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تاریخ ما، تاریخ فرودستی زن است. زن در فرهنگ ما دیگر است؛ 
دیگر فرودست، دیگری که برای حقانیت قدرت و صالبت مردانه 
آیینه ای  زن  است.  شده  برساخته  مردساالر  گفتمان  واسطه  به 
است که مرد در آن تصویر ایده آل خود را می خواهد ببیند؛ در 
ضعف او قدرت خود را می بیند، در غیاب او حضور خود را و در 
بسا موارد در اسارت او رهایی و آزادی خود را تعریف می کند. برای 
همین، در تقابل دوگانه زن و مرد در تاریخ فرهنگ ما، زن موجود 
فرودست، تابع اقتصادی مرد و محصور در چارچوب خانه است و 

دور از حیطه جامعه همواره حضور شبح وار داشته است.
تاریخ،  دوره های ظلمانی  از  گذار  از  اما پس  تاریخی،  این شبح 
انسانی  انکارناپذیر جوامع  واقعیت  به  و  آمده  روشنگاه  به  اینک 
مبدل شده است. امروز سخن گفتن از ناتوانی زن، دهن کجی به 

تاریخ است و تنها از ساده لوحان چنین سخنی سر می زند.
در جریان بحران کرونا، زیالند نو و آلمان موفق ترین کشورهای 
جهان در مهار این بحران بودند. رهبران هر دو کشور زن بودند. 
این در حالی بود که رهبران پوپولیست و عقب مانده ای چون دونالد 
ترمپ و بولسنارو با پشت کردن به دانش و خرد بشری، کشورهای 

امریکا و برازیل را به قتلگاه شهروندان شان مبدل کردند.
با اذعان بر نابرابری سیستماتیک موجود در کشورهای عقب مانده 
و حتا در کشورهای پیش رفته جهان، اینک زن بخشی از نیروی 
انسانی و بخشی از قدرت بازار کار در جهان است. توانایی اش به 
بشر  زنده گی  همه سطوح  در  سازنده اش  نقش  و  رسیده  اثبات 

برجسته است.
در جهان  زنان  عام  از سرنوشت  جدا  افغانستان  زنان  سرنوشت 
روشنگاه  به  سایه  از  هنوز  ما  که  است  این  اما  تفاوت  نیست؛ 
نیامده ایم، هنوز احیای اعتماد جامعه به زنان به حضور پررنگ تر 
آنان وابسته است. روندی که از سال 2001 به این سو آغاز شده، 
زنان را کمک کرده است تا خود را به دور از کلیشه های برساخته 
گفتمان مردساالر بفهمند و در جهت رسیدن به شخصیتی که 

سزاوار آن اند، تالش کنند.
تشکیل  را  ادارات  کار  نیروی  درصد   22 افغانستان  زنان  اینک 
می دهند، 27 درصد در پارلمان حضور دارند و در بزرگ شهرهایی 

چون کابل، بیش از 60 درصد معلمان را زنان تشکیل می دهند.
دارند. حدود 7000 زن  افغانستان حضور  قوای مسلح  در  زنان 
با  افغانستان  زنان  فعالیت دارند.  افغانستان  امنیتی  نیروهای  در 
اینجا رسیده اند. جامعه  به  فراز و فرود  پر  راه دشوار و  پیمودن 
افغانستان کم کم دارد با حضور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زن 
خو می کند. خانواده ها نقش اقتصادی زنان را درک کرده اند و این 
را  تا خانواده های بیش تری دختران شان  باعث شده است  نقش 

برای تحصیل به مکتب و دانشگاه بفرستند.
در کنار آن، دشواری های زیادی نیز وجود دارد؛ بیش از 3 میلیون 
کودک در کشور به مکتب دست رسی ندارند که بخش اعظم آن 
را دختران تشکیل می دهند. در شمار زیادی از والیت ها دختران 
در هنگام آموزش مجبور به ازدواج می شوند و از ادامه آموزش های 
عالی باز می مانند. خشونت، فقر و بی سوادی هنوز از زنان قربانی 
از دو  این ها حضور معنادار زنان در بیش  با همه  اما  می گیرند، 
دهه اخیر توانسته است تا اندازه زیادی تصور دگم و منفی جامعه 
درباره آنان را دچار تزلزل کند. امروز جامعه ما نمی تواند مانند 
ادارات  خانواده،  از سطح  کند؛ چون  انکار  را  زنان  توان  گذشته 
تا پارلمان و رسانه ها زنانی حضور دارند که نادرستی  حکومتی 

چنین پنداری را ثابت کنند.
حاال که افغانستان در آستانه یک تحول تاریخی دیگر قرار گرفته 
است، جا دارد تا زنان نیز به عنوان طرف سوم مذاکرات با انسجام 
و نیروی بیش تر وارد مذاکرات صلح شوند. هرچند خواست های 
ما  اجتماعی  گروه های  سایر  خواست های  با  موارد  بسا  در  زنان 
هم سان است، اما جا دارد تا زنان به گونه جداگانه از آدرس یک 
طیف اجتماعی با ارزش های خاص وارد گفت وگو شوند. در این 
گفت وگو، زنان باید با تمام طرف ها گفت وگو کنند. هم زمان که 
باید در سطح  از زنان در میز مذاکره اند، شمار دیگری  شماری 
از خطر به حاشیه رفتن شان  ملی و بین المللی برای جلوگیری 
دادخواهی کنند. طالبان نیز باید بدانند که برای زیستن در جهان 
معاصر، ناگزیر به پذیرش حضور زنان در عرصه های گوناگون اند؛ 
چرا که بخشی از کمک های جهان مشروط به پشتیبانی از این 
حضور است و طالبان نیز به این درک رسیده اند که افغانستان 
بدون کمک های جهانی و هم زیستی با جهان معاصر نمی تواند 
این کمک ها را دریافت کند. فراتر از آن، در جهانی که ارزش ها و 
منافع کشورها درهم تنیده و در بسا موارد غیر قابل تفکیک است، 
نادیده گرفتن زنان به عنوان نیم نفوس جامعه افغانستان، برای 

هیچ کشوری در جهان امروز قابل پذیرش نیست.

حضور زنان به مثابه نفی 
گفتمان مردساالر
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روز  مارچ،  از هشتم  در حالی  افغانستان  زنان 
جهانی هم بسته گی زنان جهان، تجلیل می کنند 
زنان  برابر  در  بی پیشینه خشونت  افزایش  که 
خبرنگار و کشتار خبرنگاران آنان، نگرانی های 
زیادی را به دنبال داشته است. نهادهای حامی 
خواهان  افغانستان  حکومت  از  خبرنگاران 
اقدامات جدی برای مهار کشتار خبرنگاران به 
ویژه زنان خبرنگار هستند. براساس معلومات 
برخی نهادهای حامی رسانه ها در کشور، گروه 
داعش با هدف قرار دادن عمدی زنان خبرنگار، 
داعشی  زنان  برخی  فرستادن  مانع  دارد  قصد 
زندانی  افغانستان  حکومت  زندان های  در  که 
قتل  شود.  اصلی شان  کشورهای  به  هستند، 
سه خبرنگار زن در والیت ننگرهار، نگرانی ها 
از افزایش تهدیدهای امنیتی بر زنان خبرنگار 
فعاالن  و  خبرنگاران  برخی  و  داده  افزایش  را 
ماه  چند  طی  امنیت،  نبود  ترس  از  رسانه ای 
اخیر افغانستان را ترک و به کشورهای اروپایی 
این همه،  با  کرده اند.  فرار  دیگر  کشورهای  و 
که  می کنند  روایت  خبرنگار  زنان  از  شماری 
فعالیت های  و  خبرنگاری  کار  جریان  در  آنان 
ناامنی،  از جمله  زیادی  با مشکالت  رسانه ای، 
تهدید گروه های هراس افگن و آزار و اذیت های 

جنسی دست به گریبان هستند.
به تازه گی در پی تیراندازی مهاجمان مسلح بر 
در  انعکاس  تلویزیون خصوصی  زن  کارمندان 
این رسانه کشته شدند.  ننگرهار، سه کارمند 
کارمندان  جان  بر  حمله  رویداد  سومین  این 
اخیر  روز  چند  طی  آنان  خانواده   و  رسانه ای 
در کشور بود. حمله بر کارمندان زن تلویزیون 
انعکاس در والیت ننگرهار سبب شد پنج روز 
پس از این رویداد، مقام های این رسانه  تصمیم 
بگیرند تمامی کارمندان زن را خانه نشین کنند. 
مقام های تلویزیون انعکاس پافشاری دارند که 
تا زمان بهتر شدن وضعیت امنیتی، کارمندان 
زن باید در خانه بمانند.  صدیق اهلل توحیدی، 
مسوول دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران 
افغان، در صحبت با روزنامه 8صبح می گوید که 
در 20 سال گذشته »خشونت های عمومی« در 
برابر خبرنگاران در افغانستان روی داده که زنان 
و مردان خبرنگار قربانی آن شده اند. به گفته او، 
بیش  میالدی   2020 سال  تا   2001 سال  از 
از 140 خبرنگار در افغانستان جان های شان را 
از دست دادند که در میان آنان خبرنگاران زن 

هم شامل اند.
زنان  مرد،  خبرنگاران  کنار  در  که  افزود  وی 
خبرنگاران هم از خشونت در افغانستان مصون 
زنان  و در والیت های گوناگون کشور،  نبودند 

سوی  از  و  شدند  خشونت  قربانی  خبرنگار 
کشته  مختلف  دالیل  به  و  مختلف  گروه های 
کمیته  دادخواهی  مسوول  دید  از  شدند. 
سال  اواخر  در  افغان،  خبرنگاران  مصونیت 
هدف مند  »قتل های  وقتی  میالدی   2020
در  نیز  زن  خبرنگاران  شد،  آغاز  خبرنگاران« 
در  و  گرفتند  قرار  هدف  جنایت کارانه  اهداف 
تازه ترین مورد سه  کارمند تلویزیون انعکاس 
معلومات  براساس  شدند.  کشته  ننگرهار  در 
ارایه شده از سوی  صدیق هلل توحیدی، تفاوت 
قتل های اخیر خبرنگاران با رویدادهای گذشته 
در این است که اکنون افرادی خود را منصوب 
قتل  برای  را  دالیلی  و  می دانند  داعش  به 

خبرنگاران زن عنوان می کنند.

اهداف  از  دارد که یکی  تأکید  توحیدی  آقای 
ننگرهار  زنان خبرنگار در  برای کشتار  داعش 
این است که مانع  و والیت های شرقی کشور 
سپردن تعدادی از زنان خارجی داعشی که نزد 
حکومت افغانستان زندانی هستند، به کشورهای 
در  رسانه ها  نهادهای حامی  اصلی شان شود.   
افغانستان باور دارند که رویکرد جدید داعش 
به  در کشتار خبرنگاران زن، »زنگ خطر« را 
صدا درآورده و ممکن است خبرنگاران در آینده 
بیش تر آماج حمالت هراس افگنانه قرار بگیرند 
و قربانی شوند. افزون بر این، معلومات کمیته 
که  می دهد  نشان  افغان  خبرنگاران  مصونیت 
خبرنگاران زن در والیت کابل نیز با تهدیدهای 

امنیتی دست به گریبان هستند و همین امر 
سبب شده تا شماری از خبرنگاران زن به دلیل 

ترس از وضعیت امنیتی ، کشور را ترک کنند.
که  می گویند  زن  خبرنگاران  برخی  هم چنان 
و  هراس افگن  گروه های  تهدیدهای  ناامنی، 
آزار و اذیت های جنسی، موانع بزرگ سد راه 
و  است  افغانستان  در  خبرنگار  زنان  فعالیت 
خودداری  و  شغل«  »ترک  سبب  امر  همین 
است.  شده  رسانه ای  کارهای  انجام  از  آنان 
سهیال عرفانی، استاد دانشگاه هرات و مسوول 
رادیو و تلویزیون محلی »معراج«، باور دارد که 
مشکالت امنیتی در افغانستان، محدودیت های 
رسانه ها«  در  جنسیتی  »تبعیض  و  خانواده ها 
کشور  در  زن  خبرنگاران  مشکالت  مهم ترین 
نهاد  مسوول  بارکزی،  نقیبه  می رود.  به شمار 
زنان خبرنگار افغانستان، در گفت وگو با روزنامه 
محدودیت ها  افزایش  که  می گوید  8صبح 
برای  زنان،  رسانه ای  فعالیت های  برابر  در 
نهادهای حامی خبرنگاران نگران کننده است. 
او می افزاید که شکایت های زیادی در مورد آزار 
و اذیت جنسی و تبعیض در برابر زنان خبرنگار 

