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خانوادههای مسلمان در بحبوحهی سنت و تجدد؛
نقشها و مسؤولیتها
بخش سوم و پایانی

پژوهش
فریحه ایثار
...برعــاوه ،قانــون مدنــی افغانســتان بــا
اقتبــاس از نظریــات فقهــی کالســیک در
مــاده  ،۱۳۱موجبــات انحــال عقــد ازدواج را
بیــان میمنایــد کــه در بســیار حــاالت حقــوق
و امتیــازات خاصــی بــرای مــردان در مقایســه
بــا زنــان در نظــر گرفتــه اســت .طــاق یکــی
از آن مــوارد میباشــد .مــاده  ۱۳۵ایــن
قانــون در مــورد طــاق چنیــن رصاحــت دارد:
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طــاق عبــارت از انحــال رابطــه زوجیــت
صحیحــه در حــال و آینــده بیــن زوج و زوجــه
میباشــد ».و مــاده  ۱۳۷ایــن قانــون حــق
طــاق را حــق منحــر بــه فــرد و یکجانبــه
و بــدون قیــد و رشط شــوهر دانســته ،چنیــن
بیــان مـیدارد « :طــاق هــر زوج عاقــل و بالــغ
واقــع میگــردد ،گرچــه زوج ســفیه یــا مریــض
غیــر مختلالعقــل باشــد .بــه اســاس ایــن

مــاده قانــون یــک مــرد بیشــعور و بیعقــل
و کــم هــوش ،میتوانــد رصفــن بــا جــاری
ســاخنت کلمــه «طــاق» آنهــم بــه هردلیلــی،
عقــد ازدواج را منحــل ســازد .برعــاوه ،مــاده
 ۱۳۵ایــن قانــون ،رشایــط و حــاالت وقــوع
طــاق را اینگونــه در نظــر گرفتــه اســت:
«زوج میتوانــد بــه صــورت شــفاهی و یــا
تحریــری زوجــهاش را طــاق منایــد .هــرگاه

زوج فاقــد ایــن دو وســیله باشــد،طــاق بــه
اشــارات معمولــه کــه رصاحــن معنــای طــاق
را افــاده منایــد ،صــورت گرفتــه میتوانــد ».بــه
ایــن معنــا کــه شــوهر بــدون هرگونــه مامنعــت
و قیــد و رشطــی میتوانــد از حــق طــاق بــه
هرگونــه کــه بخواهــد اســتفاده منایــد .شــوهر
میتوانــد بــه شــکل تحریــری
صفحه 3
فقــط بــا...

نقـش
و تاثیـر گذاری زنـان
در ارتـش ملي
دستآوردهایی که داریم نتیجه قربانی
دو صد هزار سرباز نیروهای امنیتی کشور
است .به زنانی که عضو نیروهای امنیتی
کشور استند نیز باید گفت که شما یک
جنس تأثیرپذیر نه ،بلکه شخصیتهای
تأثیرگذاری هستید که برای تمامیت
ارضی کشور ،حفاظت از مردم و برابری
در جامعه مبارزه میکنید.
صفحه 2

تحلیل
منیژه رامزی

حمایت از کارزار زنانه

برای حق آموزش و حق کار زنان

در آســتانهای گفتوگوهــای صلــح ،گروهــی از
دخــران و زنــان بــا ابــراز نگرانــی از وضعیــت
زنــان در مرحلــهای پــس از تحقــق صلــح و
تفاهــم بــا گروههــای مخالــف حکومــت ،کارزار
حامیــت از حــق آمــوزش و حــق کار بــرای زنــان
راه انداختهانــد کــه ایــن عملکــرد آنهــا در
خــور ســتایش اســت .ایــن نــوع دادخواهیهــا
میتوانــد دولتمــردان و دولتزنــان را متوجــه
خطرهــای احتاملــی آینــدهای زنــان بســازد تــا
برنامهریزیهــای پیشگیرانــهای را بــرای
مصوونیــت حقــوق زنــان روی دســت داشــته
باشــند و در میــز مذاکــراه دســتآوردهای
نــزده ســالهای زنــان بــه عنــوان خــط قرمــز
باقــی مبانــد.
بــا توجــه بــه نقــش زنــان در مدیریــت
خانــواده ،زنــان میتواننــد در سیاســت و
اجتــاع درخشــش خــوب داشــته باشــند،
مگــر بــرای آنهــا بایــد فرصتهــا و زمینههــای
آموزشــی و کاری فراهــم گــردد تــا چالشهــارا
کنــار بگذارنــد و حضــور معنــادار را ایفــا
مناینــد .مشــارکت سیاســی و اجتامعــی زنــان
در افغانســتان بــه ســبب حاشــیهبودن زنــان از
تعلیــم و کار بــا فــراز و فرودهایــی آمیختــه بــا
زجــر و فشــار ،یــأس و نــا امیــدی ،اســتبداد ،افــراط و تفریــط
بههمــرا بــوده اســت.
امــا زنــان افغانســتان در راســتای مشــارکت در اجتــاع در
نــزده ســال اخیــر نقــش معنــادار ایفــا منودنــد ،آنهــا توانســتند
در بخشهــای مختلــف نقــش داشــته باشــند و بــرای رشــد و

پیرشفــت جامعــه مؤثــر واقــع شــوند .خوشبختانــه ارزشهــای
اســامی ،قانــون اساســی و ســایر قوانیــن افغانســتان حــق
آمــوزش و حــق کار را بــرای زنــان بــه رســمیت شــناخته و
مشــارکت زنــان را در جامعــه ارزشمنــد دانســته اســت .فصــل
دوم قانــون اساســی در مــورد حقــوق اساســی و وجایــب
شــهروندان کــه از مــاده  22الــی  59را احتــوا میکنــد در

برگیرنــدهی اساســیترین موادیســت کــه مشــارکت سیاســی
و اجتامعــی زن را در جامعــه تســجیل کــرده اســت .بــر اســاس
مــاده  22قانــون اساســی هــر نــوع تبعیــض و امتیــاز بیــن
شــهروندان افغانســتان ممنــوع میباشــد.
مادههــای  53 ،44 ،43و  54قانــون اساســی افغانســتان
دسرتســی زنــان بــه خدمــات بهداشــتی،
رفــاه ،و شــغل را بیــان منــوده اســت .ایــن
مادههــا دسرتســی زنــان بــه آمــوزش،
خدمــات بهداشــتی و اشــتغال را منحیــث
پیشرشطهــای مشــارکت سیاســی زنــان
و عنــر مهــم بــرای آســایش و بهبــود
وضعیــت زنــان در افغانســتان ضامنــت
کــرده اســت.
در ایــن مرحلــهی حســاس و
رسنوشتســاز در گفتوگوهــای صلــح
بــرای تحقــق مشــارکت اجتامعــی زنــان،
بایــد حــق آمــوزش و حــق کار بــرای زنــان
ارج گذاشــته شــود .هــدف ایــن دخــران
و زنــان از راهانــدازی ایــن کارزار توجــه
بــه مصوونیــت حــق آمــوزش و تحصیــل و
حــق کار دخــران و زنــان اســت کــه بعــد
از تفاهــم بــرای صلــح ،بــرای دخــران
اجــازهی رفــن بــه مکتــب و دانشــگاه
داده شــود ،بــه دلیــل اینکــه حــق آمــوزش
و پــرورش در اعالمیــهی جهانــی حقــوق
بــر بــرای هرفــرد بــه رســمیت شــناخته
شــده و توســط میثــاق بینامللــل حقــوق
اجتامعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی تأمیــن
شدهاســت؛ همچنــان ایــن حــق مطابــق
مــواد  45 ،44 ،43و  46قانــون اساســی جدیــد افغانســتان،
بــرای هــر یــک از شــهروندان کشــور مــا تضمیــن شدهاســت.
همچنــان تأکیــد در مــورد حــق کار ،بــه
دلیــل اینکــه اســاس و مبنــای متــام حقــوق و صفحه 3
آزادیهــای اساســی فــرد را ...

