معنا نیسـت
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بودنـد .امـا در میان آنها زنانی بدون پیشـینهی سیاسـی
نیـز دیده میشـدند .دربـارهی چگونگی و زمان تشـکیل
اولیـن محفلهـای زنـان ،اتفـاق نظـری وجـود نـدارد.
برخـی ،حمایـت از خانوادههـای زندانیـان سیاسـی و
اعدامشـدگان را اولیـن انگیزهی شـکلگیری این محافل
میداننـد .برخـی دیگـر نیـز ،بزرگداشـت روز جهانی زن
در هشـت مـارس را مقدمـهی ایجاد محافل زنـان عنوان
میکننـد.
شـهین نوایـی ،از مؤسسـان «اتحاد ملی زنان» در سـال
 13۵۸میگویـد کـه یکی از نخسـتین محفلهـای زنان
پـس از توقـف فعالیتهـای «اتحـاد ملی زنان» در سـال
 ،1360از سـوی بخشـی از زنـان فعـال در ایـن گـروه
شـکل گرفـت کـه تـا سـال  136۴نیـز ادامـه داشـت .با
ایـن حـال چنانکه او نیـز تأکیـد دارد ،به نظر میرسـد
شـکلگیری ایـن محفلهـا براسـاس ابتـکار فـردیِ
زنانـی بـوده کـه میخواسـتهاند بـه نوعـی روابطشـان
را بـا هـم حفـظ کننـد .زنانـی که در سـالهای نخسـت
دهـهی  60نـه تنهـا امـکان فعالیت سیاسـی و اجتماعی
نداشـتند ،بلکـه بسـیاری از آنهـا به دلیل پاکسـازیهای
انقالبـی از اشـتغال و تحصیـل محـروم شـده بودنـد و یا
در حرفههایـی نامتناسـب بـا تخصص و تحصیالتشـان
مشـغول بـه کار بودنـد و حضـور در ایـن محافـل انـدک
مجالی برای بازیابی هویت سیاسـیاجتماعی سـرکوب
شدهشـان بـود.
بیشـتر این جلسـات با جمعهـای کوچـک حداکثر 10
نفـره از زنانی شـاغل یا خانهدار ،اغلـب تحصیلکرده و از
طبقهی متوسـط شـروع میشد .جلسـاتِ اغلب ماهانهی
ایـن محفلهـا بـه صـورت گردشـی در خانـهی اعضـای
آن برگـزار میشـد و اعضـای آن معمـوالً در گروه سـنی
حـدود  30تـا  ۵۵سـال بودند .امـا گاه زنـان جوانتر نیز
در این جلسـات حضور داشـتند.
قـدم اول در شـکل گرفتـن اغلـب این محافـل ،برگزاری
جلسـههای کتابخوانـی و برنامههـای مطالعاتـی بـود.

کـه زن کار نمیکنـد .زن کار میکند؛ امـا کار زنان ،اعتبار
نـدارد .کار وقتـی اعتبـار دارد کـه قیمـت داشتهباشـد و
موجـب معاملـه شـود .کار زن در جامعـهی مردسـاالر،
قمیـت نـدارد و موجب معاملـه نمیشـود .کار رایگان کار
نیسـت .کار زن ،کار رایگان اسـت.
بنابرایـن درصورتـی اسـتقالل زنـان میتواند مطرح شـود
کـه کار و شـغل زن تعریـف شـود .زن وارد بازار کار شـود.
زن شـغل داشتهباشـد .موقعـی کـه زن شـغل داشـت،
درآمـد اقتصـادی و اختیـار مالـی پیـدا میکنـد .داشـتن
درآمـد اقتصـادی و مالـی نخسـتین بسـتر اسـتقالل زن
را در خانـواده فراهـم میکنـد .زن دیگـر از مـردی (پـدر،
برادر ،شـوهر و )...پول نمیخواهد .دسـتش به کسـی دراز
نیسـت .میتوانـد طبـق میلش لبـاس بخرد ،غـذا بخورد،
زندگـی کنـد و حتـا در مقامی باشـد که به دیگـر اعضای
خانـواده پـول بدهد.
اینجـا اسـت کـه مناسـبات در درون خانـواده ،عـوض
تحـول مناسـبات در درون خانـواده بـه تحـول
میشـود.
ِ
مناسـبات در جامعـه میانجامـد .زیـرا عنصـر اساسـی
در جامعـهی مردسـاالر ،خانـواده اسـت نـه افـراد .خانواده
تعـدادی از افـراد بهخصـوص زنـان را بـه انقیـاد کشـانده
اسـت؛ تا مناسـبات خانواده دچار تحول نشـود ،مناسـبات
در جامعـه دچـار تحـول نمیشـود .فـرد به عنـوان عنصر
اساسـی جامعه ،اعتبـار پیدا نمیکند .درصورتیکه بسـتر
اقتصـادی خانواده و جامعه تغییر کنـد؛ این تغییر موجب
تحـول مناسـبات اجتماعی ،فرهنگـی ،سیاسـی و قانونی
میتوانـد شـود کـه بـه داشـتن اسـتقالل هویـت زنـان
میانجامـد.
بنابرایـن زمینـهی فرصتهـای مناسـب بایـد بـرای زنان
فراهـم شـود تـا زنـان تحصیـل کننـد ،حرفـه و مهـارت
یـاد بگیرنـد ،مجهز بـه تواناییهـا و ظرفیتهایی شـرایط
کار شـوند تـا بتواننـد در مناسـبات و روابـط اجتماعـی،
نقشآفریـن و تاثیرگـذار باشـند .بـا خـوب گفتـن و بـا
گفتـن اینکـه زنـان فرشـته اسـت ،جنـس لطیف اسـت
و ...وضعیـت زنـان بهتـر نمیشـود و تغییر نمیکنـد .زن
موقعـی صاحـب فردیـت ،هویـت ،اعتبـار ،نام و احسـاس
خـود میشـود کـه اسـتقالل شـغلی و درآمـد اقتصـادی
داشتهباشـد؛ در غیـر آن زن ،مادر ،خواهر ،همسـر و دختر
خواهـد ماند.