وجود دارد.
امریکا در  ایاالت متحده  این سفارت  از  پیش 
توقف  خواستار  پیام هایی،  نشر  با  نیز  کابل 
خشونت علیه خبرنگاران شده بود. به باور این 
علیه  خشونت  عامالن  باید  حکومت  سفارت، 
خبرنگاران را شناسایی کند و آنان را به پنجه 

قانون بسپارد. 
افزایش  از  افغانستان،  در  فعال  خبرنگار  زنان 
زنان  حضور  محدودیت  امنیتی،  تهدیدهای 
فعالیت  بر  محدودیت  ایجاد  و  رسانه ها  در 
صلح  احتمالی  توافق  از  پس  آزاد  رسانه های 
»حکومت  احتمالی  تشکیل  و  طالبان  با 
با  ابراز نگرانی می کنند.  مشارکتی« در کشور 
این همه، زنان خبرنگار که طی سال های اخیر 
گوناگون جامعه،  اقشار  بازتاب مشکالت  برای 
خودشان  حاال  کردند،  تالش  زنان  ویژه  به 
موج  و  هستند  رو به رو  امنیتی  تهدیدهای  با 
»کشتار خبرنگاران زن« نگرانی های زیادی را 

به دنبال داشته است.
مارچ، شاید فرصتی مناسب  از هشتم  تجلیل 
زنان  سایر  مانند  خبرنگار  زنان  تا  باشد 
به جایگاه کنونی  برای رسیدن  افغانستان که 
و دست آوردهای 20 سال گذشته تالش کردند 
و قربانی دادند، با اراده ای مستحکم تر از قبل، 
و  بمانند  باقی  زنان  از حقوق  دفاع  میدان  در 
عدالت  و  برابری  به  رسیدن  برای  هم چنان 

مبارزه کنند.

روز جهانی هم بسته گی زنان؛

تیغتروریسمبرگلویزنان
خبرنگارافغانستان

محمدحسین نیک خواه

زنان خبرنگار فعال در افغانستان، 
از افزایش تهدیدهای امنیتی، 

محدودیت حضور زنان در 
رسانه ها و ایجاد محدودیت بر 
فعالیت رسانه های آزاد پس از 
توافق احتمالی صلح با طالبان 
و تشکیل احتمالی »حکومت 

مشارکتی« در کشور ابراز نگرانی 
می کنند. با این همه، زنان خبرنگار 
که طی سال های اخیر برای بازتاب 
مشکالت اقشار گوناگون جامعه، 
به ویژه زنان تالش کردند، حاال 
خودشان با تهدیدهای امنیتی 
رو به رو هستند و موج »کشتار 

خبرنگاران زن« نگرانی های زیادی 
را به دنبال داشته است.



اولین قربانیان تیوکراسی طالبان
چرا باید به برگشت احتمالی امارت معترض بود؟

زنان جامعه امروز افغانستان، همان 
نسل زنان سال های 1997 و 199۸ 

نیستند. جامعه پساطالبان در تمام 
ابعاد، به ویژه مبحث زنان و آزادی 

بیان و رسانه ها دچار تحول و تغییر 
بزرگی شده است که هم سران 

سیاسی طالبان و گروه های طرف دار 
آنان و هم کشورهای همسایه، منطقه 

و جهان باید آن را به عنوان یک امر 
واقع و موجود بپذیرند. افزایش 

سطح آگاهی زنان امروز، نحوه طرح 
موضوعات زنانه محور، مطالبه گری 
و دادخواهی را کامالً تغییر داده 

و نسل جدیدی از زنان و دختران 
تحصیل کرده  و آگاه در این سال ها 
رشد یافته اند که مطالبه گری آنان 

کامالً آگاهانه و انگیزشی است.

را به دلیل از دست دادن همسر، فرزند، خواهر یا برادر 
بحث  حال  است.  کرده  آواره  و  بی خانمان  و  داغدار  و... 
کدام  مطابق  افغانستان  زنان  که  است  این  طرح  قابل 
مکانیسم و دستورالعمل باید طالبان را ببخشند؟ اساساً 
آیا الزامی برای بخشش و گذشت وجود دارد و اگر این 
الزام موجود است، چارچوب های حقوقی و اجرایی تامین 
عدالت برای زنانی که ناخواسته قربانی جنگ خانمان سوز 
شده اند، کدام ها است؟ نقش دولت و جامعه بین الملل در 
این راستا چیست؟ آیا صلح با طالبان بدون در نظرداشت 
تامین عدالت برای نیمی از بدنه جامعه که دارای حیات 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و طبیعتاً تأثیرگذاری 

خاص خود را دارد، امکان پذیر خواهد بود؟

بیان موضوع
مصالحه ملی و فراگیر تنها زمانی میسر می شود که به 
حقوق و نیازمندی تمام اقشار جامعه، از جمله زنان به 
گونه حداقلی رسیده گی صورت گیرد. تجربه های مستند 
و تاریخی کشورهایی که جنگ و صلح را تجربه کرده اند، 
تامین  ملی  مصالحه  روند  در  شاید  که  می دهد  نشان 
عدالت صد در صدی دشوار باشد، اما انکار مطلق تامین 
عدالت قربانی محور نیز باور به صلح پایدار را غیرممکن 
می سازد. نفی عدالت قربانی محور و فراموش کردن و کنار 
ماندگاری  برای  تضمینی  قربانی جنگ، هیچ  زنان  زدن 
و  رنج  به  توجه  نمی دهد. عدم  به دست  مذاکرات صلح 
در  شاید  بوده اند،  جنگ  قربانی  که  زنانی  مصیبت های 
کوتاه مدت به نظر برسد که هیچ خطر و آسیبی را متوجه 
روند صلح مردانه محور کنونی نمی کند، اما در درازمدت 
پایه های لرزان چنین صلح سطحی و ویترینی را با خطر 

سقوط مواجه خواهد کرد.
در  جنگ  تأثیرگذار  عوامل  از  نباید  جنگ  قربانی  زنان 
و  باشند  داشته  هراس  صلح  از  پس  و  مذاکرات  جریان 
به  دولت  شوند.  به سکوت  ناگزیر  هراس،  این  به سبب 
هم چنین  و  صلح  پروسه  کلیدی  ارکان   از  یکی  عنوان 
تضمین  عنوان  به  جهانی  جامعه  و  بین المللی  نهادهای 
باید  روند،  این  کننده گان  تسهیل  و  ناظران  کننده گان، 
مبحث تامین عدالت را برای تمام قربانیان جنگ، به ویژه 
روایت  شکل گیری  در  نقشی  هیچ  که  افغانستان  زنان 
مهم  این  و  بگیرند  جدی  نداشته اند،  خشونت  و  جنگ 
انتزاعی و  باشند که عدالت طلبی  نداشته  نظر دور  از  را 
سیاست زده نمی تواند گره گشا و کارآمد باشد و مصلحت 
و منفعت طلبی شخصی عده ای از سیاسیون و هم چنین 

آن ها فقط در »چوکات اسالم« با مسأله حقوق و هستی 
بسیاری  به دالیل  باید  برخورد می کنند،  زنان  اجتماعی 
مایه نگرانی باشد؛ زیرا جهان و زنده گی که طالب برای 
می کند،  تعریف  چارچوبی  چنان  بنیاد  بر  افغانستان  زن 
جهان تاریک و محصور در چهاردیواری ها است. آن طوری 
ایده آل  زن  است،  داده  نشان  طالبانی  امارت  کارنامه  که 
یک نظام مستبد دینی - طالبانی، زنی زندانی در خانه، 
فاقد شخصیت حقوقی، وابسته به مرد و محدود به حقوق 
برآمده و مبتنی بر یک خوانش دگم اندیشانه از متون دینی 
است که در بهترین حالت به بازتولید سلسله مراتب قدرت 
اجتماعی و سیاسی مردانه می انجامد. بنابراین، به صاحبان 
اجتماعی  و  امکان حقوقی  تا  رژیم های دینی مهم است 
حضور برابر و مساویانه زنان را به هر قیمتی محدود کنند.

»حقوق زنان، حقوق بشر است و حقوق بشر، حقوق 
زنان«

آستانه   در  زن  ضد  نیروهای  از  شماری  که  حالی  در 
اهمیت  تا  تالش اند  در  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای 
برای  کنند،  قلمداد  تصنعی  اهمیت  یک  را  زنان  مسأله 
حوزه دموکراتیک افغانستان مهم است تا دفاع از حقوق 
از مسایل  یکی  عنوان  به  در گفت وگوهای صلح  را  زنان 
حقوق بشری که معامله ای بر سر آن صورت نمی گیرد، 
از  این اصل به چند دلیل مهم است. دفاع  ارتقا بدهند. 
نیست  ممکن  افغانستان،  اساسی  قانون  و  جمهوری 
زیاده خواهی و زن ستیزی گروه های  برابر  این که در  مگر 
تندروی چون طالبان در گفت وگوهای صلح ایستاده گی 
صورت بگیرد. اهمیت تضمین حقوق مدنی و شهروندی 
زنان در گفت وگوها بر سر آینده افغانستان این است که 

درآمد
تجربه های مستند و مشهود تاریخ بشر نشان دهنده آن 
است که هیچ جنگی نمی تواند تا بی نهایت تداوم یابد. هر 
جنگی مستلزم و منتج به پایان است. چنانچه روایت های 
به جا مانده از جنگ های بزرگ و کوچک جهان نیز بیانگر 
این مهم است. منابع مالی و انسانی جنگ در هیچ دوره 
زمانی و در هیچ جغرافیایی، نامحدود و تمام ناشدنی نبوده 
 و نیست. و نیز توان و ظرفیت گروه هایی که با هم پیکار 
می کنند، ممکن نیست که همیشه گی و خسته گی ناپذیر 
باشد. لذا مادامی که جنگی به میان آمده، اندیشه صلح 
ضمیمه  نیز  آن  برای  بسترسازی  و  چارچوب  ترسیم  و 
هم  افغانستان  جنگ  است.  بوده  جنگ ها  جداناشدنی 
چنانچه  باشد.  تاریخی  الزامات  این  از  عاری  نمی تواند 
خلق  که  متمادی  دهه  چند  از  پس  می شود،  مالحظه 
خشونت و میل به منازعه برای دست یابی به اهداف خاص 
برای تعداد خاص، دغدغه اصلی بوده، سرانجام در حدود 
یک سال است که کار عملی برای دست یابی به صلح با 
از پیش آغاز شده است که به طور یقین  جدیت بیش 

اساسات و قواعد مختص به خود را دارد.