انــکار هویــت زنــان و نادیــده
گرفتهشــدن شــان در اجتــاع ،ریشــه در
فرهنــگ کهــن مــردم افغانســتان داشــته کــه
ســایهی نامبــارک آن را تــا امــروز نیــز بــر نــام
و نشــان زنــان کشــور بــه خوبــی میتــوان
مشــاهده منــود .بــرای تفهیــم و اثبــات
درس��تی ای��ن موض�وـع ک��ه از مرح��لهی
ادعــا گذشــته و وارد وادی حقیقــت گردیــده،
کافــی اســت تــا نیــم نگاهــی بــه آداب و
رســوم رایــج در جامعــه بیندازیــم ،جامعـهای
کــه در آن درج نــام زنــان در کارت عروســی
شــان ،ننــگ و آبروریــزی بــزرگ بــرای
خانــواده قلمــداد شــده و مایــهی خجالــت
و رسافکندگــی قــوم او محســوب میشــود،
منونـهی ارایــه شــده ،یکــی از هــزاران مــوارد
موجــود در جامعــهی ماســت کــه درک آن
بــرای اکرثیــت خواننــدگان مــان ملمــوس و
مشــهود اســت.
آنچــه طرفــداران «ســنت انــکار زنــان»
در پاســخ بــه پرســش «نامــم کجاســت؟»
ارایــه میکننــد ایــن اســت کــه آنهــا درج
نــام زنــان و مســایل مربــوط بــه ایــن قضایــا
را فاقــد هرگونــه اهمیــت دانســته و منتقــدان
را بــه توجــه جــدی در خصــوص مســأله
صلــح و ســایر موضوعــات مهــم سیاســی
کشــور دعــوت میکننــد ،چنیــن افــرادی
کــه عمدتــن در رأس تصمیمگیریهــای
اجتامعــی و سیاســی کشــور نیــز قــرار
دارنــد ،بــا انــکار زنــان و ســهلانگاری
دربــارهی بانــوان کشــور ،چطــور میتواننــد
بــرای رســیدن بــه رفــاه اجتامعــی کــه در آن
متــام شــهروندان بایســتی در نظــر گرفتــه
شــوند ،برنام ـهی جامــع و موثــری را تدویــن
مناینــد؟ در جامعـهای کــه درج نــام و هویــت
واقعــی زنــان ،خدشــه بــر آبــروی نظــام
خانــواده وارد میکنــد و ســبب رشمســاری
اجتــاع میگــردد ،رســیدن بــه صلــح
دوامــدار هیــچ گاه بــه طــور کامــل تحقــق
نخواهــد یافــت چــرا کــه آنچــه باعــث تضــاد
فکــری و گســرش حــس خصامنــه نســبت
بــه یکدیگــر گردیــده ،انــکار هویــت و نایــده
گرفــن ماهیــت حقوقــی گروههاســت.
بــا گســرش رســانههای اجتامعــی و
رشــد نســبی علــم و دانــش ،ســطح آگاهــی
جامعــه زنــان نیــز تــا حــد قابــل مالحظ ـهای
کــه تــوان برافراشــن بیــرق اعــراض علیــه
سیاســتهای انکارگرایانــهی مــردان را
پیــدا مناینــد ،افزایــش یافتــه اســت .راه
انــدازی کمپایــن «نامــم کجاســت؟» در
ســال 2017م ،منونــه شایســتهای از تــاش
مســاملتآمیز زنــان در راســتای بــه چالــش
کشــاندن ســنتهای رایــج و کهــن بــود کــه
رسانجــام ،کمیتــه قوانیــن کابینــه کشــور
را پــس از ســه ســال پیــکار وادار بــه تأییــد
قانــون درج نــام مــادران در تذکرههــای
الکرتونیکــی منــود .موفقیــت ایــن جریــان
فکــری مهــم ،دورمنــای خوشــایندتری از
آینــده زنــان افغانســتان را ترســیم میمنایــد.
بــا تأییــد درج نــام زنــان در
شــناسنامهها ،زمــان آن فرارســیده اســت
تــا خطــاب بــه افــرادی کــه معتقدنــد تأییــد
ایــن قانــون ،دردی را دوا منیکنــد بایــد
گفــت کــه ایــن اقــدام و اقداماتــی نظیــر
آن کــه منجــر بــه احیــای هویــت و جایــگاه
حقیقــی زنــان در جامعــه میشــود ،همــواره
مهــم بــوده و گســرش چنیــن اقداماتــی
در نهایــت بــه آبادانــی کشــور نیــز دامــن
خواهــد زد.
مشــارکت زنــان در رونــد مصالحــهی
ملــی ،اصالحــات اجتامعــی ،تقویــت نظــام
آمــوزش و پــرورش و ســایر حوزههــای
سیاســی و اجتامعــی ،در ســالیان اخیــر
نتایــج تأثیرگــذاری را در جامعــهای بــر جــا
نهــاده کــه در آن از درج نــام شــان روی
کارت عروســی ،ســنگ قــر ،شناســنامهها
و ...امتنــاع میورزنــد ،دســتآوردهای
ســالیان اخیــر زنــان در فضایــی رسشــار
از محدویدتهــای فکــری و فرهنگــی تــا
اکنــون چنیــن اثــرات شــگرفی از خویــش
برجــای نهــاده ،حــال اگــر بــه بانــوان
افغانســتان ماننــد بانــوان ســایر نظامهــای
دموکراتیــک مجــال خودمنایــی و منایــش
توامنندیهــای شــان داده شــود ،قطعــن
رسزمیــن پنــج هزارســاله افغانســتان ،مــکان
بهــری بــرای زندگــی و تجربــه رفــاه و
آســایش حقیقــی خواهــد بــود.
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نقش و تاثیرگذاری زنان در ارتش ملی

گفتوگوی هفتهنامه نیمرخ با خانم منیره
یوسفزاده ،معاون وزارت دفاع ملی در امور
تعلیمات و پرسونل
تشــکر بابــت فرصتــی کــه بــرای
گفتوگــو بــا نیــمرخ گذاشــتید .خانــم
یوس ـفزاده؛ ابتــدا در مــورد حضــور بانــوان
در ارتــش ملــی افغانســتان بگوییــد؟
تشــکر از تیــم نیــمرخ کــه بــا پایــداری بــرای
زنــان افغانســتان کار میکنیــد .یــک جامعــه
زمانــی بــه تعالــی دســت مییابــد کــه زن
و مــرد بــرای پیرشفــت جامعــه کار کننــد .در
امــور افغانســتان نیــز همیــن مقولــه اســت؛
زن و مــرد در متــام امــور مملکــت بایــد باهــم
کار کننــد .متأســفانه چهــل ســال جنــگ
آســیبهای فراوانــی بــه جامعــه وارد کــرده و
همــه بخشهــای زندگــی مــا را از آمــوزش تــا
اقتصــاد و زیربنــا ،آســیب زده اســت .بخــش
زیــادی از ایــن بــار جنــگ را زنــان بــه دوش
میکشــند .پیــش از ایــن قربانــی جنــگ؛
حــاال در ســنگر جنــگ نیــز حضــور دارنــد .بــا
آنکــه جامعــه مــا ســنتی اســت ،امــا حضــور
زنــان در ســکتور امنیتــی چشــمگیر اســت.
اگــر مقایســه کنیــم؛ مثلــن :مــن در ســال
 2012زمانــی کــه بــه آذربایجــان رفتــم هیــچ
زنــی در اردوی ملــی شــان حضــور نداشــت؛
بــا آنکــه نســبت بــه افغانســتان یــک کشــور
توســعهیافته اســت .امــا هــان موقــع در
پولیــس ،اردو و امنیــت ملــی افغانســتان
هــزاران زن حضــور داشــتند.
در اردوی ملــی افغانســتان  2400زن
حضــور دارنــد .شــاید بــه لحــاظ کمیــت
درصــدی کمــیاز اردوی ملــی کشــور را
تشــکیل دهنــد؛ امــا از نــگاه کیفیــت حضــور
مؤثــر دارنــد .امــروز زنــان بــه عنــوان خلبــان
قــوای هوایــی ،رسبــاز کامنــدو ،ســارنوال
نظامــی ،مســؤول تحقیقــات جنایــی ،اســتاد
تعلیــات نظامــیو در بخشهــای لوژســتیکی
حضــور دارنــد .حضــور زنــان در بخشهــای
مختلــف نشــاندهندهی بالندگــی ،رشــد
فکــری و اعتــاد جامعــه بــه زنــان اســت.
ارچنــد کــه زنــان در همــه بخشهــای
نظامیکشــور حضــور دارنــد ،امــا مــن بــه
عنــوان زنــی کــه در ســطح رهــری یــک اداره
مهــم نظامیعضویــت دارم ،ایــن حضــور را
بســنده منیدانــم .مــن از یــک زاویــهای
دیگــری بــه حضــور زنــان در ســکتور امنیتــی
نــگاه میکنــم .مــن امیــدی روزی را دارم
کــه زنــان نــه بهخاطــر جنســیت شــان بلکــه
بهخاطــر مؤثریــت شــان در ســاختارهای
نظامیحضــور یابنــد و در حفــظ متامیــت
ارضــی کشــور ســهم بگیرنــد.
زنــان در بســیاری از بخشهــا در
افغانســتان بــا موانــع و چالشهایــی
مواجـه اســتند ،در ارتــش ملــی هــم زنــان بــا
چالشهــای مواجــه اســتند؟ اگــر هســتند
کدا مهاســت؟
وقتــی از چالشهــا فــراروی حضــور زنــان در
اردوی ملــی صحبــت میکنیــم ،خــوب اســت
کــه مســؤولیت دولــت و ملــت را مشــخص
کنیــم .مــا از دورهی ســیاه طالبــان گذشــتیم،
وارد یــک مرحلـهای شــدیم کــه حضــور زنــان در
ســطوح مختلــف اجتامعــی ،فرهنگــی ،امنیتی
و اداری حتــا در منطقــه چشـمگیر بــود .دولــت
بــرای حضــور زنــان در بخشهــای امنیتــی
زمینهســازی کــرد ،امــا ملــت هــم مســؤولیت
دارد تــا از حضــور زنــان در بخشهــای
نظامیحامیــت کنــد .چنــد درصــد از
خانوادههــا اجــازه میدهنــد کــه دخــران
شــان لبــاس نظامیبپوشــند؟ ایــن پرســش
اساســی را بایــد ملــت افغانســتان پاســخ
دهنــد :همــهی مــا امنیــت میخواهیــم ،آیــا
همـهی مــا دوســت داریــم کــه خواهــر ،دخــر،
همــر ویــا مــادر مــان لبــاس نظامیبپوشــند
و ایــن فضــای امــن را فراهــم کننــد؟
بحــث دوم بحــث فرهنگــی اســت .دورهی
ســیاه امــارت اســامیطالبان و پیــش از آن
جنگهــای داخلــی ســبب شــد کــه زنــان
افغانســتان از حــق آمــوزش محــروم شــوند.
در زمــان جنــگ ،اولویــت جامعــه تغییــر کــرد.
خانوادههــا از بحــث توســعه و پیرشفــت
بــاز ماندنــد و بــه تأمیــن خــوراک و پوشــاک