جنبشهای زنان
از درون سازمانهای محیط زیستی در ایران
امـا معمـوالً محـدود بـه کتابخوانـی نمیمانـد و طیـف
گسـتردهای از فعالیتهـا همچـون نمایش فیلـم ،تبادل
نظـر دربـارهی مسـائل سیاسـی و اجتماعـی ،دعـوت و

جایی برای شنیدن و خواندن ممنوعهها
زنـان عضـو ایـن محفلهـا ،بـا انگیزههایـی متفـاوت «از
درد دل و دیـدار و بـاال بـردن آگاهـی گرفته تـا باال بردن

گفتوگـو بـا زنـان نویسـنده ،سـفرهای دسـتهجمعی و
کوهنـوردی ،دیـدار از نمایشـگاههای نقاشـی ،برگـزاری
مراسـم قمرالملـوک وزیـری و فـروغ فرخـزاد بـر سـر
مزارشـان ،نوشـتن و انتشـار مجموعههـای مقـاالت در
حـوزهی زنـان را شـامل میشـد.

آگاهی فمینیسـتی و دسـت زدن به عملی به سـود زنان
و انجـام کارهـای پژوهشـی در حـوزهی زنـان» دور هـم
جمع میشـدند.
محبوبه عباسـقلیزاده در تحقیقی دربارهی محافل زنان
چپگـرا در دهـهی  ،60میگویـد در سـالهای نخسـت
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جعدِگیسو

 الیاس علوی
خدا کند انگورها برسند
جهان مست شود
تلوتلو بخورند خیابانها
به شانهی هم بزنند
رئیسجمهورها و گداها
مرزها مست شوند
محمـد علـی بعد از  17سـال مـادرش را
و ّ
ببیند
و آمنـه بعـد از  17سـال ،کودکش را لمس
کند .
خدا کند انگورها برسند
آمو زیباترین پسرانش را باال بیاورد
هندوکش دخترانش را آزاد کند .
برای لحظهای
تفنگها یادشان برود دریدن را
کاردها یادشان برود
بریدن را
قلمها آتش را
آتشبس بنویسند .
خدا کند کوهها به هم برسند
دریا چنگ بزند به آسمان
ماهش را بدزدد
به میخانه شوند پلنگها با آهوها .
خدا کند مستی به اشیاء سرایت کند
پنجرهها
دیوارها را بشکنند
و
تو
همچنانکه یارت را تنگ میبوسی
مرا نیز به یاد بیاوری .