طرح مسأله
زنان افغانستان به عنوان نیمی از پیکر جامعه، قربانیان 
اصلی جنگ هستند که در شکل گیری و خلق آن هیچ 
سهمی نداشته ، اما بیش ترین صدمات را متحمل شده اند. 
منازعه طوالنی مدت افغانستان و خاصه سناریوی جنگ 
زیادی  زنان  است،  آن  بر  نوشتار  این  تمرکز  طالبان که 

در سال 13۵7 یک بانوی ایرانی با نام مستعار آتوسا در 
مجله نوول ابسرواتور در نقد دیدگاه های میشل  فوکو در 
مورد نقش روحانیون در شکل دهی انقالب ایران مقاله ای 
قدرت  اوج  در  روزها  آن  در  که  فوکو  نوشت.  مهمی 
فکری اش بود، به عنوان یک متفکر چپ ضد امپریالیسم از 
تحرکات انقالبی در ایران به شور آمده بود و تصور می کرد 
که روحانیت شیعی به لطف »معنویت اسالمی« در حالی 
ایجاد  به  منجر  ایجاد می کند،  را  تاریخی  تغییر  که یک 
یک نظام دینی نمی شود. از این رو، در آن مرحله تاریخی 
ایران »روح یک جهان بی روح بود«. آتوسا  باور فوکو  به 
اما باور دیگری داشت. او که از »رفتار بی تفاوت چپ های 
فرانسه«، به ویژه فوکو به خشم  آمده بود، باور داشت که 
بازگشت به اسالم و قوانین محض اسالمی هیچ معنایی 
جز اجرای شریعت و قوانین ضد زن ندارد و هشدار داد 
که چنان بازگشتی به جای »استبداد خونین شاه«  یک 
دیکتاتوری دینی را مستقر خواهد کرد. تحوالت سیاسی 
پس از انقالب ایران و سرنوشت زنان ایرانی در رویارویی با 
روحانیت ستیزه گر شیعی نشان داد که آتوسا خطر برپایی 
تیوکراسی را در فردای انقالب محتمل می دانست. شاید 
یکی از دالیل اصلی دوراندیشی و تیزهوشی آتوسا این بود 
که او به عنوان یک زن ایرانی به خوبی می دانست که زنان 

اولین قربانیان هر رژیم توتالیتر و تیوکراتیک اند.
چهل سال بعد از آتوسا و فوکو، زنان افغانستان با هم چون 
یک آزمون بزرگ تاریخی مواجه اند. طالبان که هم چنان 
آرزوی برپایی دوباره امارت و اجرای شریعت اسالمی را در 
سر دارند، می دانند که تحکیم سلطه سیاه آنان بسته گی 
انسانی و  به موفقیت این گروه در محدود کردن حقوق 
شهروندی زنان دارد. لجاجت طالبان بر سر این اصل که 
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عدالت  تامین  بحث  به  محافظه کارانه  و  حداقلی  نگاه 
می گردند  قربانیان جنگ محسوب  که جزو  زنانی  برای 
و به لحاظ موازین مدون و پذیرفته شده حقوق بشری 
صاحب حق و البته امتیازاتی هستند، منجر به شکست 
و گسست خواهد شد. لذا کارگزاران دولت در این مقطع 
زمانی، نیازمند تدوین مکانیسم مشخص اجرایی به منظور 
تامین عدالت برای زنان آسیب دیده از جنگ هستند تا در 
جریان مذاکرات و قبل از به میان آمدن تغییرات سیاسی 
ساختاری، در مورد تامین عدالت برای زنان - هرچند این 
عدالت حداقلی باشد، رای زنی معطوف به نتیجه صورت 

گیرد.
یکی دیگر از تریبون های دادخواهی برای تامین عدالت 
زنانه محور، جامعه مدنی و کنشگران حوزه زنان هستند 
مصالحه،  طرفین  بر  فشار  ابزار  عنوان  به  می توانند  که 
وارد عمل شوند؛ اما عدالت طلبی اگر قرار باشد روی کرد 
داشته  موضوع  به  شخصی  و  ابزاری  نگاه  و  پروژه محور 
باشد، نه تنها راهی به موفقیت این ماجرا نخواهد گشود 
که خود سبب خشم و عقده بیش تر خواهد شد. هم چنان 
رسانه های کشور، خاصه رسانه هایی که اقبال باالتری در 
به عنوان مهندسان سوق دهنده  دارند،  جذب مخاطب 
ذهنیت های عام در حوزه به میان آمدن درک و دریافت 
مثابه یک حق  به  قربانی محور  عدالت  مفهوم  از  درست 
بشری برای زنان، می توانند و باید نقش فعال و منحصر 

صلح با طالبان باعث یک عقب گرد اجتماعی و مدنی برای 
زنان نمی شود. از این رو، حوزه دموکراتیک افغانستان با 
با این روایت که »حقوق  ایستاده گی بر سر حقوق زنان 
زنان، حقوق بشر است و حقوق بشر، حقوق زنان«، عماًل 

راه را برای برگشت یک حکومت دینی مستبد می بندد.

تجربه بومی زنان افغانستان از حقوق و آزادی
و  مدنی  حقوق  اعاده  برای  افغانستان  زنان  مبارزه 
از  پروژه سیاسی پس  فقط محصول  و  فقط  شهروندی، 
سال 2001 نیست. دست کم در صد سال گذشته چند 
اهمیت  به  که  افغانستان  آگاه  مردان  و  زنان  از  نسلی 
حقوق شهروندی زنان آگاهی داشته ، در دفاع از حقوق 
برابر زنان با مردان مبارزه کرده اند. در این شکی نیست 
که جهان در یک مرحله تاریخی با زنان افغانستان دست 
یاری داده و از حقوق آن ها در برابر گروه های زن ستیزی 
چون طالبان دفاع کرده است. اما واقعیت این است که این 
مبارزه یک تداوم تاریخی است. دست کم بخشی از زنان 
افغانستان امروز صاحب صدا و نماینده گی در سیاست، 
اجتماع و فرهنگ اند. ضمانت های حقوقی و قانونی برای 
حضور معنادار آن ها در تمامی عرصه ها وجود دارد. برای 
تا نماینده گان حوزه  دفاع از حقوق زنان، ضروری است 
دموکراتیک افغانستان تحوالت مثبت حقوقی و اجتماعی 
زنان را جزو دست آورهای تاریخی و بومی زنان افغانستان 
و حرکت  گروه  هیچ  ارمغان  و  تحفه  تجربه  این  بدانند. 
فداکاری  و  آگاهی  نتیجه  بلکه  نیست،  زنان  به  سیاسی 

جمعی زنان است.
قربانیان  اولین  زنان  که  است  داده  نشان  تاریخی  تجربه 
نیستند.  قربانی  آخرین  آن ها  اما  دینی اند؛  رژیم های 

به خود را ایفا کنند.
صدمه  زناِن  برای  عدالت  تامین  که  است  واضح  البته 
اصول حقوق  باید در چارچوب ِ  منازعه طالبان،  از  دیده 
بشری جهان شمول، رفتارهای دموکراتیک و هنجارهای 
پذیرفته شده بین المللی باشد و بدیهی است که تامین 
مجرمان  ابد  حبس  و  اعدام  مفهوم  به  همیشه  عدالت 
شرایط  در  عدالت  تامین  حداقلی  مفهوم  شاید  نیست. 
حتا  گاهی  جامعه،  ناگزیری های  و  ملحوظات  و  حاضر 
تقلیل  نیز  اشتباه  و  گناه  پذیرش  و  معذرت خواهی  به 
زنان  از  تعدادی  یا  زن  یک  شاید  نمونه  عنوان  به  یابد. 
فرزندان شان  آینده  برای  صلح  آمدن  میان  به  خاطر  به 
به حداقل های تامین عدالت رضایت بدهند و یا خواستار 
مجازات مطابق قوانین جزایی و رویه های قضایی باشند. 
اما انکار و چشم پوشی از این اصل، قطعاً جفا در حق زنان 

این سرزمین و فراموش ناشدنی خواهد بود.

جمع بندی
زنان جامعه امروز افغانستان، همان نسل زنان سال های 
1۹۹7 و 1۹۹8 نیستند. جامعه پساطالبان در تمام ابعاد، 
به ویژه مبحث زنان و آزادی بیان و رسانه ها دچار تحول 
و تغییر بزرگی شده است که هم سران سیاسی طالبان و 
گروه های طرف دار آنان و هم کشورهای همسایه، منطقه و 
جهان باید آن را به عنوان یک امر واقع و موجود بپذیرند. 
امروز، نحوه طرح موضوعات  افزایش سطح آگاهی زنان 
زنانه محور، مطالبه گری و دادخواهی را کاماًل تغییر داده و 
نسل جدیدی از زنان و دختران تحصیل کرده  و آگاه در این 
سال ها رشد یافته اند که مطالبه گری آنان کاماًل آگاهانه و 
انگیزشی است. لذا مقید کردن بحث تامین عدالت برای 
زنان، به کالن شهرها و جداسازی نیازمندی زن شهری و 
روستایی در این مورد، فریبی است که طالبان با تکیه بر 
تقلیل مطالبات زنان و خلق روایت شهرمحور  آن قصد 
نفع خود  به  تا  دارند،  را  به چند زن کنشگر  و محصور 
انعکاس این صدای زنانه را هرچه بیش تر کاهش دهند و 
به جای توجه به موضوعات زنان، آجندای مورد نظر خود 
را پیش ببرند که این در درازمدت نتیجه بخش نیست و 

نمی تواند سبب جداسازی و تفکیک و تقلیل زنان گردد.
عدالت  تامین  و  تطبیق  مکانیسم های  این که  نهایتاً 
خطوط  اساسات  جزو  اکنون  همین  از  باید  زنانه محور 
ترسیمی  صلح پایدار باشد. تامین عدالت قربانی محور با 
تنها  نه  منازعه  قربانی  زنان  بودن حق  اولویت  روی کرد 
بحث حاشیه ای و کم اهمیت نیست که به دلیل نیازمندی 
همه گانی به تحکیم و ثبات پذیری صلح در ابعاد مختلف 
و گسترده، باید در صدر اولویت بندی های دولت، طالبان، 
نیروهای دخیل بین المللی و کنشگران داخلی و رسانه ها 
مصلحت  و سرکوب  کردن  فراموش  که  چرا  گیرد؛  قرار 
اندیشانه قربانیان جنگ، به ویژه زنان و ترجیح آجندای 
در  را  صلح  ذهنی  محاسبات  تمام  مذکرمحور،  سیاسی 

حوزه تطبیقی با چالش های بنیادین مواجه خواهد کرد.

صاحبان سلطه مطلق و سلطه دینی، دشمنی ناتمامی با 
همه نیروهای دموکراتیک و عدالت خواه دارند. از مارتین 
نیمولز، کشیش ضد نازیسم نقل قول معروفی به جا مانده 

است:
»اول سراغ سوسیالیست ها آمدند،

سکوت کردم، چون سوسیالیست نبودم.
بعد سراغ اتحادیه های کارگری آمدند،

سکوت کردم، زیرا جزو اتحادیه  کارگری نبودم.
بعد سراغ یهودی ها آمدند،

سکوت کردم، چون یهودی نبودم.
سراغ خودم که آمدند،

دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.«
زنان افغانستان خوشبختانه امروز خود توانایی اعتراض به 
الزمی  اما  دارند.  را  طالبانی  زن ستیز  نظام  یک  برگشت 
این مرحله  باورمند به عدالت در  نیروهای  تا تمام  است 
مهم از خطرات برگشت تیوکراسی طالبانی در هر شکل 
و شمایلی که باشد، آگاهی داشته باشند و بر آن اعتراض 
کنند. سازش بر سر حقوق زنان سرآغاز برگشت تدریجی 
افغانستان  بر  اجتماعی  استبداد سیاسی و  اما خفقان آور 
خواهد بود. شاید مهم ترین مأموریت مدنی زنان و مردان 
مرحله حیات  این  در  مردم ساالری  و  آگاهی  به  باورمند 
سیاسی کشور ما، این است که بر تفکر و رفتار زن ستیز 
طالبان و سایر گروه های افراطی اعتراض نمایند و از حقوق 

زنان به مثابه حقوق بشر و یک ارزش میهنی دفاع کنند.

صلح با طالبان بدون تامین عدالت 
ممکننیستبرای زنان

زنـان؛

رویینا شهابی

زحل سلیم



عبداالحمد حسینی 

کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز می گوید که این نهاد حدود سه هزار و 6۸0 قضیه خشونت در برابر زنان را ثبت کرده 
است. محمدرضا جعفری، مسوول اطالع رسانی کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت که این خشونت ها شامل خشونت های 

فزیکی، جنسی، اقتصادی، لفظی و روانی بوده است. به گفته او، خشونت های فزیکی 33 درصد، لفظی و روانی 29 درصد 
و جنسی 4.5 درصد بوده و یازده درصد دیگر انواع دیگر خشونت ها را تشکیل می دهد. مسوول اطالع رسانی کمیسیون 

تصریح کرد که بیش ترین خشونت ها در والیت های کابل، قندهار، بامیان، بلخ و هرات به ثبت رسیده است. طبق معلومات 
او، کابل با ثبت 33 درصد کل خشونت، در صدر قرار گرفته است و قندهار با 12 درصد، بامیان با 10 درصد، بلخ با 

هشت درصد و هرات با شش درصد در رده های بعدی قرار دارند.