در اردوی ملی افغانستان  2400زن حضور دارند .شاید به لحاظ کمیت درصدی کمیاز
اردوی ملی کشور را تشکیل دهند؛ اما از نگاه کیفیت حضور مؤثر دارند .امروز زنان
به عنوان خلبان قوای هوایی ،سرباز کماندو ،سارنوال نظامی ،مسؤول تحقیقات
جنایی ،استاد تعلیمات نظامیو در بخشهای لوژستیکی حضور دارند .حضور زنان در
بخشهای مختلف نشاندهندهی بالندگی ،رشد فکری و اعتماد جامعه به زنان است.
روزمــره متمرکــز شــدند .تعلیــم و تربیــه کــه از
زیربناهــای پیرشفــت و توســعه یــک کشــور
اســت در افغانســتان درجــه بنــدی شــد؛ یعنــی
اولویــت آمــوزش حــق مــردان دانســته شــد و
زنــان از آمــوزش بــاز ماندنــد.
موضــوع دیگــری کــه در بحــث حضــور
زنــان اســت؛ اینکــه مــا در یــک و نیــم ده ـهی
نخســت بــر کمیــت حضــور زنــان متمرکــز
بودیــم ،امــا طــی پنــج ســال اخیــر بــر مؤثریــت
و کیفیــت حضــور شــان بیشــر توجــه شــده
اســت .بســنده کــردن حضــور زنــان بــه آمــار و
ارقــام در ادارههــای دولتــی ممکــن اســت بــه
آنــان را بــه مثابــهی گلــدان تزئیــن یــک اداره
قــرار دهــد .یعنــی حضــور ســمبولیک .مثلــن
در یــک ســاختار اداری بــه عنــوان رعایــت
ترکیــب جنــدر دو خانــم را میــان یــک گــروه
بیســت نفــری قــرار میدادنــد ،در حالــی کــه
فرصــت ابــراز نظــری داده منیشــد و یــا بــه
خاطــر تحمــل ســتم و رسکــوب تاریخــی ایــن
بانــوان منیتوانســتند خواســت و نظــر شــان
را بــر هجــده مــرد عضــو گــروه بقبوالننــد.
ایــن وضعیــت در ســالهای گذشــته بــود.
امــا نســل جدیــد زنــان افغانســتان بــه ویــژه
در ســاختار نیروهــای امنیتــی نســل متفــاوت
اســت .اولویتهــای نســل امــروز تغییــر
کــرده اســت .مثلــن مــن سالهاســت کــه در
ادارههــای مختلــف بــا زنــان رسوکار داشــتم،
امــا در ســالهای اخیــر متوجــه میشــوم
کــه اولویتهــای زنــان خیلــی متفــاوت از
دیــروز اســت .امــروز بانــوان بــر آمــوزش زبــان
و ماســری و کار کــردن در مــدارج عالــی و بــا
صالحیــت ارجحیــت میدهنــد.
در وزارت دفــاع مــا در یــک ســال
گذشــته شــورای ملــی زنــان نظامــیرا ایجــاد
کردیــم و بــرای ایجــاد شــورای جهانــی زنــان
نظامیاقــدام کردیــم .ایــن درخواســت مــا از
ســوی حامیــان نظامیمــا بــه ویــژه ماموریــت
حامیــت قاطــع در افغانســتان مــورد اســتقبال
قــرار گرفــت .خواســت مــا ایــن بــود کــه زنــان
افغانســتان چــون قربانیــان اصلــی پدیــده
تروریــزم و افراطیــت هســتند بــه حیــث
الگوهــای ایــن شــورا مســؤولیت رهربی شــورا را
بــه عهــده داشــته باشــند .متأســفانه بــه دلیــل
شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان ،رونــد پیگیری
ایــن موضــوع بــه تأخیــر افتــاد .همچنــان قــرار
اســت مــا پیونــد خواهرخواندگــی افغانســتان
بــا کشــورهایی کــه وزیــر دفــاع شــان زن
هســتند را امضــا کنیــم.

رونــد تعلیــات بانــوان در ارتــش ملــی
افغانســتان چگونــه اســت؟
تعلیــات زنــان در اردوی ملــی بــه گونــه ای
اســت کــه بیشــر شــخصیت نظامیفــرد
مــورد بحــث اســت نــه جنســیتش .تعلیــات
تیــوری و فزیکــی بــه صــورت مشــرک برگــزار
میشــود ،امــا امکانــات خــاص بــرای زنــان
در نظــر گرفتــه شــده اســت .مثلــن خوابــگاه
جداگانــه ،رسویــس بهداشــتی جداگانــه و
امکانــات خاصــی بــرای نظامیانــی کــه مــادر
هســتند ویــا متأهــل هســتند.
رونــد تعلیــات بانــوان در خــارج از
کشــور چطــور؟
کشــورهای زیــادی در رونــد تعلیــات نظامیبــا
اردوی ملــی افغانســتان همــکار هســتند.
شــار زیــادی از بانــوان در برنامههــای
تعلیــات کوتاهمــدت و طوالنیمــدت
فرســتاده میشــوند .در رونــد اعــزام بانــوان
بــرای آمــوزش تعلیــات نظامــیدر خــارج
از کشــور بعضــی از مســایلی اســت کــه بــه
لحــاظ فرهنــگ اجتامعــی در نظــر میگیریــم.
چــون کشــور مــا اسالمیاســت ،مــا کوشــش
میکنیــم بانــوان را بــرای تعلیــات نظامیبــه
کشــورهایی اعــزام کنیــم کــه مثلــن خوابــگاه
جداگانــه ای بــرای زنــان تــدارک ببیننــد.
کشــورهایی مثــل امــارات متحــده عربــی،
هندوســتان و ترکیــه از جملــه کشــورهایی
اســت کــه ایــن مــوارد را در نظــر میگیرنــد.
گذاشــن چنیــن رشایــط بــر کیفیــت
تعلیــات بانــوان نظامیتأثیــر منیگــذارد؟
مــا ایــن رشایــط را بــه خاطــر اعتامدســازی
در نظــر میگیریــم .چــون جامعــه مــا ســنتی
اســت و بــه یــک رسی ارزشهایــی پابندنــد
کــه دوســت دارنــد زنــان نظامیعضــو ایــن
جامعــه نیــز در نظــر داشــته باشــند .از همیــن
رو مــا کوشــش میکنیــم ایــن مســایل را در
نظــر داشــته باشــیم کــه بانــوان افغانســتان
در کشــورهای دیگــر بــرای شــان خوابــگاه
و رسویسهــای بهداشــتی جداگانــهای
مهیــا شــود تــا مصــوون باشــند .بعضــی از
ســفارتخانههای خارجــی در افغانســتان زمانــی
کــه اعــام آمادگــی میکننــد تــا گروهــی از
بانــوان نظامــیرا بــرای دورههــای تعلیمیبــه
کشــورهای شــان بفرســتند ،در صورتــی کــه
فراهمســازی رشایــط خــاص را بــرای بانــوان
تعهــد منیکردنــد مــا منــرف میشــدیم .تــا
اکنــون بــه کشــورهای امریــکا ،هنــد ،ایتالیــا و
روســیه در دورههــای مختلــف تعلیامتــی کــه

بانــوان رفتهانــد ،رشایــط ویــژه بــرای شــان
فراهــم شــده اســت.
حضــور زنــان در بخشهــای فرماندهــی
و مدیریتهــای عملیاتــی ارتــش ملــی و
قــول اردوهــا چگونــه اســت؟ چــون اخیــرا
بانــوان در قطعــه مــرگ نیــز راه یافتهانــد.
بلــه؛ بانــوان در همــه بخشهــای اردوی ملــی
کشــور حضــور دارنــد .امــا کندکهایــی کــه
ویــژه خانمهــا اســت فرمانــده شــان نیــز زن
اســت.
وضعیــت حقــوق بــری زنــان در ارتــش
ملــی چگونــه اســت؟ چــون ســال گذشــته
اتهامــات و گزارشهایــی مبنــی بــر عــدم
مصوونیــت بانــوان در صفــوف قــوای مســلح
کشــور بــه نــر رســیده بــود.
مــا نهایــت تــاش خــود را میکنیــم تــا فضــای
مصــوون بــرای زنــان نظامیفراهــم بســازیم.
یکــی از رشایطــی کــه باعــث افزایــش جلــب
و جــذب بانــوان در اردوی ملــی میشــود،
مصوونیــت روانــی و فزیکــی آنــان و دور
بــودن از فضــای آلــوده بــه تبعیــض جنســیتی
اســت .مــا بــه بانــوان آمــوزش میدهیــم کــه
در مقابــل آزار و اذیــت ســکوت نکننــد ،بلکــه
اعــراض و شــکایت رســمیدرج کننــد .در
وزارت دفــاع ملــی کمیســیون ویــژه ای بــرای
رســیدگی بــه شــکایتهای زنــان وجــود دارد.
شــاره متــاس  196مشــخصن بــرای ثبــت
شــکایتهای ایــن بانــوان فعــال شــده اســت.
ســمع و ثبــت شــکایتهای بانــوان در اردوی
ملــی توســط خــود زنــان صــورت میگیــرد تــا
رســیدگی شــود .مــا منیتوانیــم ادعــا کنیــم
کــه صددرصــد پالنهایــی کــه بــرای زنــان
در نظــر گرفتــه بودیــم موفــق شــدهایم و یــا
فضــا را کاملــن مصــوون ســاختیم .مشــکالت
و چالشهــا وجــود دارد ،امــا ایــن مشــکالت
بــه همــکاری رهــری اداره و منســوبین حــل
میشــود .خواســت مــا از خانمهــای عضــو
اردوی ملــی ایــن اســت کــه در برابــر آزار و
اذیــت و تبعیــض جنســیتی ســکوت نکننــد؛
مراجــع رســمیو انگیــزهای بــرای رســیدگی بــه
شــکایتهای شــان وجــود دارد.
در مــورد وضعیــت حقــوق بــری زنــان در
اردوی ملــی بایــد بگویــم کــه مــا یــک ریاســت
انســجام و جنــدر داریــم کــه نــه تنهــا کارش
رســیدگی بــه مشــکالت زنــان نظامیاســت،
بلکــه در بخشهــای حامیــت از کــودکان
و مشــکالت حقــوق بــری همــه منســوبین
اردوی ملــی کار میکنــد.