هـدف اصلی این محفلهـا« ،ایجاد حاشـیهی امن روانی
و همدلیهـای گروهـی با یکدیگر» بود .به نوشـتهی او با
نزدیـک شـدن بـه دهـهی « 70فعالیتهایی کـه ترتیب
منطقـی مداومتـری داشـت» در دسـتور کار محفلهای
زنـان قـرار گرفـت« ،نـگاه نظـری آنهـا بـه مسـائل زنان
و جنسـیت عمیقتـر شـد» و بحثهایـی همچـون
آسیبشناسـی زنان ،رابطهی اسـالم و فمینیسم ،محیط
زیسـت و بهداشـت روانـی در ایـن محافـل مطـرح شـد.
برنامههایـی همچـون بررسـی کنفرانـس جهانـی زن-
پکـن ،طرح مطالبـات زنـان در مقطع انتخابـات مجلس
ششـم .و دعـوت از حقوقدانـان و پژوهشـگرانی همچون
مهرانگیز کار ،شـیرین عبادی و منصـوره اتحادیه از دیگر
برنامههـای ایـن محافـل بود.
شـیرین عبـادی میگوید کـه خودش عضو هیچکـدام از
ایـن محفلهـا نبود اما پـس از پایان جنـگ محفلهایی
از طیفهـای فکـری مختلـف از او دعـوت میکردنـد تـا
دربـارهی مسـائل حقوقی زنان صحبت کنـد .او میگوید
به نظر میرسـید شـرکتکنندگان اطالعـات چندانی در
مـورد حقـوق زنـان نداشـتند و بـه همین دلیل مسـائل
ابتدایـی کـه در ایـن زمینـه طـرح میشـد نیـز مـورد
توجهشـان قـرار میگرفـت.
خدیجـه مقـدم ،از فعـاالن حقـوق زنـان ،نیـز برخـی از
فعالیتهـا و برنامههـای محفلهـای زنـان را اینطـور
شـرح میدهـد« :چیزهایـی را کـه نمیشـد هیچجـا
بخوانـی و ببینـی در ایـن محفلهـا زنهـا تعریـف
میکردنـد .مـا حتمـاً یـک حقوقـدان در جمـع دعـوت
میکردیـم و پیشـرفتی کـه در مـورد حقـوق زنـان در
ایـران وجـود داشـته از هشـت مارس گذشـته تا هشـت
مـارس بعـدی را مـرور میکردیم .بعد شـعر میخواندیم.
همیشـه سـعی میکردیـم کـه آن طـراوت خودمـان را
حفظ کنیم و همیشـه مجلس رقص و آواز هم داشـتیم،
نـه بـه معنـای پایکوبـی .حتـی گاهـی مـن احسـاس
میکـردم کـه وقتـی دارم با یکـی میرقصـم دارم ،بهش
لبخنـد میزنـم ،اشـکمان دارد درمیآید؛ ولـی با چنگ
و دنـدان خودمـان را حفـظ کردیـم».