نشان می دهد که خشونت   زنان  نهادهای حامی  آمار 
ثبت حدود  است.  یافته  افزایش  کشور  در  زنان  علیه 
وزارت  از سوی  زنان  علیه  قضیه خشونت  هزار  هفت 
امور زنان و سه هزار و 380 قضیه از سوی کمیسیون 
زنان  نامناسب  وضعیت  بیان گر  بشر  حقوق  مستقل 
این  بر  افزون  است.  اخیر  سال  یک  در  افغانستان 
دست کم بیش از 130 زن در جریان یک سال به قتل 
وضع  که  می گویند  مسووالن  حال،  این  با  رسیده اند. 
در  زنان  شهامت  و  سو  یک  از  شهرها  در  محدودیت 
افزایش در  از سوی دیگر سبب  ثبت قضای خشونت 
در  افغان  زنان  مسووالن،  گفته  به  است.  شده  آمارها 
حال حاضر از پنهان کردن خشونت ها ترس ندارند و 
آن را در مراجع ذی ربط ثبت می کنند. افزون بر این 
چالش ها، زنان افغان در سال 13۹۹ گام های بزرگی را 
برداشته اند. به ثمر رسیدن تالش برای درج نام مادر در 
شناس نامه، ایجاد شورای عالی زنان، ایجاد کمیسیون 
زنان در شورای عالی مصالحه ملی، افزایش سهم زنان 
در کابینه، حضور فعال زنان در هیأت مذاکره کننده و 
از  گوناگون  در عرصه های  برنده شدن جوایز مختلف 
گام های اساسی زنان در سال گذشته عنوان می شود. 
این در حالی است که زنان افغان در حال حاضر بر روند 
صلح تمرکز کرده اند و خواستار حفظ و گسترش این 

دست آوردهای در آینده هستند. 

حاال  افغانستان  زنان  خشونت ها؛  افزایش 
حقوق شان را درک می کنند

امور  وزارت  زنان،  هم بسته گی  روز جهانی  با  هم زمان 
زنان می گوید که در سال 13۹۹، میزان خشونت ها در 
برابر زنان افزایش یافته است. رویا دادرس، سخنگوی 
این وزارت، به روزنامه 8صبح گفت که در سال جاری 
حدود هفت هزار قضیه خشونت در برابر زنان ثبت شده 
را  او، بیش ترین مورد خشونت  است. طبق گفته های 
لت وکوب زنان تشکیل می دهد. برحسب معلومات، با 
شیوع ویروس کرونا و قرنطین شدن شهرها، بیش تر 
مسبب  مهم  این  و  شدند  خانه نشین  مردان  و  زنان 
افزایش خشونت ها است. براساس گزارش ها، خشونت 
بیش تر  در  بلکه  افغانستان،  در  تنها  نه  زنان  برابر  در 
کشورهای جهان اتفاق افتاده و به حد اکثر رسیده است. 
خشونت های  نیز  زنان  امور  وزارت  سخنگوی  اکنون 
برخاسته علیه زنان در افغانستان را از این مر مستثنا 
نمی داند. بانو دادرس می گوید که یگانه چالش عمده 
فراروی زنان در 13۹۹ ویروس کرونا است و این سبب 
شده که مردان بیش تر در مقابل زنان با خشونت رفتار 
کنند. از مجموع هفت هزار قضیه خشونت، یک هزار و 
244 مورد آن را لت وکوب، 31۵ مورد آن را پرداخت 
نکردن نفقه، 488 مورد آن را تفریق، 1۹4 مورد آن را 
عدم تعیین سرنوشت، 146 مورد آن را توهین و تحقیر 

و 137 مورد را قضایای قتل تشکیل می دهد. 
در  زنان  قتل   میزان  که  کرد  خاطر نشان  دادرس  بانو 
است  حالی  در  این  است.  داشته  افزایش  سال جاری 
به  که در سال گذشته ۹0 زن در قضایای گوناگونی 
سخنگوی  گفته  به  حال  این  با  بودند.  رسیده  قتل 
وزارت امور زنان ، این بدین معنا نیست که وزارت امور 
زنان کم کاری کرده باشد. او افزود که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و قرنطین، پایین بودن سطح اقتصاد و 
سایر مشکالت خانواده گی سبب شده که این زنان با 
مشکل مواجه شوند و این به حدی رسیده که منجر 
به قتل زنان شده است. او اما تصریح کرد که وزارت 
امور زنان برای رسیده گی به این قضایا گام های موثری 
که  قضیه  چهار  دادرس،  بانو  گفته  به  است.  برداشته 
به  شده،  تشخیص  باال  وزارت  این  صالحیت های  از 
نهادهای عدلی و قضایی رجعت داده شده است. بدین 
ترتیب وزارت امور زنان برای 800 قضیه از خشونت ها 

افزایش داده است. خانم فرید بیان کرد که نهادهای 
حامی زنان هرچند پیرامون خشونت ها مطالعه و عوامل 
آن را جست وجو کرده اند، اما کم تر به راه بیرون رفت آن 
فکر کرده اند. او از نهادهای حامی زنان خواست که برای 

توقف خشونت، آگاهی جامعه را بلند ببرند. 
را  خشونت ها  افزایش  زن،  حقوق  فعال  مهران،  میترا 
نگران کننده توصیف کرد. او گفت که در سال جاری 
کرد  تصریح  او  کرده اند.  تجربه  را  انواع خشونت   زنان 
سال های  در  زنان،  حامی  نهادهای  و  حکومت  که 
اخیر گام های موثر برای کاهش آن برداشته  اند. طبق 
گفته های او به دلیل همین اقدامات، زنان جرات پیدا 
کردند که قضایای شان را در این نهادها به ثبت برسانند. 
او عمده ترین عوامل خشونت علیه زنان را قدرت طلبی 
فرهنگ  که  گفت  و  کرد  یاد  خانواده ها  در  مردان 
مرد ساالر حاکم در خانواده و طمع قدرت مردان، باعث 
با این همه فعاالن  اعمال خشونت علیه زنان می شود. 
حقوق زن از نهادهای حامی زنان می خواهند به  رغم 
این که گام های موثر برداشته اند، بازهم تالش کنند تا 

این پدیده از کشور محو شود. 

پیش به جلو؛ زنان افغان در ۱۳۹۹ گام های بلندی 
برداشته اند

زنان  خشونت ها،  از  برخاسته  زخم های  با  هم زمان 
افغانستان شاهد برخی از اقدامات نیز بوده اند. کمیته 
برخی  تعدیل  طرح  سنبله  یازدهم  در  کابینه  قوانین 
و  کرد  تایید  را  نفوس  احوال  ثبت  قانون  ماده های  از 
براساس آن، قرار شد نام مادر نیز در شناس نامه اضافه 
را  طرح  این  کابینه  اقدام،  این  از  پس  روز  دو  شود. 
تصویب کرد. در بیست وهفتم سنبله، محمداشرف غنی، 
رییس جمهور کشور، طی یک فرمان، ایزاد و تعدیل در 
برخی از ماده های قانون ثبت احوال نفوس، از جمله 
درج نام مادر در شناس نامه را توشیح کرد. گفتنی است 
که درج نام مادر در شناس نامه اختیاری شده است. در 
کنار این مورد، ارگ ریاست جمهوری با استناد به ماده 
64 قانون اساسی، فرمان ایجاد »شواری عالی زنان« را 
صادر کرد. هدف از ایجاد این شورا، توان مندسازی زنان، 
به هدف  بین المللی  و  داخلی  بین شرکای  هماهنگی 
پی گیری  برنامه ریزی،  زنان،  حقوق  ارتقای  و  تأمین 
و  زنان  حقوق  مورد  در  بین المللی  تعهدات  اجرای  و 
ارزیابی فعالیت های آن خوانده شد. نخستین نشست 
این شورا در دهم حوت برگزار شد و محمداشرف غنی، 
رییس جمهور، ریاست آن را برعهده داشت. دست کم 
26 نهاد دولتی و غیردولتی عضویت این شورا را دارند. 
به چهار کرسی در  زنان  افزایش سهم  این،  بر  افزون 
کابینه، پیش رفت دیگر زنان در 13۹۹ عنوان می شود. 
هرچند دو نامزدوزیر زن از مجلس رای نگرفتند، اما با 
زنان  میان  از  نامزدوزیران جدید  است  قرار  آن  وجود 
هیأت  در  زن  چهار  حضور  هم چنان  شوند.  انتخاب 
مذاکره کننده دولت و سهم فعال آنان در نشست های 
این هیأت، دیگر گام موثر زنان در سال گذشته شمرده 
می شود. این در حالی است که عالوه بر حضور زنان در 
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه، یک کمیسیون 
مربوط به زنان نیز در چارچوب این شورا ایجاد شده 
است. در کنار این موارد، زنان افغانستان در سطح ملی 
و بین المللی جوایز معتبری به دست آوردند. درخشش 
سینماگران، فلم سازان و تصویربرداران زن، دیگر نکات 

مثبت در سال جاری شمرده می شود.
در جریان سال های  افغانستان  زنان  که  است  گفتنی 
اخیر همواره با چالش هایی روبه رو بوده اند، اما به گفته 
به  نسبت  زنان  آگاهی  فعاالن حقوق زن، حاال سطح 
حقوق و جایگاه شان بیش تر شده است. با این وجود، 
نگرانی ها از این که مبادا دست آوردهای زنان در جریان 
مذاکرات صلح نادیده گرفته شود، هم چنان پابرجا است.

زخیمامابهپیش؛

این  کنار  در  است.  کرده  تعیین  رایگان  مدافع  وکیل 
زنان حل،  علیه  قضیه خشونت  مورد، دست کم 4۹3 
متهمان 8۵ قضیه آن بازداشت و مجازات شده و 6۵3 
قضیه دیگر از طریق میانجی گری حل وفصل شده است. 
از دو هزار قضیه مشوره  اضافه تر  برای  این،  بر  افزون 
حقوقی ارایه شده است و بیش از دو هزار قضیه دیگر 
او  گفته های  دارد. طبیق  قرار  وزارت  این  بررسی  زیر 
بیش تر این قضایا در والیت های سرپل، بامیان، فاریاب، 

بغالن و دایکندی رخ داده است.
این  که  کرد  خاطر نشان  زنان  امور  وزارت  سخنگوی 
وزارت نگران افزایش میزان قضایا نیست، زیرا افزایش 
ثبت قضایای خشونت علیه زنان به این معنا است که 
زنان نسبت به حقوق شان آگاهی پیدا کرده اند. به گفته 
او پیش از این، قضایای کم تر به ثبت می رسید، زیرا اکثر 
زنانی که مورد خشونت قرار می گرفتند، ثبت و شکایت 
آن را »ننگ« می شمردند. این امر اما اکنون حل شده، 
ذهنیت زنان تغییر کرده و نسبت به حقوق شان واقف 
شده اند. او تصریح کرد که وزارت امور زنان در این راستا 
بیش تر کار می کند تا شهروندان کشور به شمول مردان 
و زنان پیرامون حقوق زنان، جایگاه زنان در اسالم و 
تقویت مشارکت زنان در ادارات آگاهی دهی پیدا کنند. 
این  که  می گوید  نیز  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
برابر  در  قضیه خشونت  و 680  هزار  سه  نهاد حدود 
را ثبت کرده است. محمدرضا جعفری، مسوول  زنان 
اطالع رسانی کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت که 
جنسی،  فزیکی،  خشونت های  شامل  خشونت ها  این 
او،  گفته  به  است.  بوده  روانی  و  لفظی  اقتصادی، 
 2۹ روانی  و  لفظی  درصد،   33 فزیکی  خشونت های 
درصد و جنسی 4.۵ درصد بوده و یازده درصد دیگر 
مسوول  می دهد.  تشکیل  را  خشونت ها  دیگر  انواع 
بیش ترین  که  کرد  تصریح  کمیسیون  اطالع رسانی 
خشونت ها در والیت های کابل، قندهار، بامیان، بلخ و 
کابل  او،  معلومات  طبق  است.  رسیده  ثبت  به  هرات 
قرار گرفته  ثبت 33 درصد کل خشونت، در صدر  با 
است و قندهار با 12 درصد، بامیان با 10 درصد، بلخ با 
هشت درصد و هرات با شش درصد در رده های بعدی 

قرار دارند.
آقای جعفری تصریح کرد که آمار خشونت با زنان ممکن 
بیش از آن چه ثبت شده، باشد؛ زیرا به باور او احتمال 
دارد که شیوع ویروس کرونا و محدودیت گشت وگذار 
با  باشد.  گذاشته  اثر  خشونت  موارد  ثبت  میزان  بر 
این همه، کمیسیون مستقل حقوق بشر ادامه این روند 
و نقض حقوق بشری زنان را نگران کننده توصیف کرده 
است. به گفته آقای جعفری، میزان خشونت علیه زنان 
او  یافته است.  افزایش  ناامنی  و  ادامه جنگ  به دلیل 
پرونده های خشونت  که  نهادهای ذی ربط خواست  از 
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به  و  بررسی  قانونی  و  صورت جدی  به  را  زنان  علیه 
آن ها رسیده گی کنند. او از طرف های درگیر جنگ نیز 
برقرار و  را  با توقف خشونت ها، آتش بس  خواست که 

زمینه رسیدن به صلح را فراهم کنند. 