رونــد رســیدگی بــه خانوادههــای
شــهیدان ،زنــان و کــودکان رسبــازان ارتــش
ملــی چگونــه اســت؟
در یــک ســال گذشــته نهایــت تــاش مــا ایــن
بــود کــه متامیاســناد خانــواده شــهیدا،
معلــوالن و اســیران اردوی ملــی ثبــت یــک
سیســتم شــود .اســناد کاغــذی و ثبــت
قلمیمشــکالت داشــت و رونــد رســیدگی
بــه آن زمانــر اســت .مــا فعلــن یــک فهرســت
و سیســتم مشــخصی از شــهیدان ،معلــوالن و
اســیران اردوی ملــی تهیــه کردهایــم .امــا وزارت
دفــاع ملــی مســؤولیت پرداخــت اکرامیــه،
ارســال زخمیــان بــه شــفاخانههای داخلــی و
خارجــی و پرداخــت شــش ماهــه معــاش آنــان
را بــه عهــده دارد .متباقــی معــاش ماهــوار
آنهــا از ســوی وزارت دولــت در امــور شــهدا
و معلولیــن پرداختــه میشــود .در ســال
گذشــته  350فرزنــد شــهیدان اردوی ملــی
را شــامل بورســیههای آموزشــی ســاختیم.
بــرای  12هــزار خانــواده شــهید کمکهــای
نقــدی و مــواد غذایــی توزیــع کردیــم .امســال
ریاســت شــهدا و معلولیــن در ســاختار وزارت
دفــاع ملــی نیــز ایجــاد شــده اســت تــا بــرای
رســیدگی بیشــر هامهنگیهــای الزم را
انجــام دهــد.
آیــا وزارت دفــاع ملــی برنامــهای
مشــخصی جهــت افزایــش حضــور زنــان در
ارتــش ملــی و تشــویق خانوادههــا جهــت
موافقــت بــا پیوســن بانــوان در قــوای
مســلح کشــور دارد؟
وزارت دفــاع ملــی یــک برنامــه کارآمــوزی را
آغــاز کــرده اســت .بیــن شــش مــاه تــا یــک
ســال بــرای زنانــی کــه در رشــتههای مختلــف
مثــل کمپیوتــر ســاینس ،حقــوق ،مدیریــت
و ...تحصیــل کردهانــد ،جــذب میشــوند و
در بخشهــای ملکــی ایــن وزارت اســتخدام
میشــوند .در دانشــگاه نظامــیاردوی
ملی«دانشــگاه نظامیمارشــال فهیــم» نیــز
ســهم مشــخصی بــرای زنــان در نظــر گرفتــه
شــده اســت تــا بانــوان جــوان از طریــق
امتحــان رقابتــی کانکــور وارد شــده منحیــث
افــران مســلکی فــارغ و جــذب اردوی ملــی
شــوند.
آیــا نســبت بــه ســالهای گذشــته،
میــزان متایــل زنــان بــه جلــب و جــذب در
ارتــش ملــی افزایــش یافتــه یــا کاهــش؟
جنجالهــا و پیچیدگیهــای اوضــاع
سیاســی جنــگ و صلــح بــر ایــن موضــوع
چــه تأثیــری گذاشــته اســت؟
گــزارش اخیــر «ســیگار» نشــان داد کــه جلــب
و جــذب زنــان در ســکتور امنیتــی افغانســتان
افزایــش یافتــه اســت .ایــن یــک خــر خــوش
اســت کــه بگویــم میــزان متایــل بانــوان
تحصیلیافتــه بــرای حضــور در اردوی ملــی
بســیار بــاال رفتــه اســت؛ بــه ویــژه در قطعــه
خــاص کامنــدو و قــوای هوایــی کشــور .وزارت
دفــاع ملــی در بخشهــای اداری نیــز بــه
خانمهــا توجــه بیشــری دارد .در مجمــوع
میتوانــم بگویــم بررســیها نشــان میدهــد
کــه میــزان توجــه و متایــل زنــان و خانوادههــا
در مــورد کار کــردن بانــوان در ســاختار اردوی
ملــی روز بــه روز افزایــش مییابــد.
و در آخــر اگــر حــرف و پیامیداریــد،
بفرماییــد.
پیــام مــن بــه همــه هموطنــان عزیزم این اســت
کــه اگــر زنــی از اعضــای خانــواده شــان در
بخشهــای امنیتــی ایفــای وظیفــه میکنــد،
بــه او افتخــار کننــد و قهرمــان محــل زندگــی
شــان بشــارند .چــون زنــان بــرای پیوســن در
بخشهــای نظامیبــا چالشهــای بیشــری
مواجــه اســتند .زنــان نظامــیدر چندیــن
جبهــه مبــارزه میکننــد .از متقاعــد کــردن
خانوادههــا تــا برخــورد نامناســب در محــل
زندگــی شــان و تــاش بــرای داشــن یــک
شــخصیت برجســته و مســلکی در محــل کار
و در آخــر هــم ماموریــت اصلــی شــان کــه
مبــارزه بــا تروریســتان و طالبــان اســت .یــک
خواهــش هــم از خانوادههــا دارم کــه جوانــان
شــان را اعــم از دخــر و پــر بــرای پیوســن
بــه بخشهــای امنیتــی تشــویق کننــد.
دســتآوردهایی کــه داریــم نتیجــه قربانــی
دو صــد هــزار رسبــاز نیروهــای امنیتــی کشــور
اســت .بــه زنانــی کــه عضــو نیروهــای امنیتــی
کشــور اســتند نیــز بایــد گفــت کــه شــا یــک
جنــس تأثیرپذیــر نــه ،بلکــه شــخصیتهای
تأثیرگــذاری هســتید کــه بــرای متامیــت
ارضــی کشــور ،حفاظــت از مــردم و برابــری در
جامعــه مبــارزه میکنیــد.
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خانوادههای مسلمان در بحبوحهی سنت و تجدد؛...