3

July 7, 2019
Vol. 2 No. 69

Monday

گفتوگو

 حسین احمدی

گفتوگو با دکتر سیما سمر رییس کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان
در نخسـت سـپاس از اینکـه بـرای گفتوگو با
نیمرخ وقت گذاشـتید .دکتر صاحـب ،در ابتدا اگر
بگوییـد که وضعیت حقوق بشـری در افغانسـتان
در سـال  2018میـادی چگونه بود؟
تشـکر از شـما .در سـال  201۸میـالدی وضعیـت حقوق
بشـری در کشـور تغییری زیادی نداشـته اسـت .اما در دو
بخشـی کـه میتوانیـم ادعـا بکنیم کـه بهبـودی حاصل
شـد ،یکـی در بخـش آموزشدهـی نیروهـای امنیتـی و
دیگری کسـب اعتبار و عضویت افغانستان در سازمانهای
بینالمللـی حقـوق بشـری بـود .در برنامـه آموزشدهـی
نیروهـای امنیتـی و بهویـژه اردوی ملـی ،بیـش از یـک
هـزار و شـش صـد تـن از افسـران اردو در بخـش حقـوق
بشـری و حقـوق بشردوسـتانه بینالمللی آمـوزش دیدند.
در ایـن راسـتا ،میزان شـکنجه پاییـن آمده اسـت .از آغاز
سـال  1397خورشـیدی تاکنون فقط  76قضیه شـکنجه
در تمـام توقیفخانههـا و زندانهای کشـور
گزارش شده اسـت .در سال  201۸میالدی
افغانسـتان عضویت کمیسـیون حقوق بشر
ملـل متحـد را کسـب کـرد و بـه پروتـکل
اختیـاری منـع شـکنجه نیـز پیوسـت.
براسـاس دادخواهیهای کمیسـیون حقوق
بشـر در کود جزا ،بچهبـازی نیز جرمانگاری
شـد .بچهبازی شـاید از بین نرفته باشد ولی
دیگـر به صـورت علنـی صـورت نمیگیرد.
همچنـان در کود جزا جرایـم اعدام محدود
شـده اسـت .اکنـون دیگر حکم اعـدام تنها
بـرای جرایـم ضـد امنیـت داخلـی ،قاچاق
بـزرگ و تجـاوز بر کـودکان و چندین جرم
بـزرگ دیگـر باقی مانده اسـت.
در متـن جامعـه ،عمدهتریـن
چالشهای حقوق بشـری چه اسـت؟
ناامنی ،عـدم حاکمیت قانون ،عـدم آگاهی
مـردم از حقوق شـان ،فقر و فسـاد از جمله
عمدهتریـن چالشهایـی اسـت کـه در
جامعـه زمینـه تداوم نقـض حقوق بشـر را
فراهم کرده اسـت .ناامنی نه تنها به معنای
شـعلهور بـودن آتـش جنـگ ،بلکـه وجود
افـراد زورمنـد و مسـلح نیـز یـک معضـل
بزرگ اسـت؛ چـه مخالفان حکومـت و چه
موافقانـی کـه ظاهـرا بـا دولـت اند ،امـا در
مناطـق تحت کنترول شـان حقوق بشـری
مـردم نقـض میشـود .مسـئلهی دیگـری
کـه باعـث نقـض حقـوق بشـر در کشـور میشـود عـدم
حاکمیت قانون اسـت کـه مجرمان نیز براسـاس فرهنگ
معافیت به سـزای اعمال شـان نمیرسـند .هرچند نسبت
بـه سـالهای گذشـته اوضـاع بهتر شـده اسـت ،امـا عدم
آگاهـی مـردم از حقـوق شـان نیـز یـک چالـش جـدی
حقوق بشـری محسـوب میشـود .خشـونتهای فامیلی
را اگـر توجـه کنیـم ،نوع خشـونت در جامعه قبول شـده
اسـت کـه حتـا کمتـر از یک درصـد اینگونه خشـونتها
بـه نهادهای عدلـی و قضایـی و ادارههای حمایـت از زنان
و حقـوق بشـر گـزارش نمیشـود .در کنار ایـن همه ،فقر
نیـز مردم را از حقوق اساسـی شـان محـروم میکند .غذا،
لباس و سـرپناه ،همچنین کار و آمـوزش که ابتداییترین
حقوق هر انسـان اسـت ولـی در افغانسـتان اکثریت مردم
بـه گونـه مناسـب و کافی به این حقوق شـان دسترسـی
ندارنـد .فسـاد در درون دولـت و نهادهـای مجـری قانون،
دسترسـی بـه عدالـت را سـختتر میکنـد .فسـاد باعث
میشـود کـه حتـا مـردم عدالـت را بخرند و بفروشـند.
شـما به عنوان نهاد ناظر ،عملکـرد حکومت در
برابـر زورمندان را چگونه بررسـی میکنید؟
هرچنـد در برابـر افـراد زورمنـد و مسـلح کـه تخطیهای
قانونـی و نقض حقوق بشـر را مرتکب میشـوند ،اقداماتی
انجـام شـده ،امـا بسـیار نـادر اسـت .شـمار اندکـی از این
افـراد دسـتگیر و خلع سـالح شـده اند ولی ایـن عملکرد،
عام نیسـت .تاکنـون چالشهای زیـادی در این مورد باقی
مانده اسـت که حکومت باید روی بدانها رسـیدهگی کند.
شـما بهتر میدانیـد که ارزشهای حقوق بشـر
و نظام دموکراسـی طی هجده سـال بـا کمکهای
مالـی و نظامـی خارجی روی پا ایسـتاده اسـت .از
یکسـو قـرارداد اسـتراتژیک امریکا و افغانسـتان
تـا سـال  2024میـادی ختم میشـود و از سـوی
دیگـر فعلـن خـروج قسمیسـربازان امریکایـی
مطرح شـده اسـت .وضعیـت حقوق بشـر در نبود
حامیـان خارجی دولـت چه خواهد شـد؟
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فساد است که عدالت خرید و فروش میشود
تا زمانی که محیط ورزش ،کار و تحصیل و کل فضای کشور برای زنان مصون نباشد،
جامعه به صلح و آرامش دست نخواهد یافت.
البتـه تقویـت حکومـتداری خوب اسـاس یـک حکومت
اسـت .بنیـاد یـک دولـت؛ حکومـت ،مـردم و خطـهی
جغرافیـای آن اسـت ،امـا تامیـن حقـوق بشـر بـدون
حکومـتداری خـوب در هیـچ دولتـی ممکن نیسـت ولو
جغرافیـا و مـردم خوبـی باشـند .بـدون شـک مـا در هـر
وهلـهای نگـران اوضـاع حقـوق بشـری در کشـور بودیم و
در مـورد آینـده نیـز نگـران حقوق مـردم هسـتیم ،اما در
هـر صـورت بایـد حکومـتداری خـوب تقویـت شـود تـا
حکومـت افغانسـتان در وجـود و عـدم حضـور خارجیها
توانایـی حمایـت از حقـوق مـردم را داشـته باشـد .اگـر
حکومـتداری خـوب در کشـور نهادینـه شـود و دولـت
خدمـات الزم را بـرای مـردم ارایـه کنـد ،مخالفان مسـلح
و گروههـای شورشـی بـه انـزوا کشـانیده میشـود .یعنی
بـه هـر انـدازه کـه حکومـت مـا بـه ارزشهـای حقـوق
بشـری پابنـد باشـد بـه همان انـدازه مـا بر خشـونتها و
تخطیهـای حقـوق بشـری فایـق خواهیـم آمد .بـه طور