رسیده گی به حدود سه هزار قضیه خشونت علیه 
زنان

مسوول  که  کشور  کل  دادستانی  حال  همین  در 
رسیده گی و بررسی قضایا است، می گوید که دو هزار 
و  بررسی  ثبت،  را  زنان  علیه  خشونت  قضیه   ۹۹0 و 
سخنگوی  رسولی،  جمشید  است.  کرده  رسیده گی 
دادستانی کل، به روزنامه 8صبح گفت که از این میان 
2۵۹ مورد آن را جرایم تجاوز جنسی، 137 مورد آن 
را قتل، 166 مورد آن جراحت و معلولیت، یک هزار و 
تحقیر  را  آن  مورد  لت وکوب، 260  را  آن  مورد   ۵01
و توهین، 2۵7 مورد آن را آزار و اذیت، ۹8 مورد را 
مورد   2۹ فحشا،  به  اجبار  را  مورد   23 خودسوزی، 
را سایر جرایم تشکیل  مورد  و 260  اجباری  نکاح  را 
می دهد. رسولی بیان کرد که بیش تر قضایای خشونت 

در والیت کابل به ثبت رسده است. 
در  مورد  ثبت 814  با  کابل  رسولی،  گفته های  طبق 
صدر قرار دارد و بعد از آن بلخ با ثبت 430 مورد در 
جایگاه دوم، هرات با ثبت 303 مورد در جایگاه سوم 
در  بامیان  و  دایکندی  بدخشان،  ترتیب  همین  به  و 

رده های بعدی قرار دارند. 
با این همه آقای رسولی خاطر نشان کرد که دادستانی 
با جرایم خشونت علیه  کل کشور در راستای مبارزه 
زنان و دسترسی زنان به عدالت کارهای موثری انجام 
منع  معینیت  ایجاد  او،  گفته های  طبق  است.  داده 
آمریت  ایجاد  اطفال،  تخلفات  و  زنان  علیه  خشونت 
اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در 34 والیت و 
استخدام زنان به عنوان دادستان در این نهاد، از جمله 
او  معلومات  طبق  است.  بوده  کل  دادستانی  اقدامات 
میزان حضور زنان طی پنج سال گذشته در این نهاد از 

سه درصد به 20.۹ درصد افزایش یافته است. 

بلند  را  جامعه  آگاهی  سطح  زن:  حقوق  فعاالن 
ببرید

در همین حال فعاالن حقوق زن می گویند که ناامنی، 
افزایش  سبب  ناپسند  فرهنگ های  و  جنگ  افزایش 
خشونت در برابر زنان شده است. شهال فرید، از فعاالن 
حقوق زن، به روزنامه 8صبح گفت که عوامل اجتماعی، 
افزایش  سبب  مردساالر  جامعه  و  منفی  فرهنگ های 
گفته های  طبق  است.  شده  زنان  برابر  در  خشونت 
او، عالوه بر این عوامل، شیوع کرونا و بروز مشکالت 
اقتصادی نیز میزان خشونت علیه زنان را در سال جاری 

گامهایبلندولیخونینزنان
درسالگذشته



سرابی: دست آوردها و 
پیش رفت های زنان افغانستان در 

دو دهه اخیر مساله کوچک و جزیی 
نیست، ]بلکه[ موضوعی است که 

امروز دنیا به آن توجه دارد و طالبان 
نمی توانند آن را انکار کنند. امروز 

جهانی شدن پدیده ای مهم بوده 
که افغانستان را نیز شامل ساخته 

است. جهان، افغانستان را رصد 
می کند و دست آوردهای زنان کشور 

نیز هر روزه سرخط اخبار جهانی 
است؛ یعنی گستره بازتاب جهانی دو 

دهه فعالیت زنان افغانستان آن گونه 
است که قابل انکار و چشم پوشی 

نیست. 

در  خودتان  با صحبت  پیوند  در  سرابی،  بانو  8صبح: 
مورد ادعای طالبان مبنی بر این که ترورهای هدف مند 
داشته اید؟  واکنشی  چه  شما  نیست،  آن ها  کار  زنان 
موقف هیات مذاکره کننده دولت افغانستان چیست؟ چه 

راهکاری وجود دارد که این موضوع ثابت شود؟
گفتیم  ما  طالبان،  ادعای  این  به  پاسخ  در  سرابی: 
شود.  روشن  و  واضح  چیز  همه  تا  کنید  »آتش بس« 
طالبان  کار  زن  فعاالن  هدف مند  ترورهای  آیا  این که 
است یا کار گروهی دیگر، فقط با آتش بس تفکیک و 
مشخص می شود. هر روز جوانان ما کشته می شوند و 

زیر تهدید قرار دارند و این بسیار دردآور است.

8صبح: رفتار طالبان با چهار زن هیات مذاکره کننده 
دولت افغانستان چگونه است؟ آیا طرز رفتار آن ها نسبت 

به مردان هیات متفاوت است؟
سرابی: ببینید، در مقام مذاکره کننده و در میز مذاکره 
تفاوتی قایل نمی شوند؛ البته این نکته نباید مغفول بماند 
که جدیت زنان هیات مذاکره کننده دولت به طور حتم 
در نشان دادن جایگاه شان در برابر طالب در این مساله 
تاثیرگذار بوده است؛ اما در رفتارهای شخصی و خارج از 
جلسات دو هیات، بسیار متفاوت است. به گونه ای  که 
اکثریت آن ها نمی خواستند با اعضای زن هیأت دولت 
روبه رو شوند. همین مساله سوال برانگیز است، چون در 
صورتی که این ها هنوز آماده مواجهه با یک زن نیستند، 

چطور از حقوق زنان صحبت می کنند؟

آیا طالبان در جریان  این مساله،  به  با توجه  8صبح: 
مذاکرات گاهی تالش کرده اند جایگاه زنان مذاکره کننده 

را زیر سوال ببرند؟
یا  و  نخواستند  یا  طالبان  هیات  اعضای  سرابی: 
نتوانستند فعاًل چنین رفتاری داشته باشند. البته گاهی 
حرف هایی هم با این هدف می زنند. برای مثال وقتی در 
مذاکره می کنیم، طالبان می گویند  زنان  مورد مسایل 
که حتا سیاست مداران حکومت افغانستان خودشان هم 
به زنان باور ندارند و یکی از انتقادات شان همواره این 
است که زناِن هیچ یک از دیپلمات ها و یا اعضای هیات 
مذاکره کننده یک  بار هم در کنار آن ها حاضر نشده اند و 

اغلب زیر چتر مرد پنهان اند. 

8صبح: با توجه به وضعیت فعلی و تاکید پی هم طالبان 

زنان  هم بسته گی  روز  عنوان  به  مارچ  هشتم  اشاره: 
در جهان در حالی تجلیل می شود که زنان افغان در 
از دو دهه تالش  شرایط دشواری قرار گرفته اند. پس 
برای بهبود جایگاه زنان و کسب دست آوردهای مطلوب 
در این راستا، هم زمان با مذاکرات صلح میان دو هیات 
دولت افغانستان و طالبان، پرسش ها و ابهامات زیادی 
در رابطه با زنان، جایگاه و حقوق آنان در مذاکرات ایجاد 
حبیبه  با  گفت وگویی  در  حمزه ای،  آسیه  است.  شده 
افغانستان،  دولت  مذاکره کننده  هیات  عضو  سرابی، 
به جایگاه زنان در مذاکرات صلح و هم چنین بررسی 
طرح حکومت انتقالی پرداخته است. 8صبح شما را به 

خواندن این گفت وگو دعوت می کند:

8صبح: بانو سرابی، ضمن اظهار سپاس برای فرصتی 
که در اختیار ما قرار دادید، شما تجربه دست کم یک 
این گروه  را دارید، دید کنونی  با طالبان  دور مذاکره 

نسبت به حقوق و جایگاه زنان چگونه است؟
سرابی: گرچه در رابطه با دیدگاه دقیق طالبان نسبت 
به جایگاه و حقوق زنان فعاًل نمی توان به صورت واضح 
ثابت  در عمل  باید  طالبان  اما  کرد،  و صریح صحبت 
بسازند که چه دیدگاهی در رابطه با جایگاه و حقوق 
زنان دارند. درست است که گاهی ادعاهایی را مطرح 
می کنند و در اجندا موضوع »حقوق اسالمی زنان« و 
»عنعنات« را قرار داده اند، اما باید بگوییم که عنعنات 
در افغانستان خود به خود جایگاه زنان را پایین می کشد. 
در جامعه افغان همواره بر عنعنات تکیه می شود که در 
بسیاری از موارد این موضوع زنجیری بر دست و پای 
زنان است. لذا باید حقوق اساسی زنان از مساله عنعنات 
تفکیک و جداسازی شود. باید گفت در رابطه با حقوق 
اسالمی زنان و عنعنات که در اجندای طالبان قرار دارد، 
نیاز به صحبت و بررسی های بیش تر است. تاکید ما این 
است که طالبان اگر ادعا بر حقوق زنان دارند، منتظریم 

در میدان عمل مشاهده کنیم.

دیدگاه شان  تغییر  بر  اواخر  این  در  طالبان  8صبح: 
تاکید دارند. در اجندای طالبان و بحث هایی که پی گیر 
آیا  می شود؟  دیده  برنامه ای  زنان  برای  هستند،  آن 
طرحی برای به سازی وضعیت زنان افغان ارایه کرده اند؟ 
سرابی: طالبان تا هنوز برنامه ای را به هدف به سازی 
البته من به شخصه  وضعیت زنان پیشکش نکرده اند. 
بهبود  برای  برنامه ای  طالبان  که  نیستم  هم  باورمند 
دنبال  به  بیش تر  آن ها  باشند.  داشته  زنان  وضعیت 
ما  است  »اسالمی« هستند. درست  پیشوند  و  پسوند 
کشوری اسالمی هستیم، اما پسوند و پیشوند اسالمی 
ما را نمی تواند مسلمان تر بسازد. ما باید در عمل برای 
بهبود کار کنیم. کیفیت تعلیم و تربیه را باال ببریم، به 
زنان توجه کنیم که زنان خود و حقوق خود را بشناسند. 
وقتی خود و توانایی خود را بشناسند، مطمیناً جامعه ای 
سالم تر خواهیم داشت. یکی از مثال ها در موارد دینی 
از  بسیاری  در  است که  زنان  میراث  و شرعی، مساله 
خانواده ها این که یک زن طلب ارث کند، ننگ برشمرده 
نمادین  پیشوندهای  و  پسوند  جای  به  چرا  می شود. 
اسالمی، روی فرهنگ سازی این موضوع کاری صورت 

نگیرد؟  

نظرتان  به  بگویید،  زن  یک  نگاه  و  زاویه  از  8صبح: 
طالبان 20 سال پیش با طالبان امروز تفاوتی دارند؟ 

گفت وگو  و  مذاکره  به  حاضر  طالبان  این که  سرابی: 
آن  از  می شود  می آیند،  مذاکره  میز  پای  و  می شوند 
نباید  دیگر  از سوی  کرد،  یاد  مثبت  گامی  عنوان  به 
دانش  گروه  این  اعضای  از  برخی  که  کنیم  فراموش 
خود را در رابطه با انترنت و شبکه های اجتماعی باال 
برده اند، ولی این موارد محدود به آن عده از طالبانی 
است که سفرهای متعدد سیاسی به کشورهای خارجی 
دارند. به غیر این تعداد، دیگر اعضای طالبان و به ویژه 
طالبانی که در صفوف اول جنگ هستند، هیچ تفاوتی 
با طالبان 20 سال گذشته ندارند. اگر زنی در درون 
یک ریکشا باشد و بخواهد به طرف وظیفه اش برود، 
می شود.  کشته  منفجره،  مواد  و  مقناطیسی  ماین  با 
فعال مدنی  یا  مامور دولت، خبرنگار  قاضی،  زنی  اگر 
است، مورد حمله هدف مند قرار می گیرد. در والیات 
بازداشته می شوند. زن  تعلیم و تحصیل  از کار،  زنان 
نمی تواند مانند مرد در بیرون کار کند و این هنوز از 
در  طالبان  گرچه  است.  »جرم انگاری«  طالبان،  نگاه 
برخی موارد می گویند که این ترورها کار آنان نیست، 