فرســتادن پیــام تلفونــی ،یــا ارســال یــک ایمــل و یــا هــم
بــه شــکل شــفاهی ،بــا یــک اشــاره و یــا متــاس تلفونــی،
در هــر زمــان و مکانــی و بــه هــر دلیلــی زن خــود را طــاق
دهــد .طــاق در متامــی ایــن حــاالت صحیــح پنداشــته
شــده ،موقــوف بــه حکــم محکمــه منیباشــد و بــدون در
نظرداشــت رضایــت زن و رضورت ارایــه دالیــل اثباتیــه مبنــی
بــر طــاق زن ،واقــع میگــردد .
در حالــی کــه مطابــق ایــن قانــون ،زن فقــط بــا موجودیــت
یــک سلســله رشایــط و بــا مداخلــه محکمــه قــادر بــه انحــال
ازدواج میباشــد .بــه طــور مثــال خُلــع ،رصفــن در بــدل
پرداخــت مــال از جانــب زن بــرای شــوهرمیتواند واقــع
شــود (مــاده  )۱۵۶و تفریــق بــا موجودیــت یــک سلســله
رشایــط و حکــم محکمــه جنبــه عملــی پیــدا میکنــد .زن بــا
وقــوع حــاالت زیــر میتوانــد مطالبــه تفریــق منایــد :شــوهر
مبتــا بــه مرضــی باشــد کــه اعــاده صحــت وی ناممکــن
باشــد ،رضری از جانــب شــوهر عایــد حــال زن شــده باشــد و
زن قــادر بــه اثبــات آن باشــد و امــکان اصــاح بیــن زوجیــن
نباشــد .در صــورت غیابــت شــوهر آنهــم بــه مــدت ســه
ســال یــا زیــاده از آن و عــدم انفــاق زن .در متامــی ایــن
حــاالت ،و برعکــس حــق یــک جانبــه کــه بــه شــوهر داده
شــده ،درخواســت زن مبنــی بــر انحــال ازدواج موقــوف
بــه حکــم محکمــه و مــروط بــه موجودیــت یــک سلســله
رشایــط بــوده ،برعــاوه ،زن بایــد دالیــل و شــهود مبنــی بــر
اثبــات ادعــای خویــش بــه محکمــه ارایــه منایــد ،در غیــر آن
صــورت تــاش زن مبنــی بــر انحــال عقــد ازدواج بینتیجــه
باقــی خواهــد مانــد .یگانــه هــدف از بیــان ایــن موضــوع،
منایانــدن تبعیضــات جنســیتیِ اســت کــه در قوانیــن بــه
شــکل گســردهای آن موجــود بــوده و موجبــات تبعیــض و
تقویــت نظــام پدرســاالری و تقســیامت قــدرت بــه گون ـهای
نابرابــررا در خانــواده فراهــم میســازد.
بــر اســاس آنچــه کــه تــا حــال گفتــه شــد ،میبینیــم
کــه نظریـهی «قیمومیــت» و «والیــت» بــا دیــد برتــری مــرد بــر
زن کــه توســط فقههــای کالســیک ســاخته شــد ،چگونــه
توانســت بــا تعیــن حقــوق و وجایــب نابرابــر و نقشهــای
کلیشــهای جنســیتی بــرای زن و شــوهر در ســاختار
خانــواده ،نقــش فرودســت بــرای زن قایل شــده وموقــف آنرا
بــه حــد «ابژهبودگــی» تقلیــل دهــد و در مقابــل بــرای مــرد
نقــش فرادســت بــا حقــوق و امتیــازات بیشــر ،مناســبات و
روابــط نابرابــر و غیــر عادالنــه را در خانوادههــا شــکل دهــد.
نظریاتــی کــه حتــا قانونهــا و پالیس ـیها را در کشــورهای
اســامی تحــت تأثیــر خــود قــرار داده در تدویــن قوانیــن پُــر
از تبعیضــات جنســیتی ،نقــش بــارزی را بــازی میمنایــد.
در حالیکــه بــه بــاور فمینیســتهای اســامی،
نظری ـهی «قیمومیــت» بــا دیــد برتــری مــرد بــر زن ،در قــرآن
و ســنت وجــود نداشــته ،بلکــه ســاخته و پرداختــه مفــران
و فقهســنتی میباشــد کــه در طــی قــرون متــادی شــکل
گرفتــه و هنــوز هــم بــا هــان قــوت در جوامــع اســامی
پذیرفتــه شــده و باقیســت .فمینیســتهای اســامی
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تشــکیل داده ،نســبت بــه همــه حقــوق فــرد پــس از
حــق آمــوزش از اهمیــت درجــه اول برخــوردار اســت؛
زیــرا بــه برکــت کار ،تولیــد نعمتهــای مــادی و معنــوی
میــر شــده ،نــه تنهــا ســطح زندگــی و معیشــیت
فــرد بهطــور قناعتبخــش تأمیــن میشــود؛ بلکــه
رشــد و ترقــی اجتامعی-اقتصــادی و فرهنگــی یــک
کشــور طورکامــل وابســته بــه درج ـهی ســازماندهی و
چگونگــی کار شــهروندان آن (زنــان و مــردان) اســت.
بنابرایــن؛ کار نــه تنهــا حــق مــرد اســت ،بلکــه حــق
هــر فــرد (زن و مــرد) میباشــد؛ زنــان در نتیجــهی
کار مثمــر و رشافتمندانــه ،نــه تنهــا نیازمنــدی مــادی
شــان را مرفــوع کــرده ،بلکــه جایــگاه معنــوی شــان
را بــه دســت آورده و ســهم خــود را در ارتقــای ســطح
زندگــی ،توســعهی اجتامعــی و رفــع نیازمندیهــای
جامعــه نیــز ادا میکنــد.
هــر زن حــق دارد کــه بنابــر میــل و انتخــاب
خــود بــه هــر نــوع کســب و پیشــه (طوریکــه بــه
حقــوق دیگــران آســیب نرســد) بپــردازد .از ایــن طریــق
هــم مهــارت ،اســتعداد و شــخصیت خــود را تکامــل
بخشــیده ،از عوایــد حاصلـهی آن احتیاجهــای زندگــی
خــود و فامیلــش را رفــع ســازد .ایــن حــق از طریــق
اشــتغال بــه حرفــه و پیشــههای آزاد مثــل :تجــارت،
خیاطــی ،معــاری ،نجــاری ،آهنگــری ،قالینبافــی و
غیــره تأمیــن و ضمــن آن بخــش مهمــی از رضورتهــای
جامعــه نیــز مرفــوع میشــود.
قابــل یــادآوری اســت کــه در گفتوگــو هــای
صلــح ،بــه حقــوق مدنــی ،سیاســی ،فرهنگــی و
اقتصــادی و حــق آمــوزش و حــق کار زنــان توجــه
جــدی شــود.
در اخیــر پیشــنهاد میکنــم بــرای دخــران و زنــان
شــجاع کــه دســت بــه ایــن کارزار بــا ارزش زدهانــد،
بــرای فراگیــری و تــداوم ایــن کارزار از گروههــای مــورد
هــدف ارزیابــی داشــته باشــند تــا ایــن کارزار مؤثرتــر
گــردد و بــا پــان و اســراتژی؛ بتواننــد از طریــق
حامیــت ملــی و بیناملللــی منابــع مشــخصی را بــرای
تحقــق فراگیرتــر ایــن کارزار زنانــه بــه دســت آورنــد.
به امید مؤفقیت زنان و دخرتان بلند همت ما!

بــه ایــن باورنــد کــه بنیــان خانــواده در اســام بــر اســاس
اصــل عدالــت و احــرام متقابــل بیــن زن و شــوهر بــا اصــول
اخالقــی پذیرفت ـه شــدهی اســام (عــدل و انصــاف) نهــاده
شــده و هیــچ فــردی از فــرد دیگــری برتــری نــدارد.
الگــوی برابریگرایان ـهی کــه فمینیس ـتهای اســامی
پیشکــش میمناینــد ،درآن زن و مــرد در یــک اجتــاع
دایمــی ،توســط کمــک و باهمــی و احــرام متقابلــه؛ بــا
مشــارکت برابــر همدیگــر در رابطــه بــه متامــی موضوعــات
خانــواده بــا مشــوره و اعتــاد دوجانبــه بــار مشــرک حیــات
را متحمــل شــده و بــا تصمیمگیــری مشــرک ،رسنوشــت
مشــرک را تعقیــب میمناینــد تــا رسپرســتی و ریاســت
یــک فــرد در خانــواده .حامیــت مالــی و محافظــت از
اعضــای خانــواده و کــودکان ،بــر اســاس مهــارت ،تجربــه،
شایســتگی ،عالقــه ،وقــت و منابعــی قابــل دســرس کــه
بتوانــد همـهای اعضــای خانــواده در آن ســهم بگیــرد ،صورت
میگیــرد ،برعکــس تقســیامت کارجنســیتی کلیشــهای و
سلســله مراتبــی غیــر قابــل تغییــر کــه بــر فرادســتی یکــی و
فرودســتی دیگــری در نظــام خانــواده میانجامــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در ســایر جوامــع حتــی در
بعضــی از کشــورهای اســامی چــون ترکیــه ،مــر و موراکــو
و تونــس وغیــره ،الگوهــای ســنتی توزیــع قــدرت در خانــواده
و نقشهــای جنســیتی ســنتی کــه در آن مــرد؛ فرادســت،
نــانآور و صاحــب خانــه حکــم رییــس خانــواده را دارا بــوده و
زن؛ فرودســت ،بچـهدار ،شــوهردار ،بــا تغییر در ســاختارهای
اجتامعــی و اقتصــادی پــس از انقــاب صنعتــی بــه چالــش
کشــیده شــده ،ســبب بهوجــود آمــدن تغیــرات بنیادیــن در
ســاختا ِر نظــام پدرســاالری در خانوادههــا گردیــد.
پانوشت:
« .1فمینیســم» بــه جنبشهــای زنــان در اواخــر قــرن 1م
تــا اکنــون بــاز میگــردد کــه بــه هــدف رســیدن بــه برابــری
حقــوق زنــان بــه راه انداختــه میشــود .مــوج اول فمینیســم
مربــوط بــه ســالهای 1848تــا 1920و همزمــان بــا
انقــاب 1848فرانســه کــه نتیـجی ا ٓن کســب حق رأی اســت

و مــوج دوم مربــوط بــه ده ـهی 1970-1960کــه بــا تحــوالت
اقتصــادی ،سیاســی و اجتامعــی پیونــد خــورده و نتیج ـهی
ا ٓن ظهــور جریانهــای مختلــف لیربالــی ،مارکسیســتی،
سوسیالیســتی و رادیــکال در میــان فمینیســتها اســت
و در نهایــت مــوج ســوم کــه نیمــهی دوم 1970و تحــوالت
دهــهی 1980بــه بعــد را در بــر میگیــرد .بــرای مطالعــه
بیشــر مراجعــه شــود بــه :مقالــه مکمــل در مــورد فمینیســم،
مــوج ســوم فمینســم دســتآوردهای فمینیســم بــرای
خانــواده چــه بــوده؟
 .2بــرای مطالعــه بیشــر مراجعــه شــود بــه :فمینیســم و نــوع
نــگاه بــه خانــواده ،فمینیســم خانوادهگــرا ،رویکردهــای
خانــواده از منظــر فمینیســم و اســام ،پیامدهــای فمینیســم
ب��ر خانوادههــای غربیــ ،بررسیــ مقایس��ههای-تاریخی
جایــگاه »خانــواده« در فکــر فمینیســتی و دیــدگاه اســام.
 .3در مــورد تعریــف و ماهیــت »فمینیســم اســامی«،
مجاــدالت فراوانیــ وجوــد دارد .یــک ایــده ایــن اســت کــه
اساســاً »فمینیســم اســامی نداریــم« ،زیــرا فمینیســم و
اسلـام قاب�لـ جم��ع ب��ا یکدیگرــ نیس��تند .بهعــاوه گفتــه
میشــود کــه فمینیســم اســامی ،جنبشــی اســت کــه
فعــاالن و متخصصــانِ فمینیســتی را در بــر میگیــرد
کــه خــود را در چارچــوب پارادایــم اســامی قــرار داده و
حقــوق زنــان را بــر اســاس متــون دینــی و ســنت اســامی
بنیــان نهادهانــد .ایــن ایــده نیــز وجــود دارد کــه فمینیســم
اســامی ب ـه مثابــه راهکاری بــرای رهایــی »زن« از نابرابــری
و بیعدالتیهایــی کــه خوانــش مردانــهی اســام از مــن
مقدــس )ق�رـا ٓن( بــه او تحمیــل کــرده اســت .ظهور فمینیســم
اســامی بــه پیدایــی صاحبنظــران مــری نظیــر قاســم
امیــن یــا محمــد عبــده در ـــوانِ مواجهــهی اســام و
تجــدد نســبت داده میشــود و گاهــی حاصــلِ مــوج ســومِ
فمینیســم معرفــی میشــود.
 .4فقــه (اســتنباط حکــم از رشیعــت توســط فقههــا و راهــی
بــرای درک بهــر رشیعــت) ،رشیعــت (بــه معنــای عــام آن
احــکام و دســتورات الهــی وحــی شــده) و قوانیــن (اســناد
تقنینــی نافــذه براســاس احــکام فقهــی) ازهــم متفاوتانــد.
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رشیعــت؛ الهــی و ابــدی اســت در حالیکــه فقــه و قوانیــن
اســامی بــه شــمول قوانیــن خانواده؛ ســاخته دســت انســان
بــوده و قابــل تغییرمیباشــد .هــان قدرکــه برداشــتهای
متفــاوت توســط فقههــا از رشیعــت وجــود دارد ،بــه هــان
انــدازه امــروز قوانیــن خانــوادهی مختلــف ،خــواه بــه شــکل
مــدون یــا غیرمــدون در کانتکســت کشــورهای اســامی
تدویــن گردیــده ،نافــذ میباشــد.
 .5حرکت جهانی برای تأمین برابری وعدالت در
خانوادههای مسلامن.
https://www.musawah.org/resources/musawah/framework-for-action