نمونـه :اگر زمینـه کار آبرومندانه وجود داشـته
باشـد و فقر در کشـور کاهش یابد بدون شـک
کـه کشـت و قاچـاق مـواد مخدر محـو خواهد
شـد؛ زیرا بیشتر کارهای غیرقانونی نخواسـته
و از روی اجبـار صـورت میگیـرد .در این مورد،
تاکیـد میکنیـم کـه ما مجبـور هسـتیم روی
پـای خـود ایسـتاد شـویم و حکومـت مکلـف
اسـت کـه پـالن درسـتی بـرای کاهـش فقـر،
خودکفایـی اقتصـادی و ارتقای سـطح تعلیم و
تربیـه طـرح کند.

خارجـی از کشـورهای مختلـف با طـرز دید و هرکـدام با
فرماندهـی مختلـف حضـور دارنـد .بنابراین تـا زمانی که
مـردم از حضـور خارجیهـا راضـی نباشـند و از امکانات و
سـهولتهای فراهـم شـده بـرای تضمیـن ثبـات و تامین
امنیـت شـان اسـتفاده نکنند حضـور و عدم حضـور آنان
هیـچ تاثیـری بر اوضاع کشـور نخواهـد داشـت .از این رو،
مـا از کمکهـای بشردوسـتانهی دولتهـای همپیمـان
بـا افغانسـتان تشـکر میکنیم ولـی امیدواریم کـه خروج
نیروهـای ناتـو و قطع شـدن کمکهـای بشردوسـتانهی
شـان تدریجـی و در مناسـبت با اوضاع افغانسـتان باشـد.
در امـور داخلی ،سالهاسـت کـه گفتوگوهای
صلـح جریـان دارد و بـه تازهگـی بـر این پروسـه
تاکیـد زیاد و مصـرف گزافی صـورت میگیرد؛ اگر
معاهـدهی صلحی میـان حکومت و گـروه طالبان
منعقـد شـود بـدون شـک کـه طالبـان شـریک

ناامنی ،عدم حاکمیت قانون،
عدم آگاهی مردم از حقوق شان ،فقر و
فساد از جمله عمدهترین چالشهایی
است که در جامعه زمینه تداوم نقض
حقوق بشر را فراهم کرده است .ناامنی
نه تنها به معنای شعلهور بودن آتش
جنگ ،بلکه وجود افراد زورمند و
مسلح نیز یک معضل بزرگ است؛ چه
مخالفان حکومت و چه موافقانی که
ظاهرا با دولت اند ،اما در مناطق تحت
کنترول شان حقوق بشری مردم نقض
میشود .مسئلهی دیگری که باعث
نقض حقوق بشر در کشور میشود عدم
حاکمیت قانون است که مجرمان نیز
براساس فرهنگ معافیت به سزای
اعمال شان نمیرسند.