اما ما می گوییم اگر کار شما نیست، ثابت کنید.
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دو دهه  پیش رفت های  این گروه  آیا  اسالمی،  نظام  بر 
مصون  زنان  دست آوردهای  و  برمی تابد  را  زنان  اخیر 

خواهد ماند؟
افغانستان  زنان  پیش رفت های  و  دست آوردها  سرابی: 
در دو دهه اخیر مساله کوچک و جزیی نیست، ]بلکه[ 
موضوعی است که امروز دنیا به آن توجه دارد و طالبان 
نمی توانند آن را انکار کنند. امروز جهانی شدن پدیده ای 
مهم بوده که افغانستان را نیز شامل ساخته است. جهان، 
افغانستان را رصد می کند و دست آوردهای زنان کشور نیز 
هر روزه سرخط اخبار جهانی است؛ یعنی گستره بازتاب 
جهانی دو دهه فعالیت زنان افغانستان آن گونه است که 
قابل انکار و چشم پوشی نیست. طالبان باید جهان امروز 
و افغانستان امروز را بشناسند که زن و دست آوردها و 
حقوق او عنصر جدایی ناپذیر افغانستان امروز است. زنان 
افغان امروز، زنان دهه ۹0 میالدی نیستند، بل بخش 
مهمی از جامعه هستند که با تخصص های گوناگون در 
این  طالبان  می کنند.  نقش آفرینی  مختلف  عرصه های 

واقعیت را باید بپذیرند. 

8صبح: بانو سرابی، درست است که طالبان زنان امروز 
را باید به عنوان یک واقعیت بپذیرند، اما دهه ۹0 سرشار 
است از تجارب تلخ و تکان دهنده برای زنان افغان. اگر 
بحث توافق با طالبان است، چگونه می توان به وعده ها و 
ادعاهای این گروه نسبت به زنان اعتماد کرد؟ آیا حرفی 

از ضمانت در راستای حفظ حقوق زنان مطرح است؟
سرابی: در پاسخ به این سوال باید بگویم واضح است 
که تجارب زنان در دوران طالبان سرشار از تاریکی و 
تلخی است. نه تنها برای زنان، بلکه برای تمامی مردم 
اعم از زن و مرد، پیر و جوان و کهن سال دوره حاکمیت 
طالبان، دوره ای ناخوشایند و تاریک بوده است. پیش 
باید مؤتلفین خود را پیدا  افغانستان  از هر چیز، زنان 
کنند. جامعه جهانی باید ضامن حفظ حقوق زنان در 
این مذاکره باشد. در توافق نامه امضا شده میان امریکا و 
طالبان هیچ نامی از زن و حقوق زن گرفته نشده است و 
این یعنی ما زنان چه در ترکیب هیات، چه زنانی که در 
کابل هستند و چه زنانی که در والیات و قریه و قصبات 
حضور دارند، باید برای حقوق خود دادخواهی کنیم و 
در راس جامعه جهانی، ایاالت متحده امریکا به حیث 
کشوری که توافق نامه با طالبان را امضا کرده است، باید 
حفظ حقوق زنان افغان را ضمانت کند. وقتی در این 
توافق نامه به زن و حقوقش اشاره ای نشده است، یعنی 
زنان کشور باید بسیج شوند. خوش بختانه در دیدارهای 
حضوری و یا آنالین که با اقشار مختلف زنان در کابل 
یا والیات داشته ایم، دریافته ایم که بسیج زنان در حال 
شکل گیری است و زن امروز افغانستان حتا در قریه و 
قصبات نیز دارای صدا و خواسته است. نتیجه حرفم این 
است که اجماع و اتحاد گسترده زنان باید ضمانت جدی 

بین المللی را در این رابطه به همراه داشته باشد.

8صبح: هیات دولت در امر حفظ و انکشاف حقوق زنان 
چه قدر متعهد است؟

اسالمی  جمهوری  دولت  مذاکره کننده  هیات  سرابی: 
افغانستان خوش بختانه در حفظ و گسترش حقوق زنان 
بسیار متعهد است. هر چند فقط چهار زن در ترکیب 
ما  بگویم که فقط  را  این  باید  اما  دارند،  هیات حضور 
چهار نفر مدافع حقوق زنان نیستیم، بلکه مردانی هم در 
هیات هستند که پابه پای ما مصرانه برای حقوق زنان در 

مذاکرات چانه زنی می کنند. 

خطوط  بدهید،  توضیح  بیش تر  سرابی،  بانو  8صبح: 
سرخ دولت در راستای زنان و جایگاه آن ها چیست؟

زنان،  با  رابطه  در  ما  سرخ  خط  مهم ترین  سرابی: 
آنان است  پیش رفت ها و دست آوردهای دو دهه اخیر 
که در گفت وگو با طالبان اعالن کرده ایم. اما به شکل 
جایگاه  که  است  این  ما  حرف  بپردازیم،  اگر  جزیی تر 
زنان همان جایگاهی است که در قانون اساسی بر آن 
از حقوق مدنی  برابر مرد  یعنی زن  تاکید شده است؛ 
- شهروندی برخوردار است که براساس آن زن و مرد 
کاماًل برابر و یکسان هستند. قانون اساسی افغانستان، 
حقوق شهروندی و مدنی زنان و مردان افغان را متضمن 
است. به همین علت، قانون اساسی خط سرخی است 
که عدول از آن ممکن نیست و تا آخر برای حفظ آن 
که حق مسلم زن و مرد این کشور است، مبارزه خواهیم 

کرد. 

8صبح: این روزها بحث حکومت انتقالی صلح مطرح 
زنان  جایگاه  کرده اید؟  مطالعه  را  طرح  شما  آیا  است، 
این طرح چه  بگویید  این طرح کجا است؟ صریح  در 
میزان زنان، دست آوردها و حقوق آن ها را تحت شعاع 

قرار می دهد؟
سرابی: طرح را به صورت کتبی ندیده ام، اما از محتویات 
و جزییات آن آگاهی دارم. به صراحت می گویم که زنان 
افغانستان بیدار و هشیار باشند. در چارچوب این طرح در 
سطوح رهبری و در شوراهای تصمیم گیرنده دولت هیچ 
جایگاهی را برای زنان نیافتم و این نکته بسیار مهمی 
است که فعاالن حقوق زن چه در داخل و چه در بیرون 
افغانستان نباید در برابر آن سکوت کنند. موضوعی دیگر 
هم وجود دارد؛ متاسفانه با زنان در رابطه با این طرح 
مشوره ای نشده است. رای زنی ها و مشوره ها برای طرح 
حکومت انتقالی صلح، کاماًل »مردانه« است. این طرح 
فقط مورد مشورت مردان قرار گرفته است، چه در قالب 
رهبران جهادی و احزاب، حکومت و یا چهره های منفرد 
سیاسی. مشوره در سطح زنان فقط یک یا دو مورد به 
شکل آنالین و بسیار سطحی بوده است. آقای خلیل زاد 

کم لطفی عجیبی نسبت به زنان افغان دارد. 
به  و  جهانی  جامعه  که  می دهد  نشان  موضوع  این 
طور مشخص امریکا و آقای خلیل زاد توجهی به زنان 
پالیسی های  اولویت کارها و  ندارند و در  و حقوق شان 
رییس جمهور  بایدن،  نیستند. هر چند جو  زنان  آن ها 
امریکا، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، 
در اعالمیه ای بر حفظ حقوق زنان تاکید کرده بود، اما تا 

امروز عمل چیز دیگری را نشان می دهد. 
نکته دیگر هم این است که در میان سیاسیون افغانستان 
مردمحور  سیاست  فضای  ندارند.  جایگاهی  زنان  نیز 
است. اغلب سران و رهبران سیاسی مرد هستند و عموماً 
مرد هستند.   نیز  می کنند،  معرفی  که  را  نماینده گانی 
تمامی موارد گویای این است که زنان خود باید بسیج 
اولویت  افغانستان،  زن  می بینیم،  را  آن چه  زیرا  شوند، 

امریکا و خلیل زاد نیست.

8صبح: شما در مقابل، چه واکنشی داشتید؟ آیا این 
موضوع را با حکومت در میان گذاشتید و یا انتقاد خود 

را به گوش آقای خلیل زاد رساندید؟
سرابی: البته که ما اقداماتی را در این راستا داشته ایم 
و چانه زنی ها ادامه دارد. نظرات خود را به گوش آقای 
تداوم  را  چانه زنی ها  و  بررسی ها  رسانده ایم.  خلیل زاد 
می دهیم. منتظر نظر حکومت هستیم و از طرف دیگر 
مذاکراتی با نهادها و فعاالن حقوق زنان هم داشته ایم تا 
در جریان قرار بگیرند و بسیج زنان برای دادخواهی در 

این موضوع شکل بگیرد. 

8صبح: به عنوان سوال پایانی، بانو سرابی با توجه به 
نبود زنان در ترکیب هیات طالبان و دیدگاه تندروانه این 

گروه، جایی برای اعتماد به آن ها وجود دارد؟ 
 سرابی: مسلم است که دیدگاه طالبان همواره تندورانه 
و افراطی بوده است. ما اعتماد نمی کنیم و نداریم، اما 
این ما را از مذاکره باز نمی دارد. مذاکره می کنیم و در 
عین نداشتن اعتماد، مسایلی را از آن ها باید بشنویم و 
ببینیم که  تا  حرکات و حاالت آن ها را مترصد شویم 
گفت وگوها چه نتایجی را در بر خواهد داشت. در عین 
حال زنان افغان نیز باید با یک پارچه سازی صدای خود، 
طالبان را در برابر حقوق و جایگاه خود به زانو دربیاورند.

8صبح: سپاس از وقتی که برای ما گذاشتید.
سرابی: سپاس از شما.

گفت وگو با حبیبه سرابی؛

طرححکومتانتقالیمردانهاست،
بایدحفظحقوقزنانضمانتشود

آسیه حمزه ای



بود،  وقتی دستانش خوراک آتش شد.
سرم را الی چین ها فرو می برم.

- حالی آقایت خیال می کند،  کدام گپ نو شده است، آرام.
هق هقم را به موج های بی رحمی می سپارم که روزی مرا 

در خود غرق کرده بودند.
- بگذار این چادری را امروز به آب بدهیم.

خالد است، برادرم که دروازه را باز کرده.
- هان مادر و دختر غیبت می کنید!

مادر می گوید:
- غییت طالبان گناه ندارد.

چشم خالد افتاده به چادری.
- هی هی چه روزگاری بود! من بودم برادر خوش غیرت. 

آفتاب و مهتاب نمی دیدت.
زانو می زند جلویم:

- باز تو گریه کردی مایا جان.
می گویم:

می شود  نه  کرده.  باز  سر  که  است  زخمی  این صندوق، 
دورش بیندازم، نه می شود از درونش به در آیم.

- تو از زیر هزار خروار خاک بیرون آمدی خواهر. از یک 
چادری چرا هراس می کنی؟

نمی کنم.  هراس  نمی گویم  می کنم.  مزه  مزه  را  چایم 
نمی گویم: این چادری قاتل مرده ای است که حاال زورش 
دست  است.  کرده  خفه  مرا  روزی  اما  نمی رسد،  من  به 
می برم دور گلویم. خالد که رد و اثر خفه گی را نمی بیند. 
او که نمی داند که روحم کبود شده است و سیاه. خالد 
زبانم طعم هزار خروار خاک  که نمی داند هنوز سینه ام، 

می دهد.
مادر چادری را درون صندوق می گذارد. شال سفیدم را 

رویش. به خالد می گوید:
- ببر صندوق را به خانه روی بام.

خالد می گوید:
- مبادا دور بیندازی این چادری را. طالبان با ساز و دهل 

برگشتنی اند.
از دروازه که بیرون می شود:

- طرفم چشمک می زند:
- به دل نگیری، ها. روشن فکر شده ام.