منابع:
 «.۱ازدواج و آثــار حقوقــی آن در قانــون مدنــی افغانســتان»،
رعنــا ســعید؛
« .۲تقابــل فمینیســم و کارکردهــای خانــواده» ،رسكار خانــم
عظیمــی؛
 «.۳کارکردهــاى خانــواده از منظــر اســام و فمینیســم»،
حســین بســتام۱۳۸۲ ،؛
« .۴فمینیســم و نــوع نــگاه بــه خانــواده» ،اســاعیل چراغــی،
۱۳۸۶؛
 «.۵پیامدهای فمینیسم در خانواده غربی» ،اسالم تایمز؛
 «.۶فمینیســم چیســت؟» ،ترجمــهی ســایت زنــان ایــران
بخشــی از موضوعــات فمینیســم از دایرتاملعــارف فلســفی
دانشــگاه اســتنفورد در ایــاالت متحــده آمریــکا؛
« .۷مقایســه حــق ازدواج زن در اســام و اســناد حقــوق بــر»،
ســیدمحمد موســوی مقــدم ،مریــم خادمــی طاهــره ســادات
نعیمــی۱۳۹۳ ،؛
« .۸قانون مدنی افغانستان» ،جلداول۱۳۰۷ ،؛
« .۹حقوق خانواده» ،عبدالقادر عدالتخوا؛
« .۱۰بررسـ�ی مقایس�هـای-تاریخی جایــگاه خانــواده در فکــر
فمینیســتی و دیــدگاه اســام بــا تأکیــد بــر مســألهی قــواع« ،
قاســم زایــری۱۳۹۱ ،؛
Who Changing Dynmics in Muslim Families «.۱۱
.۲۰۱ ،Musawah ،»?Provides? Who Cares

ادامه از صفحه 4
 ...مقــام را داشــت خــواه مــرد بــود یــا زن .بــه ایــن طریــق مبنــای توالــد و شــجره
خانوادگــی در میــان پولینــزی هــا نــه بــر اصــل پــدر زادگــی بــود و نــه بــر اصــل مــادر
زادگــی ،بلکــه بــر اســاس تقــدم در تولــد قــرار داشــت»...
تأثیــر نخسـتزادگی بــه گونـهای بــوده اســت کــه در «عهــد عتیــق» نیــز انعــکاس
یافتــه و نخسـتزاده وارث اصلــی پــدر خانــواده بــه حســاب میآمــده اســت .بــا ایــن
تفــاوت کــه در ایــن دوران حــق نخسـتزادگی بــه اولیــن فرزنــد پــر خانــواده تعلــق
گرفتــه و موجــب برکــت او میشــده اســت .در ایــن دوره مقــام و موقعیــت ویــژهی
زنــان بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت و ایــن چنیــن اســت کــه بنابــر روایــت «عهــد
عتیــق» ،رفقــه ،زن اســحاق بــا مکــر و نیرنــگ نخس ـتزادگی را از عیســو ،پــر «بــد
دیــدهاش» ربــوده و بــه پــر «خــوب دیــدهاش» ،یعقــوب تقدیــم میکنــد« :رفقــه
پــر خــود یعقوبــرا خوانــده گفــت ...پــس ای پــر مــن ...بســوی گلــه بشــتاب و دو
بزغالــه خــوب از بزهــا نــزد مــن بیــاور تــا از آنهــا غذائــی بــرای پــدرت بطوریکــه دوســت
میــدارد بســازم و آن را نــزد پــدرت بــر تــا بخــورد و تــرا قبــل از وفاتــش برکــت دهــد.
یعقــوب مبــادر خــود رفقــه گفــت اینــک بــرادرم عیســو مــردی مویــدار اســت
و مــن مــردی بیمــوی هســتم ...مــادرش بــوی گفــت ...ســخن مــرا بشــنو و رفتــه
آنــرا بــرای مــن بگیــر ...و مــادرش خورشــی ســاخت بطوریکــه پــدرش دوســت مــی
داشــت .و رفقــه جامــه فاخــر پــر بــزرگ خــود عیســو را کــه نــزد او در خانــه بــود
گرفتــه بپــر کهــر خــود یعقــوب پوشــانید .وپوســت بزغالهــارا بــر دســتها و نرمــه

گــردن او بســت .و خــورش و نانیکــه ســاخته بــود بدســت پــر خــود یعقــوب ســپرد.
پــس نــزد پــدر خــود آمــده گفــت ...مــن نخســت زاده تــو عیســو هســتم ...اســحاق
بــه یعقــوب گفــت ای پــر مــن نزدیــک بیــا تــا تــرا ملــس کنــم ...او را ملــس کــرده
گفــت آواز آواز یعقوبســت لیکــن دســتها دســتهای عیســو اســت .و او را نشــناخت...
پــس او را برکــت داد»...
ظاهــرن اصــل نخســتزادگی از اهمیــت بســیاری برخــوردار بــوده اســت در
حــدی کــه ربــودن آن توســط یعقــوب موجــب دشــمنی و کینــه عمیــق میــان دو بــرادر
شــده و در نسـلهای آنــان نیــز تــداوم مییابــد .ایــن اصــل در قــرون اخیــر نــه فقــط
در میــان قبایــل پولینزی-اســرالیا کــه حتــا بــه صــورت کمرنگتــر در میــان مردمــان
مناطــق مختلــف آســیا نیــز بــه چشــم میآیــد.
«ایــن اصــل نخســت زادگــی کــه مــاک تعییــن درجــه و شــان افــراد بــود در
اوضــاع اجتامعــی و سیاســی پولینــزی انعــکاس هــای مهــم داشــت از جملــه ایــن
کــه بســیاری از زنــان از لحــاظ مقــام اجتامعــی برتــر از شــوهران خــود بودنــد و یــا
خواهرانــی بــر بــرادران خــود مزیــت داشــتند و نظایــر آن ،و همیــن موجــب برقــراری
یکنــوع مســاوات در میــان دو جنــس زن و مــرد مــی شــد ...و امــا از لحــاظ اوضــاع
سیاســی مهمرتیــن انعــکاس نخســت زادگــی ایــن بــود کــه اگــر فرزنــد رئیــس قبیلــه
ای دخــر بــود بزرگرتیــن مقــام اجتامعــی نصیــب وی مــی شــد کــه هــان را بعــدا
بــه فرزنــد ارشــد خــود انتقــال میــداد»...
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تحلیل
یعقوب یسنا
روایت مدیران کارزار روایت زنانه از زنان
مــن روایــت مدیــران کارزار روایــت زنانــه از
زنــان را شــنیدم .مدیــران ایــن کارزار همــه
زنــان اســتند .روایــت اینهــا روایتــی نســبنت
مشــخص اســت؛ اینکــه زنــان حــق آمــوزش
رســمی ،حــق شــغل و حــق فعالیــت اجتامعــی
و جمعــی در جامعــه داشــته باشــند .منظــور
خــود را از ایــن کارزار شــنیده شــدن صــدای
زنــان افغانســتان و حامیــت و تثبیــت حقــوق
قانونــی فعلــی زنــان افغانســتان در گفــت
وگوهــای صلــح بــا طالبــان میداننــد.
حقــوق قانونــی فعلــی زنــان
افغانســتان ایــن اســتکه حــق آمــوزش
رســمی تــا هــر درجــهی تحصیلــی دارنــد و
حــق شــغل و فعالیــت در اجتــاع دارنــد.
بنابرایــن میخواهنــد در گفتوگوهــای
صلــح بــا طالبــان ایــن حقــوق قانونــی فعلــی
شــان مــورد معاملــه قــرار نگیــرد و بــه طالبــان
بــاج داده نشــود .در ضمــن مدیــران ایــن
کارزار میخواهنــد زنــان و مــردان خاطــرات
و تجربیــات خــود را از دورهی امــارت طالبــان
در افغانســتان بگوینــد و خواســتهای خــود
را در ارتبــاط بــه حــق آمــوزش و شــغل زنــان
مطــرح کننــد تــا هیــأت مذاکرهکننــدهی صلــح
بتواننــد در صــورت نیــاز بــه خواســتهای
زنــان ارجــاع بدهنــد و اســتناد کننــد کــه
هیــأت طالبــان و ...نتواننــد طبــق میــل خــود
آدرس زنــان را مصــادره کننــد و بــه منایندگــی
از زنــان افغانســتان ســخن بگوینــد.
اســتکه
ایــن
واقعیــت
آســیبپذیرترین بحــث در مذاکــرهی صلــح
بــا طالبــان بحــث حقــوق زنــان اســت .مــن
در ایــن روزهــا شــنیدم کــه تعــدادی از مــردان
در حکومــت فعلــی افغانســتان میخواهنــد
روایــت خواســت زنــان شــهری و روســتایی
را مطــرح بســازند و بگوینــد کــه خواســت
زنــان روســتایی افغانســتان تحصیــل و شــغل
نیســت .بنابرایــن خواســت زنــان روســتایی
افغانســتان کــه اکرثیــت اســتند ،بایــد درنظــر
گرفتــه شــود .بایــد عــرض کنــم کــه ایــن
روایــت یــک روایــت متعصبانــه و بــدوی مردانــه
از زنــان اســت .قرنهــا اســت زنــان توســط
مــردان بــه بردگــی کشــانده شــده اســت.
زنــان روســتا مظلــوم اســت .هــدف مــا بایــد
مظلومیتزدایــی از زنــان باشــد نــه توجیــ ِه
مظلومیــت زنــان بــا ایــن ســخنان کــه زنــان
روســتا تحصیــل و شــغل منیخواهنــد .شــایع
کــردن چنیــن روایتهایــی دربــارهی حقــوق
زنــان خطرنــاک اســت.
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روایت