امـا در مـورد تاثیـر بـودن و نبـودن
خارجیهـا در کشـور بـر اوضـاع حقوق
بشر ی ؟
فرامـوش نکنیـم کـه نیروهـای خارجـی پـس
از سـال  2001میـالدی در افغانسـتان ،حـدود
 1۴0هـزار نفـر بودنـد ولـی اکنون رقم بسـیار
اندکـی از ایـن نیروهـا باقـی مانده اسـت .تمام
افسـران امریکایـی که نصف نیروهـای خارجی
در کشـور را تشـکیل میدهنـد حـدود 1۴
هـزار نفر هسـتند .خروج بخشـی از این نیروها
تاثیـری بـر اوضـاع افغانسـتان نخواهد داشـت.
جـای خوشبینـی ایـن اسـت کـه افغانسـتان
بـه سـوی ثبـات و توسـعه در حرکـت اسـت.
مـردم افغانسـتان در هـر موقعیـت ،ملـزم بـه
تامیـن امنیت خود اسـت و در آخرین سـنجش و وهلهی
نهایـی ،بایـد خودشـان مسـوولیت خودشـان را بـه عهده
بگیرنـد .چـه خارجیهـا باشـند یا نباشـند ،تـا زمانی که
مـردم افغانسـتان بـه عنـوان شـهروندان سـالم و متعهـد
مسـوولیت نگیرنـد کشـور از وضعیـت کنونـی خـالص
نخواهـد شـد و بدون شـک کـه آنزمان وضعیـت حقوق
بشـر نیز نگـران کننده خواهد بـود .در زمانی که شـوروی
در افغانسـتان آمـد 1۵0 ،هـزار سـرباز روسـی بـا یـک
فرماندهـی در افغانسـتان میجنگیدنـد ،امـا صلح ،امنیت
و توسـعه بـه وجـود نیامـد .اکنـون کـه سـربازان محدود

قـدرت خواهد بـود .امـا اصل مسـئله این اسـت
کـه مردم ،طالبـان را به عنـوان اصلیترین ناقضان
حقوق بشـر میشناسـند کـه طی نزدیک به سـه
دهه دسـت شـان در ویرانی و کشـتار دخیل بوده
اسـت .با سـهیم شـدن چنین گروهـی در قدرت
سیاسـی و حکومت ،نظر کمیسـیون حقوق بشـر
چه اسـت؟
مـا همـواره تاکیـد کردهایـم کـه اگـر در پروسـه صلـح،
پاسـخگویی نباشـد و ارزشهـای حقـوق بشـری و عدالت
رعایـت نشـود؛ این صلـح پایـدار نخواهـد بـود .گروههای