مادر سرش داخل صندوق دیگری است. صندوقی که رخت 
و بخت روزگاران دور خودش را دارد. باز هم همان ترانه  
همیشه گی اش را می خواند. در ترانه مادری ام،  دختری در 
روزهای دور، در مسیر رود خروشان عاشق پسری می شود 
که گندم می کارد و گندم درو می کند. جنگ می شود و 
گندم زار می سوزد. پسرک به جنگ می رود و سال ها است، 

ده گندم ندارد.

هستیم و همه طرف ها باید فراست گفت وگو با زنان افغان را 
داشته باشند و در مورد سرنوشت شان با آن ها وارد مذاکره 
از پیکر جامعه، زنده گی  منهای  نیمی  از آدرس  شوند. ما 
شرق و غرب را می پذیریم و به زنده گی در چارچوب تعریف 

شده شرعی - شهروندی آبرومندانه باورمندیم.
نگرانی های مطرح شده، سبب شد تا در یک فضای مکدر 
مسوولیتی  ادای  و  بنویسم  را  کوتاه  یادداشت  این  ذهنی 
در  مدت ها  که  کالنی  داعیه های  برابر  در  باشم  داشته 
منظومه باورهایم جا دارند و هر دم در سپهر تاریک روزگار 
و   رفع  صلح  روند  موفقیت  برای  اخیر  در  می کشند.  قد 

نگرانی های زنان دو پیشنهاد دارم:
1. رعایت اصل برابری قانونی برای هر فرد به عنوان شهروند 

در آینده افغانستان:
ختم  به  ارتباط  در  نوزدهم  سده  آلمانی  دانشمند  کانت، 
جنگ و دست یابی به صلح فلسفه »صلح ابدی جهانی« را 
مطرح کرده  است. بخشی از فلسفه کانت، ارایه اصل برابری 
قانونی برای هر فرد به عنوان شهروند است. وی معتقد بود 
از روند سیاسی  به گونه مساوی، بخشی  باید  که هر فرد 
باشد و بر همین اساس، نظام در زمان جنگ و صلح متعلق 
سیاسی  تصمیم های  عواقب  تاوان  خود  تا  است  مردم  به 
خویش را بپردازند. بنابراین، نیاز بنیادی است تا در روند 
افغان  صلح صدای همه اقشار جامعه شنیده شود و زنان 
منحیث نیمی از پیکر جامعه، بخش اساسی این روند بزرگ 

سیاسی باشند.
اگر واقعاً تحقق صلح در بدل آوردن تغییرات ممکن است، 
این مردم اند که باید در مورد تک تک این تغییرات ابراز رای 
و نظر کنند. این تغییرات در هر سطحی که باشد باید مردم 
تعیین کننده آن باشند. اگر برای رسیدن به صلح در مورد 
دارد،  افغانستان مالحظاتی وجود  نظام  نوعیت  چگونه گی 
باید مردم از طریق انتخابات در مورد آن تصمیم بگیرند و 
تنها رای مردم تعیین کننده نوعیت حاکمیت بعدی باشد، 

نه تقسیمات حزبی، قومی، جغرافیایی و زبانی.
2. دادخواهی مستمر برای بهبود و حفظ جایگاه زنان در 

آینده سیاسی:
با استفاده از فرصت های مختلف، از جمله تجلیل روز زن، 
و  زنان  برای حفظ دست آوردهای  به صورت مستمر  باید 
نیز بهبود جایگاه آن ها در حال و آینده سیاسی دادخواهی 
صورت گیرد. نباید خاموش نشست، باید برخاست و برای 
تثبیت جایگاه نیم پیکره جامه تالش کرد تا مسوولیت خود 

را در قبال نسل های آینده ادا کرده باشیم.

هم  مادر  و  من  هرات،  ظهرهای  از  بعد  آمده ام.  هرات 
پیاله چای سبز می شویم و مادر از مرگ ها، عروسی ها و 
رخ  فامیل  بین  در  من  غیاب  در  که  می گوید  تولدهایی 

داده است.

- مریم هم ازدواج کرد.
- بچه سوسن هم به دنیا آمد. پنج روز زودتر از موعد.

- خدا بیامرزد ماما غالم حضرت را.
خودش ادامه می دهد،  با آن کتاب و قلمت از دنیا بی خبر 

ماندی.
برای  دارد  است.  شده  عروس دار  مادر  می زنم.  لبخند 
جان  به  افتاده  می کند.  آراسته  را  باال  منزل  عروسش 

صندوق های قدیمی تا لوازمش را نو و کهنه کند.
می گوید:

از وقتی این الماری های چینی آمده،  آسوده شدیم.
پیش تر می خزم، کنار یکی از صندوق های کالن رنگ و رو 
رفته. دست فرو می برم درونش. انگار دستم را درون گور 
دخترکی فرو کرده باشم. شالم را بیرون می آورم. دیگر به 
سفیدی گذشته نیست. نمی زرد می زند. خودم به مادر 

گفته بودم دورش نیندازد.
می دهد،  مهری  لیسه  بوی  می اندازم.  سرم  روی  را  شال 

بوی طالب.
مادر صورتم را دست می کشد، در چشمان سبزش اشک 

حلقه می زند.
- کاشکی طالبان نمی آمدند و تو عروس نمی شدی.

شال را بر صورتم می کشم.
صدای مادر است:

- نمی گویی بیست سال شد.

می گویم:
- نشده است. بعد از بیست سال هر زخمی مرهم می شود. 
التیام می یابد. اما سینه ام می سوزد. هنوز به رفتن خودم، 
رفتن لیدا، رفتن شکیبا، عادت نکرده ام. می گذارم اشک 

تسخیرم کند.
پاک کاری  را  خانه  این  رفتنت،  کابل  از  بعد  کاشکی   -

می کردم.
صدای مادر است.

نمی گذارم هق هقم به گوش آقا برسد.
دوباره دستم را درون گورم فرو می برم. گور دیگری را از 

درون گورم بیرون می کشم. گوری پر چین. آبی ...
 چادری اولم را روزی از خشم آتش زده بودم. زور طالب 
جابر.  کوچکم  محرم  و  لیدا  با  خریدم،  دوباره  بود،  زیاد 

شکیبا به چین ها دست کشیده بود و گفته بود:

گرامی داشت از روز جهانی زن در افغانستان مجالی  است 
تالش ها  قهرمانی ها،  قربانی ها،  کشیدن  تصویر  به  برای 
مبارزات  نشیب  و  فراز  پر  مسیر  در  زنان  فداکاری های  و 

حق طلبانه شان در چندین دهه جنگ و منازعه در کشور.
مختلف  نشیب های  و  فراز  و  ساله  چهل  جنگ  آن که  با 
تا نقش  و حضور زنان در عرصه های  باعث شد  در کشور 
دهه  دو  در  اما  شود،  کم رنگ  خصوصی  و  عامه  مختلف 
راستا  این  در  دست آوردهایی  افغانستان  حکومت  گذشته 
داشته  است که بدون تردید یکی از آن ها، حضور مشهود 
زنان در ساختارهای حکومتی و ایجاد فرصت ها برای زنان 
در سطوح مختلف است؛ آن چه که شاید تحقق آن برای 

زنان افغان رویایی بیش نبود.
کابینه دولت جمهوری اسالمی افغانستان با تصویب پالیسی 
افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی، گام مهمی 
را در راستای افزایش حضور زنان در ادارات دولتی برداشت. 
گزارش ساالنه کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی 
افغانستان در سال 201۹ حضور زنان در بست های اداری را 
27.۵ درصد نشان داده  که این سطح حضور زنان در نتیجه 
تطبیق پالیسی مذکور بوده  است. با مراجعه به یافته های 
در  زنان  حضور  درصدی  که  می شود  دیده  جهانی،  بانک 
ادارات خدمات ملکی در افغانستان در مقایسه با تعدادی 
از کشورهای همسایه و منطقه، مثل ایران و هندوستان، از 
جایگاه بهتری برخوردار است که مایه خرسندی  است. از 
جانب دیگر، حضور زنان در پست های رهبری و استراتژیک، 
مثل وزارت خانه ها، معینیت ها، ریاست ها و کمیسیون های 

مستقل امیدوار کننده و درخور ستایش است.
از روی انصاف، زنان نیز در این مدت و با استفاده بهینه از 
فرصت مساعد شده، توانسته اند تا حدی به عنوان بازی گران 
و  باشند  داشته  درخشش  گوناگون  حوزه های  در  درشت 
توانایی های خویش را به نمایش بگذارند. فضای مکدر دیروز 
را اندازه ای فراموش کنند و زیر ستم و شالق روزگار کم 

نیاورند.
مبارزه آهسته ولی پیوسته زنان در رکاب ارزش های تعریف  

- نگاه کن به خیالت روی آبی.
چادری هنوز نو است. هنوز از خودم بلندتر. به مادر گفته 

شده و  در حیطه باورهای ناب انسان مدارانه بوده است، نه 
در چارچوب هویت های خرد جنسیتی، تباری و گروهی. 
این مبارزه از دست یابی به حقوق اساسی تا دادخواهی برای 
برابری  و از تحقق شرایط انسانی در جامعه تا مبارزه علیه 
تبعیض و  خشونت جنسیتی را بدون هیچ گونه مرزبندی ای 

شامل بوده  است.
زنان با فعالیت در سطوح مختلف ثابت ساختند که آنان 
نیز مثل مردان با دانایی و توانایی، آگاهی و خرد مجهز اند 
و عالوه بر موفقانه به انجام رسانیدن مسوولیت های خویش 
انسان محورانه  داعیه   از  آماده اند  کاری  امور  و  زنده گی  در 

خودشان تا آخرین رمق پاسبانی کنند.
خوشبختانه در این اواخر شاهد هستیم که گفت وگوهای 
صلح بین حکومت افغانستان و مخالفان مسلح تحت حمایت 
جامعه جهانی با جدیت جریان دارد. حکومت با فراهم سازی 
زمینه گفت وگوها و ترتیبات برای آن و برداشتن گام های 
موثر، امید تحقق صلح پایدار در کشور را در میان مردم 
چنین  برایند  هرچند  دیگر،  جانب  از  است.  ساخته   زنده 
صلحی هنوز روشن نیست، تاکنون این روند برای زنان با 
نگرانی هایی نیز همراه بوده  است. وضعیت این گفت وگوها 
تا اندازه ای زنان را نسبت به جایگاه آینده شان و پایداری 
واقعی این صلح نگران ساخته  است. بدون شک، صلح پایدار 
مستلزم مشارکت برابر همه شهروندان، زنان و مردان، در 
عرصه عمومی کشور و جامعه است. یعنی اگر ما به رسیدن 
به صلح واقعی فکر می کنیم، نقش و مشارکت زنان بخش 
مهم و اساسی این صلح باید باشد. با آن که از جانب حکومت 
و  صلح  مذاکره کننده  هیأت  ترکیب  در  زنان  افغانستان 
ساختارهایی که برای صلح فعالیت می کنند، در نظر گرفته 
شده  است، اما از جانب طالبان عالوه بر این که هیچ زنی در 
ترکیب هیأت شان حضور ندارد، از شواهد چنین برمی آید 
که آن ها به تساوی حقوق زن و مرد باور ندارند. این امر 
می تواند نشان دهنده عدم توجه طالبان به اهمیت حضور 
و  اجتماعی  اقتصادی،  عرصه های  در  مشارکت  برای  زنان 

سیاسی و تصمیم گیری های مهم و تعیین کننده  باشد.