از زندگی

به مناسبت کارزار روایت زنانه

جامعــهی مــا نیــز جامعــهای
نیســتکه نســبت بــه شــایع کــردن چنیــن
روایتهــای ضــد بــری در بــارهی زنــان
اعــراض کنــد .بنابرایــن بایــد نســبت بــه ایــن
شــایعها دقیــق باشــیم کــه تعــدادی حقــوق
زنــان را بــه نفــع خــود مصــادره نکننــد .بهــر
اســت مدیــران کارزار روایــت زنانــه ایــن کارزار
از حــد فعالیــت مجــازی بــه فعالیتهــای
اجتامعــی فراتــر بربنــد و از مــردان نیــز
عضوگیــری کننــد ،امــا خواســت زنــان توســط
خــود زنــان مطــرح شــود و ســخنگو خــود زنــان
بایــد باشــد.

کتابخوانــی اســتم .جریــان فکــری فیمنیســم
را مطالعــه کــردهام ،امــا هنــوز دیــد مردان ـهی
بــریام نســبت بــه زنــان چنانکــه الزم باشــد
عــوض نشــده اســت .چــرا؟ بــرای اینکــه در
جامعــه ،زنــان حضــور نداشــته اســت .بــا زنــان
در مکتــب یکجــا درس نخوانــدهام .بنابرایــن
شــکافهای معرفتــی و بــری بیــن مــن
بــا زنــان همچنــان باقــی مانــده اســت .بــا
حضــور زنــان در جامعــه اس ـتکه دیــدگاه مــا
مــردان نســبت بــه زنــان اصــاح میشــود و
شــکافهای معرفتــی بیــن مــردان و زنــان در
ارتباطــات و مناســبات اجتامعــی ،فرهنگــی

نیــاز بــه حضــور زنــان در جامعــه و روایــت
زنانــه از زندگــی
اصولــن جامعــه بــه مفهــوم مــدرن در محــور
حضــور زنــان در اجتــاع شــکل میگیــرد.
حضــور زنــان در جامعــه ،موجــب جامعهپذیــری
و مســؤولیت اجتامعــی افــراد در جامعــه
میشــود .گروههــا و گلههــای محــض مردانــه
را منیتوانیــم جامعــه بگویــم .بنابرایــن حضــور
زنــان در جامعــه ،اصــل بــری هویــت جامعــه
را شــکل میدهــد .در غیــر آن جامعــه هویــت
بــری نــدارد ،یــک جامعـهی ناقــص و معیــوب
از نظــر مناســبات اجتامعــی ،فرهنگــی و
بــری اســت .هــان تعبیــر گلههــای نــر در
بــارهی جامعههــای مردانــه درســت اســت.
زیــرا جامعههــای مردان ـهی محــض بــه مفهــوم
مــدرن جامعــه ،منیتوانــد جامعــه باشــد.
مــن بنابــه معیارهــای کتابخوانــی
در جامعــهی افغانســتانی فــرد نســبنت

و فــردی رفــع میشــود .مــردان و زنــان در
کنارهــم میتواننــد حضــور ســعادتمند و
دوســتانه داشــته باشــند .زیــرا حضــور مشــرک
زنــان و مــردان در جامعــه ،فضیلــت بــری
اســت .مــا مــردان بایــد پــرورده شــویم و آموزش
ببینیــم تــا بتوانیــم فضیلــت حضــور اجتامعــی
و فرهنگــی زنــان را در جامعــه درک کنیــم.
جامعــهی مــا بنابــه نبــود و فقــدان
زنــان یــک جامعــهی معیــوب ،ناقــض و فاقــد
جنبههــای اجتامعــی و فرهنگــی بــری
بــوده اســت .بــا وصفیکــه جهــان از نظــر
مناســبات اجتامعــی و فرهنگــی تحــول کــرده
اســت و حضــور زنــان در ایــن تحــول نقــش
اساســی داشــته اســت ،امــا مــا هنــوز از نظــر
مناســبات بــری و اجتامعــی بــدوی و غریــزی
باقــی ماندهایــم؛ متأســفانه نتوانســتهایم
از فضیلــت و امــکان حضــور بــری زنــان در
جامعــه ،بهرهمندیهــای بــری حضــور

بخش دوم و پایانی

زنــان را کامیــی کنیــم و یــک جامع ـهی پویــا،
فعــال ،معنــادار ،تحولپذیــر و تحولیافتــه
داشــته باشــیم .بهــر اســت بــه کاســتیهای
جامعــهی خــود در نبــود حضــور زنــان فکــر
کنیــم و کاســتیهای جامعــهی خــود را
بــا گســرش حضــور زنــان در جامعــه رفــع
کنیــم ،تــا از گلههــای نــر درحــال نــزاع وارد
شــکلدهی جامعــه بــه مفهــوم مــدرن شــویم.
روایت زنانهی من
بنابــه فراخــوان کارزار روایــت زنانــه مــن نیــز
بــه عنــوان یــک انســان میخواهــم بــه ایــن
روایــت بپیونــدم .انســانها مطلقــن مــرد یــا
مطلقــا زن نیســتند .انســانها زن-مــرد و
مــرد-زن اســتند .بــه تعبیــر یونــگ هــر مــرد
در وجــود خــود احســاس زنانــه دارد و هــر زن
در وجــود خــود احســاس مردانــه دارد .یــک
زن نســبنت بــا تعــادل و یــک مــرد نســبنت بــا
تعــادل از نظــر معرفــت بــری بایــد بتوانــد
بیــن روح زنانــه و مردانـه در شــخصیت انســانی
خــود تعــادل برقــرار کنــد .درصورتیکــه یــک
مــرد نتوانــد روح زنانــهی خــود را دریابــد یــا
یــک زن نتوانــد روح مردانـهی خــود را دریابــد،
شــخصیت شــان از نظــر بــری دچــار عــدم
تعــادل شــخصیتی میشــود.
مــا مــردان بایــد احســاس،
ظرفیتهــا ،فضیلتهــا و ظرافتهــای بــری
زنانــهی وجــود خــود را کشــف و درک کنیــم،
زنــان نیــز بایــد احســاس و فضیلتهــای
مردانــهی خــود را کشــف و درک کننــد.
کشــف و درک ایــن فضیلتهــای زنانــه و
مردانــه درصورتــی ممکــن اســتکه زنــان و
مــردان در کنــار هــم در جامعــه حضــور داشــته
باشــند .درصورتیکــه زنــان و مــردان در
کنــار هــم در جامعــه حضــور نداشــته باشــند،
ایــن فضیلتهــای بــری ،پویــا و فعــال
منیشــوند .بنابرایــن مــردان بــه جانــوران و
گلههــای نــر درحــال نــزاع تبدیــل میشــوند و
زنــان بــه متــاع و ابــزار جنســی قابــل معاملـهی
مــردان تقلیــل مییابنــد.
مــا از نظــر بــری ،بیشــر از هــر
امــری بــه مــدارا و رواداری نیــاز داریــم .تــا
نتوانیــم بــه تجربهی مــدارا و رواداری اجتامعی
و فرهنگــی دســت یابیــم ،وضــع بــری مــا
تغییــر نخواهــد کــرد .دس ـتیافنت بــه مــدارا و
رواداری بــدون حضــور اجتامعــی و فرهنگــی
زنــان در جامعــه ناممکــن اســت .فکــر کنیــد!
شــا جامع ـهای را تصــور میتوانیــد کــه اهــل
رواداری و مــدارا باشــد ،امــا زنــان در آن جامعــه
حضــور اجتامعــی و فرهنگــی نداشــته باشــد.