دیگری هم مشـابه با طالبان فعالیت داشـتند ،اما براساس
امضـای معاهـدهای بـا حکومـت ،ظاهرا صلح کردنـد .ولی
مهم این اسـت که ملت افغانسـتان ،آنانی که دیدگاهشان،
بـا رژیـم مـورد عالقه طالبان مخالف اسـت ،بـه چه میزان
از ایـن پروسـه حمایت میکنند .اگـر گفتوگوها بهخاطر
تامین صلح پایدار باشـد باید مردم در آن اشـتراک داشـته
باشـند و حضور زنان و جوانان نیز گسـترده باشـد .حضور
زنـان ،نـه به معنای رنگیـن کردن مجلسهـای گفتوگو؛
بلکـه حضـور مؤثری کـه زنـان در آن حـق تصمیمگیری
داشـته باشـند و شـرایط شـان را برای صلح مطرح بکنند.
همچنیـن در صلح اشـتراک قربانیان الزامیاسـت .حضور
کسـانی مهم اسـت که در جنگ قربانی شـدند و ارزشها،
سـالمت جسـمی ،اعضـای خانـواده و امکانـات زندهگـی
شـان را از دسـت داده اند.
بـرای مـن بـه عنوان یـک شـهروند ،صلح تنها بـه معنای
قطـع آتش جنگ نیسـت؛ بلکـه صلح به معنـای زندهگی
بـا کرامت در سـایه عدالـت و برابـری ،به دور
از هراس اسـت .بنابراین بخواهیم یا نخواهیم
آتـش جنـگ بایـد خاموش شـود و بـا گروه
طالبـان نیـز صلح شـود؛ اما طالبـان نیز باید
آموختـه باشـند کـه دین اسـالم بـه پولیس
نیـاز نـدارد کـه آنـان خودشـان را پولیـس
اسـالم سـاخته انـد .طالبـان باید از گذشـته
ایـن درس را گرفتـه باشـند کـه جنـگ آنان
هیـچ برندهای ندارد .سـرمایه انسـانی و مالی
کـه در میـدان جنگ به مصرف میرسـد اگر
در عرصـه تعلیـم و تربیـه به مصرف برسـد،
افغانسـتان بـه مـدت بسـیار انـدک شـاهد
انکشـاف و توسـعهی سـریع خواهـد بـود و
اگـر این هزینـه در راسـتای عرضـه خدمات
اجتماعـی ،زیربنایـی و صحی پرداخت شـود
مـا بـه زودی بـه خودکفایی خواهیم رسـید.
بنابرایـن طالبـان باید با توجه به این مسـایل
صلـح را بپذیرنـد و از قربانیان جنگ معذرت
بخواهنـد؛ زیرا در جنگ کنونـی هردو جانب
بازنده اسـت.
خانم دکتر ،اگر صلحی در کار باشـد
بدون شـک که بحث معافیـت اعضای
طالبـان هم مطـرح خواهد شـد؛ اما در
جنـگ طالبـان صدها هزار نفر کشـته
شـدند و میلیونها زن و کـودک یتیم،
آواره و مهاجر شـدند کـه در واقع حق
انسـانی آنـان سـلب شـده اسـت .آیا
کمیسـیون حقوق بشـر نگران این موضوع نیست
یـا فکـر میکنیـد معذرتخواهـی کاری را حـل
خواهـد کرد؟
در بنگالدیـش در سـالهای  1971بـه بعد ،جنگ صورت
گرفـت ولـی در سـالهای اخیـر افـرادی کـه بـاالی 90
سـال سـن داشـتند هـم بهخاطـر جرایـم جنگـی اعـدام
شـدهاند .مـن تاکیـد میکنم کـه طرفـدار اعدام نیسـتم؛
امـا خانوادههـای که متضرر شـدند و زنانی کـه در جریان
جنـگ بنگالدیش مورد تجـاوز قرار گرفته اند ،زخم شـان
بـا اجرای عدالـت التیام مییابد .در افغانسـتان نیز در طی
چهـل و یک سـال جنـگ ،بـا عنوانها و اشـکال مختلف
قراردادهـا و توافقاتـی صـورت گرفته ولی هیـچ یک از این
توافقـات به شـمول «توافقنامه بن» به صلـح پایدار منتج
نشـده و عدالـت تامین نشـده اسـت .اکنون هـدف ما این
اسـت کـه بـه درد و رنـج مـردم اذعـان صـورت بگیـرد تا
مردم تشـویق به انتقامگیری نشـود .اگر پاسـخگویی را ما
کاملـن نفی بکنیم ،مـردم باالجبار به انتقـام روی خواهند
آورد ولـی اگـر افراد مجرم و ناقضان حقوق مردم شـهامت
داشـته باشـند که به خاطر عملکردشـان از مردم معذرت
بخواهنـد بـدون شـک که مـردم هـم طرفـدار خونریزی
نیسـتند .بخشـش نسـبت به انتقام آسـانتر است.
و در آخـر ،همچنان که شـما میدانیـد پروندهای مبنی بر
وجـود فسـاد اخالقی در فدراسـیون ملی فوتبال باز شـده
اسـت و تحت پیگرد دادسـتانی قرار دارد ،هرچند حقیقت
موضـوع تاهنـوز ثابـت نشـده اسـت ،امـا میخواهیم نظر
شـما را در این مورد داشـته باشـیم.
مـا با هرگونـه آزار و اذیت و تجاوز جنسـی در مقابل زنان،
کودکان و هر انسـانی ،مخالف هسـتیم .در افغانسـتان که
یکـی از خطرناکتریـن کشـورها بـرای زنـان محسـوب
میشـود ،اگـر این قضیه واقعیت داشـته باشـد باید توجه
جـدی صـورت بگیرد .زیرا تا زمانی که محیـط ورزش ،کار
و تحصیـل و کل فضـای کشـور برای زنان مصون نباشـد،
جامعـه بـه صلح و آرامش دسـت نخواهـد یافت.
***
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 نیمرخ

زنان،
بیشترین قربانیان جنسی قاچاقچیان انسان

سـازمان ملـل متحـد در گزارشـی اعـالم کـرد ،حـدود
 60درصـد قربانیـان قاچـاق انسـان از نظـر جنسـی مورد
سوءاسـتفاده قـرار گرفتهانـد .بیشتر این استثمارشـدگان
زن هسـتند .سـازمان ملل همگان را در جهان به مبارزه با
سـوداگری انسـان فـرا خوانده اسـت.
دفتـر مبـارزه با مواد مخـدر و جنایت سـازمان ملل متحد
( )UNODCدر ویـن در گزارشـی از کشـف روزافـزون
مـوارد قاچاق انسـان سـخن میگویـد .طبق این گـزارش،
در سـال  2016حـدود 2۵هـزار نفـر قربانی قاچاق انسـان