پژوهش

قسمت یازدهم
زنانی که «زن» شدند!
در قس��متهای قبلــی بــه وضعیــت زنــان در
خانــواده «مادرشــاهی» و از جملــه به مســالهی
تقــدم اولویــت در نســب و حــق خویشــاوندی
در جامعــهی «مادرســاالر» اشــاره شــد و
در ادامــه اولویــت دیگــر آن عــر را مــرور
میکنیــم .
 -3زنان؛ الهههای جادویی
در دوران اولیــه ،مــردان بــا دیــدن قــدرت
بــاروری زنــان ،حاملگــی و تولــد فرزنــد،
واکنشهــای متفاوتــی از خــود بــروز
میدادنــد .مــردان ایــن واقعــه را بــه عنــوان
یــک قــدرت غیــر طبیعــی و وهــم آلــود بــه
متاشــا نشســته و خــود را در مقابــل آن
کوچــک و حقیــر میپنداشــتند .ایــن قــدرت
ســحرگونه زنــان دو تأثیــر بــزرگ برجــای
نهــاد )1 :احســاس حقــارت و کوچکــی
مــردان در مقابــل زنــان موجــب پدیــد آمــدن
آقایــی و رسوری آنــان در خانــه و تســلط
آنهــا بــر متــام امــوری گردیــد کــه امــروزه
خانــه و خانــواده خوانــده میشــود .نحــوهی

آمیختگــی زن و مــرد نیــز در آن دوره بــر ایــن
قــدرت تأثیرگذاشــته و در طــول هــزاران
ســال موجــب تقویــت پایههــای اقتــدار
آنــان گشــت؛  )2مردمــان بــدوی کــه بــرای
حــوادث ،تغییــرات و توهــات خــود بــه توجیه
منطقــی نیــاز داشــتند ،بایــد قــوای مرمــوز،
غیــر طبیعــی و ارسار آمیــز را بــا عناویــن
دینــی شــناخته و بــه ایــن صــورت بــه نیــاز
فطــری خــود پاســخ میدادنــد .خورشــید،
مــاه ،ســتارگان ،آتــش و ...بــه ایــن طریــق بــه
عنــوان خدایــان بــه میــان مــردم پــا گذاشــتند
و در ایــن میــان زنــان نیــز توانســتند خــود را
بــه عنــوان منادهــای بــاروری ،تکــر ،تولیــد
و فراوانــی عرضــه کــرده و مــردان را جــادو
کننــد .زنــان بــه ایــن طریــق وارد رقابــت بــا
خدایــان شــده و عرصــه را بــر آنــان تنــگ
کردنــد .از آن دوران پیکرههــای فــراوان زنانــه
بــا نقشهــای بــاروری در معابــد و ...مناطــق
مختلــف بــه دســت آمــده اســت« :بــا توجــه
بــه اهميــت زنــان ،تنهــا پيكــره هــاي يافــت
شــده در ايــن دوره طــوالين ،مجســمه هــاي
كوچــك زنانــه اي از جنــس ســنگ يــا عــاج

حسین رهیاب بلخی

هســتند كــه داراي خصايــص جنــي بســيار
متاميــز و مشــخص انــد .ايــن نقــش زنــان و
نــه مــردان در توليــد مثــل بــوده كــه تخيــل
هرنمنــدان ايــن عــر ،اعــم از زنــان و مــردان
را بــر انگيختــه اســت« ».مــادر بــه ویــژه در
دورههــای پیــش از تاریــخ ،شــخصیت اصلــی
تصــورات دینــی بــود .تصاویــری کــه از او
یافــت شــده اســت نشــان مــی دهــد کــه وی را
بــه عنــوان یکــی از خدایــان مــی پرســتیدند».
 -4زنان و اصل نخست زادگی
مردمــان اولیــه تــاش میکردنــد بــا
جلــب و اخــراع شــیوههای نــو عــاوه بــر
حفــظ زندگــی خــود و بقــای آن بــه پدیــده
«جاودانگــی» بــه عنــوان یــک نیــاز فطــری
نیــز پاســخ گوینــد .شــاید جانشــینی فرزنــد
بزرگتــر بــه جــای رسپرســت خانــواده ،یــک
نــوع پاســخگویی بــه چنیــن نیــازی باشــد.
احتاملــن آنــان عــاوه بــر توجــه بر شــکوفایی،
برتــری ،قدرمتنــدی و اولویــت فرزنــد اول،
احســاس میکردنــد کــه بــه ایــن صــورت
روح رسپرســت نیــز «جــاودان» خواهــد مانــد.
ایــن توجیــه زمانــی تقویــت میشــود کــه بــر

اســاس نوشــتههای عهــد قدیــم ،پــدر متــام
قــدرت ،شــوکت و مقــام معنــوی و مــادی خــود
را بــه «نخســتزاده» انتقــال داده و بــه ایــن
طریــق آنهــا را «جاودانــه» میکــرد .منشــاء و
ریشــه نخس ـتزادگی هرچــه کــه باشــد ،ایــن
رســم در میــان مردمــان اولیــه پدیــد آمــده و در
طــول تاریــخ جریــان داشــته اســت .در دیــن
اســام نیــز ســایه نخســتزادگی بــه صــورت
کمرنگتــر وجــود دارد ،پــدر برخــی از وســایل
شــخصیاش را بــه پــر بزرگتر بخشــیده و او
نیــز وظیفــه دارد تــا در انجــام برخــی از اعامل
عبــادی قضــاء شــده پــدر اهتــام ورزد .گرچــه
در ادوار تاریــخ ایــن پدیــده بــه شــیوههای
گوناگــون دیــده میشــود ،امــا گویــا در میــان
مردمــان بــدوی حــق تقــدم همیشــه بــا کســی
بــوده کــه زودتــر متولــد میشــده اســت:
«اولیــن فرزنــد خــواه پــر بــود یــا دخــر مهــم
تریــن مقــام را در خانــواده بدســت مــی آورد.
در تعییــن شــجره نامــه اســاف هــر فــرد از
اجــدادی نســب میــرد کــه در
هــر یــک از نســلهای گذشــته
صفحه 3
باالتریــن...

بازتابتمام رخ زنان
خوانندگان عزیز؛ نیمرخ بدون جهتگیری خاص سیاسی ،مقاالت و نوشتهها را از
صاحبنظران نشر میکند.
جز رویکرد نیمرخ ،مسؤولیت مطالب دیگر به دوش نویسندگان است.
هفتهنامهی نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

دیدگاه
 شفیع کریمی

مــن بــه عنــوان یــک خبرنــگار کــه در ایــن
جامعــه زندگــی میکنــم و تــا جــای از
وضعیــت جاری در کشــور آگاهی نســبی دارم،
بــه خوبــی فهمیــدهام کــه اعتــدال و برابــری
جنســیتی در هیچکــدام از ســاختارهای
نظــام رعایــت نمیشــود .محدودیتهــای
اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی ســبب شــده
اســت تــا زنــان بهعنــوان جنــس دوم در ایــن
کشــور شــمرده شــوند ،در حالیکــه ایــن نــوع
بینــش مخــرب یــک جامعـهی انســانی اســت
کــه هــم بــه موقعیــت و جایــگاه زنــان آســیب
میزنــد و هــم بــه موقعیــت و جایــگاه مــردان.
در جوامــع پیشــرفته زنــان از جایــگاه اجتماعی
و سیاســی خــاص برخوردارنــد و بیشــتر بــرای
زنــان فرصــت داده میشــود تــا ســهم فعــال
در عرصههــای مختلــف داشــته باشــد ،امــا
در افغانســتان اینطــور نیســت .از برخــورد
و رفتــار زشــت در ســطوح مختلــف ،ماننــد:
آزار و اذیــت در دفترهــا تــا آزار و اذیتهــای
خیابانــی ،شــنیدن حرفهــای زشــت و
رکیــک ،مداخلــه در طــرز پوشــش لبــاس،
آرایــش ،همــه از مواردیســت کــه زنــان
افغانســتان همیشــه درگیــر آن بودنــد و
اســتند و در بســیاری از مــوارد بــرای زنــان
اجــازه داده نمیشــود کــه حتــا از حــق
شــان دفــاع کننــد .در چندیــن ســال گذشــته
تــاش صــورت گرفــت تــا بــرای زنــان بیشــتر
فرصــت داده شــود کــه در نهادهــای دولتــی و
خصوصــی کار کننــد و فرصــت اشــتغالزایی
برایشــان ایجــاد گــردد ،امــا هنــوز هــم ایــن
فرصتهــا انــدک اســت و بایــد بیشــتر از ایــن
بــه زنــان نقــش داده شــود.
مــن بارهــا دیــدهام زمانیکــه یــک مــرد بــه
یــک موقــف حکومتــی میرســد همــه برایــش
تبریکــی میدهنــد ،امــا هیــچ کــس نمیگویــد
کــه چطــور رســید؟ امــا ایــن بحــث در مــورد
زنــان کاملــن فــرق دارد .همیــن کــه یــک زن
در یــک موقــف قــرار میگیــرد همــه دنبــال
ایــن میگردنــد کــه چطــور بــه ایــن موقــف
گماشــته شــد؟ بــدون اینکــه از دیــد انســانی
بــه یــک زن نــگاه شــود همیشــه بــه عنــوان
جنــس دوم و بــا در نظرگرفتــن تبعیــض
جنســیتی بــا زنــان برخــورد میشــود.
امــروز جدیــدن کمیتــه قوانیــن افغانســتان
فیصلــه کــرد کــه نــام مــادر بایــد در
شــناسنامهها درج شــود ،ایــن تصمیــم
بــا واکنشهــای زیــادی مواجــه شــد ،حتــا
شــماری حاضــر نیســتند کــه در نــزد عــام
اســم مــادر شــان را بگیرنــد ،ایــن خــود
نشــان دهنــده ایــن اســت کــه تــا اکنــون
هــم حضــور زنــان و حتــا نــام بــردن از
زنــان در ایــن جامعــه بــرای مــردان ننــگ
شــمرده میشــود ،چــه رســد کــه آن زن
در روســتاهای افغانســتان فعالیتهــای
اجتماعــی و سیاســی داشــته باشــد.
امــا چــه بایــد کــرد؟ بــدون شــک تغییــر
اجتماعــی یــک رونــد وقتگیــر اســت مبــارزه،
حوصلــه و پیگیــری میطلبــد ،امــا باالخــره
بایــد از جایــی آغــاز کــرد .امــروز اگــر مــن بــه
عنــوان یــک شــهروند آگاه از حقــوق زنــان،
بــرای خواهــرم ،مــادرم و همســرم حــق
قایــل نشــوم و بــرای رســیدن بــه جایــگاه
اجتماعــی و موقعیــت و موفقیــت شــان در
ســطوح مختلــف پشــتیبانی نکنــم ،ایــن
بیعدالتیهــا و نابرابریهــا ادامــه پیــدا
میکنــد و ممکــن نیســت تغییــر در جامعــه
رونمــا شــود.
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