کشـف و گزارش داده شـده اسـت که نسـبت به سالهای
پیـش از آن افزایشـی را فاحـش نشـان میدهد.
سـازمان ملـل میگویـد ،امـا یکـی از دالیـل افزایـش آمار
سـوداگری انسـان این اسـت کـه در برخـی مناطق جهان
پیگـرد قاچاقچیان انسـان و کشـف این مـوارد بهبود یافته
اسـت .مقایسـه  ۴۵کشـور جهان که بهطور سـازمانیافته
آمـار خود در این مورد را منتشـر میکنند ،نشـان میدهد
کـه از سـال  2011به بعد قاچاق انسـان 39درصد افزایش

داشـته است.
اشکال مختلف سوداگری انسان
در تعریفی که سـازمان ملل از سـوداگری انسـان ارائه داده
اسـت ،کسـانی که در اسـتخدام ،نقل و انتقال ،پناه دادن و
اسـکان یا پذیرش این افراد به منظور بهرهکشـی مشارکت
میکننـد نیـز در ایـن مقوله میگنجنـد .این رونـد غالبا با
«تهدیـد ،اسـتفاده از خشـونت یـا انـواع دیگـر زورگویی از
طریـق آدمربایی ،کالهبردی ،فریب ،سوءاسـتفاده از قدرت
یـا اسـتثمار افراد درمانـده و بیپناه» همراه اسـت.

سـازمان ملـل میگویـد ،حـدود  60درصد از ایـن قربانیان
مـورد سـوء اسـتفاده جنسـی قـرار میگیرنـد .بهویـژه در
آمریکا ،اروپا و جنوب شـرقی آسـیا این شـکل از بهرهکشی
غلبـه دارد .یکسـوم قربانیـان بایـد تـن بـه کار اجبـاری
بدهنـد .پیـش از همـه در بخشهـای بزرگـی از آفریقـا و
خـاور میانـه این شـکل از اسـتثمار رایج اسـت.
به گفته سـازمان ملل ،شـکل دیگر قاچاق انسـان استفاده
اجبـاری از آنهـا بـرای تکدیگـری یـا اهـدای غیرقانونی

اعضـای بـدن اسـت .دو درصد از آنان نیـز همزمان به چند
شـکل مورد سوءاسـتفاده قـرار میگیرند.
قربانیان چه کسانیاند؟
متأسـفانه جـای تعجـب نـدارد کـه بسـیاری از قربانیـان
تجـارت انسـان زنـان ( ۴9درصـد) و دختـران ( 23درصد)
انـد .اکثریـت بزرگی از آنها با سوءاسـتفاده جنسـی روبرو
میشـوند .امـا مـردان در اغلـب مـوارد قربانـی کار اجباری
نمیشـوند.
صنـدوق امـداد کودکان ملـل متحد (یونیسـف) میگوید،
2۸درصد از قربانیان سـوداگری انسـان در سراسر جهان
زیـر سـن قانونـی بودهانـد .به عـالوه ،افراد فقیـر جوامع
و پناهجویـان نیـز در زمـره گروههـای در معـرض خطر
قـرار میگیرند.
چشماندازمثبت؟
در گـزارش سـازمان ملل آمده کـه «تقریبا طبق قوانین
هـر کشـوری در حـال حاضـر قاچـاق انسـان جـرم بـه
شـمار میآیـد» .بـا این حـال در پـارهای مناطـق هنوز
هم بسـیاری از قاچاقچیان با مجازات رویارو نمیشـوند.
بـه عنـوان نمونـه میتـوان بـه مناطق جنـوب صحرای
بـزرگ آفریقـا اشـاره کـرد کـه به بهبـودی اساسـی در
اجـرای قوانیـن موجـود در مبـارزه با قاچاق انسـان نیاز
دارند.
بـه گفته پلیس جنایـی آلمان ،در این کشـور نیز مانند
بسـیاری از سـایر نقـاط دنیا شـمار مـوارد سـوداگری با
انسـان افزایـش یافتـه اسـت .اداره جنایی آلمـان در ماه
اوت سـال گذشـته اعالم کرد ،در سـال  2017در آلمان
 671نفـر بـا سوءاسـتفاده جنسـی روبـرو شـده یـا بـه
گدایی و کار اجباری واداشـته شـدهاند .این آمار نسـبت به
یـک سـال پیـش از آن 2۵درصـد افزایش نشـان میدهد.
سـازمان ملـل از جامعـه بینالملل خواسـته اسـت که این
مشـکل را بیـشاز پیـش مد نظـر قرار دهـد ،وجـود آن را
بپذیـرد و بـرای مبـارزه بـا سـوداگران انسـان در مناطـق
درگیـر و همـه جوامـع همـکاری کند.
***