بود،  مانده  چادری  با  لیدا  خاطره  نیندازد.  دورش  بودم، 
وقتی خودش خاکستر شد. خاطره شکیبا روی موج هایش 

در متن توافق نامه طالبان با امریکا که یک سال قبل به امضا 
رسید، هیچ تضمین صریحی بر مشارکت سیاسی زنان و 
حق برابر آن ها وجود ندارد. هرچند جامعه  جهانی و دولت 
افغانستان بر دفاع از حقوق زنان تأکید می کنند و گاهی 
آن  را »خط سرخ« می دانند، اما مهم است که چه اقدامات 
اساسی، بنیادی و عملی برای پشتیبانی از این خواست روی 

دست گرفته می شود.
گفت گوها بین حکومت افغانستان و مخالفان مسلح از همان 
ابتدا با افزایش خشونت از جانب گروه های مخالف همراه 
بوده است؛ اما روند جدیدی که موجی از قتل های هدفمند 
و  روزنامه نگاران  مدنی،  جامعه  فعاالن  حکومتی،  مقامات 
ویژه  به  و  ملکی  خدمات  کارمندان  و  رسانه ها  کارمندان 
نگرانی جدی مردم شده  است.  باعث  دارد،  بر  را در  زنان 
وضوح  به  اجتماعی  فعال  و  شاغل  زنان  دادن  قرار  هدف 
به  را  زنان  جایگاه  خصوص  در  حکومت  مخالفان  نیت 
برای  بنابراین، بیم خوف ناک و جان گداز  تصویر می کشد. 
از  محتوم  سرنوشت  یک  احتمال  و  است  خوابیده   زنان 
در  ابهام  پر  موارد  از  یکی  که  می رود  صلح  گفت وگوهای 
این میان جایگاه، دست آوردها و حقوق زنان است که مبادا 

قربانی این روند گردد.
صدای زنان باید با قدرت هرچه بیش تر در مذاکرات صلح 
زنان  ما  یابد.  تحقق  ما  و خواست های  داده شود  انعکاس 
رنج دیده و مغموم که برای رسیدن تا این سطح، قربانی های 
صلح  پروسه  درشت  طرف های  از  یکی  داده ایم،  بی شمار 
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و موثر در درازمدت نداشته ، تنها در کوتاه مدت برای 
امتیازگیری و باج دهی شرایط داد و ستد قدرت های 
بزرگ منطقه، نایب منطقه و فرامنطقه را زمینه سازی 

نموده است.
هرچند دو تیم مذاکره کننده طوری وانمود می کنند 
که گویا کلید صلح و جنگ در اختیار آن ها است، اما 
قراین نشان می دهد که نویسنده گان طرح تقسیم 
با مهره های  را  بازی شطرنج  تخته  قدرت سیاسی، 

کهنه و اما تاکتیک جدید پیش خواهند برد.
در این بازی به مردم افغانستان، زنان، روشن فکران، 
فعاالن حقوق بشر و رسانه ها، جامعه مدنی و قشر 
به  افغانستان  برای  افغانی  جامعه  فکری  اثرگذار 

په  او  او طبیعي مسیر ووهي  يش چې خپل نورمال 
ټولنه کې د نامطلوبو ټکرونو او په کورنیو کې د بې 

ځایه جنجالونو سبب نه يش.  
 د ښځو د برشي حقوقو له پاره مبارزه  یوازې د ټولنې 
کلتوری او یا اخالقی سکټور په بر کې نه نیيس، بلکې 
او ټولنیز انساين حقوق  د ښځو اقتصادي، سیايس 
هم په غیږ کې نیيس. داسې فکر سم نه دی چې د 
ښځو د حقوقو او د هغو د آزادیو معنا یوازې د هغوی 
د خپل ځان پخپله خوښه سینګار، د ښکلیو او مدرنو 
جامو اغوستل، د میني، ماکيس او یا میډیم کمیس 
انتخاب، پخپل زړه او خوښه د خپل د ژوند د ملګری 
ټاکل او له نارینه و رسه د مخامخ کېدو په وخت کې 
چلند  ډاره  بې  او  ور  زړه  حیث  په  انسان  مال  نور  د 
او داسې نورو کړو وړو کې محدود يش. له نارینه و 
د  ښځو  د  او  موضوع  برابرۍ  حقوقي  د  دښځو  رسه 

رسښندونکو مبارزو تاریخ تر دې ډیر پراخه دی.  
صنعتی انقالب په لویو فابریکو کې د ښځو له پاره د 
کار دروازې پرانستې. په هغه زمانه کې چې د استثامر 
درجه لوړه او د نرو له پاره هم د کار رشایط خراب و، 
خو ښځو تر هغو په زیاتو خرابو رشایطو کې کار کاوه، 
د روځې د کار ساعتونه یې زیات او معاشونه یې ټيټ 
ؤ. په هغې وخت کې چې د کارګرانو د ګټو او عالیقو 
په خاطر سوسیالیستي فکرونو وده کړې وه  د دفاع 
او سوسیالیستي سیايس ګوندونه رامنځته شوي ؤ، 
د ښځو د حقوقو له پاره یې د مبارزې ابتکار او د هغو 
رهربي هم په غاړه اخيستې وه. د امریکا، جرمني او 
نورو صنعتي هیوادونو سوسیالیستی ګوندونو په خپل 
وخت کې د ښځو د حقوقو له پاره ټینکه مبارزه کوله 
او د  اتحادیې  اوسه همدا ګوندونه، کارګري  تر  او ال 
ښځو اتحادیې او سازمانونه یو ځای د نارینه او ښځو 
تر منځ د مساوي حقوقو د رامنځته کولو له پاره مبارزه 
ؤ  نارینه  له  کوي؛ غواړي چې د ښځو د کار رشایط 
امنیت  چاپیریال کې  په  کار  د  وي،  نه  څخه خراب 
او مصئونیت ولري، تر روحي او جسمي فشار الندې 
نه وي، د کار  نرانو کمه  تر  اجوره یې  نه وي، د کار 
نورو  د  یې  ورځې  رخصتۍ  او  تفریح  د  او  ساعتونه 
کارګرانو په شان وي او پردې برسیره د والدت د ورځو 

رخصتۍ له معاش رسه هم ولري. 
میالدي  مې   ۱۹ د  تاریخ  ورځې  نړیوالې  د  ښځو  د 

بر  حکومت  با  طالبان  صلح  مذاکرات  دسترخوان 
امریکا  فبروری 2020  مورخ 2۹  توافق نامه  مبنای 
و  تقسیم  مینوی  فهرست  از  رنگین تر  طالبان،  و 

مشارکت قدرت سیاسی نظامی در افغانستان است.
به گفته معروف آلبرت انشتین، »صلح را نمی شود با 
زور نگه داشت، تنها با درک می شود آن را به دست 
درک،  سیاسی،  خوان  این  شده  گم  متاع  آورد.« 
تفاهم و اعتماد است. در جایی که نام کشور، نظام 
سیاسی و بیرق کشور در زمره مسایل اختالفی باشد 
و هیچ مورد توافقی وجود نداشته باشد، مقوله درک، 

تفاهم و اعتماد واژه ای بیش نیست.
تجربه تاریخ از مذاکرات صلح افغانستان نتیجه مثبت 

نېټه  امته  په  مياشتې  د  مارچ  د  جنرتي  میالدي  د 
د  حوت  د  جنرتۍ  هجري  ملریزې  د  معمواًل  چې 
میاشتې له اتلسمې نيټې رسه سمون خوري، په ټوله 
نړۍ کې ښځې او د ښځو د حقوقو پلویان رسکونو ته 
راوزي، مارشونه او مظاهرې کوي، په لویو هالونو کې 
غونډې او په وړو مجلسو کې د مارچ امته نېټه د ښځو 
د نړیوالې ورځې په نوم منانځي. په دې ورځ د کال 
تر نورو ورځو زیات د نړۍ ښځې یو له بله رسه خپل 
پیوستون ښکاروي، په ټولنه کې خپل ځان او حضور 
څرګندوي، د خپل موجودیت او ټولنیز مناسب ځای 
له پاره مبارزه کوي، په ټولنیزو، سیايس، اقتصادي او 
کلتوري چارو کې ګډون غواړي، د ښځو په وړاندې د 
تاوتریخوايل پر ضد مبارزه او له نارینه و رسه د مساوي 
حقوقو د تر السه کولو له پاره هاند او هڅې کوي. خو 
په ځانګړې  زمانه کې ښځو  نننۍ  په  دا حالت چې 
ميل او عامه نړیواله کچه تر السه کړی دی، بې زحمته 
نه دی په الس ورغلی او د ډیر ستونځمن، له کړاوه 

ډک او رس ښندونکي کار او زیار پایله ده. 
فیشن  او  مود  د  منانځل  ورځې  نړیوالې  د  ښځو  د 
و  نارینه  له  او  اعاده  حقوقو  د  ښځو  د  ده.  نه  خربه 
رسه حقوقي برابري د ټولنیز قانومنند تاریخي تکامل 
نه  ټولنه ورڅخه ځان  جربی ښکارنده ده چې هیڅ 
يش بچ کوالی؛ خو ټولنیز تحرک او عکس العملونه دا 
پروسه چټکوالی او يا ځنډوالی يش. هره ټولنه چې 
معمواًل د بسیا او آرام ژوند په لټه کې وي،  د خپل 
تاریخي تکامل په جربي بهیر کې به حتاَم له نارینه 
ته ريس. هغه  پړاو  برابرۍ  د  و رسه دښځو د حقوقو 
محافظه کار او ارتجاعی ځواکونه چې ددې طبیعي 
پروسې په وړاندې مقاومت کوي، دا بهیر په مؤقتي او 
مقطعي ډول ځنډوالی يش، خو د تل له پاره یې مخه 
نه يش نیوالی. تاریخي بری حتام د ښځو د حقوقو د 
مبارزینو په برخه او تاریځي ناکامي د ښځو د حقوقي 
برابرۍ د مخالفینو په برخه دی. ښه داده چې زموږ 
حتمي  او  تاریخي  قانومنندې  ددې  کې  هېواد  په 
راتلونکې پروسې په وړاندې قرار ونه نیول يش، بلکې 
د هغو په سامله رهربۍ او سم لوري ورکولو فکر ويش، 
مناسب سیايس، امنیتي او ټولنیز چوکاټونه رامنځته 

دلیل سکوت تاریخی آنان در قبال بی عدالتی و عدم 
انسجام صنفی این طیف بزرگ فکری اصالح طلب 
داده  تصمیم گیری  و  قدرت  در  سهمی  آرمان گرا، 

نخواهد شد.
در ضمن، صرف نظر از کوتاهی و درازی مدت دست 
یافتن به توافق صلح در افغانستان، این بازی به دلیل 
تقابل منافع بازی گران بزرگ و منطقه چنان گرم و 
ملتهب پیش خواهد رفت که احتمال مبتال شدن 
طوالنی مدت  در  را  چینی  اویغورهای  سرنوشت  به 

متصور می سازد.
باشد،  آن  قربانی  اولین  پروسه صلح که عدالت  در 
پیشگاه  در  اتباع  برابری  شهروندی،  حقوق  بحث 
قانون، کثرت گرایی، مشارکت سیاسی زنان، جایگاه 
فقه جعفری، حقوق اقلیت های دینی، آزادی بیان، 
را  جایگاه خود  و  مفهوم  و...  انتخابات  قوا،  تفکیک 
افراطیت معاوضه می کند.  با آنارشی و  به ساده گی 
تضمین  هیچ گونه  که  شرایطی  در  خصوص،  به 
معتبر جهانی در سطح کشورهای سازمان اتالنتیک 
کشورهای  کنفرانس  متحد،  ملل  سازمان  شمالی، 
برای  اسالمی و کشورهای ذی عالقه در روند صلح 

پیړۍ د وروستیو او د شلمې میالدي پیړۍ  د لومړیو 
کلونو د کارګري او سوسیالیستي جنبشونو فعالیتونو 
ته ور ګرځي چې د ښځو له پاره د ځانګړو هیوادونو او 
ټولې نړۍ په کچه د حقوقو د برابرۍ، لوړو معاشونو، 
په  شول؛  پورته  شعارونه  سمون  د  رشایطو  د  کار  د 
انتخاباتو کې یې ښځو ته د رایو ورکولو حق وغوښت 
او د تبعیض په ضد مبارزه غښتلې شوه. په ۱۹۱۰ م 
کال کې د آملان سویسالېستې مبارزې او د ښځو د 
 )Clara Zetkin  حقوقو فعالې میرمن )کالرا زیتکین
نړیوال  په  ښځو  سوسيالېستو  د  کې  کوپنهاګن  په 
کنفرانس کې د ښځو د نړیوال پیوستون د ورځې په 
نامه د کال د یوې ورځې وړاندیز وکړ، خو د کومې 
په  بیا  وروسته  وانه خیست.  یې  نوم  ورځې  ځانګړې 
نورو کلونو کې د مارچ امته د ښځو د نړیوالې ورځې په 
نامه ومنانځل شوه او په ۱۹۷۵م کال کې همدا ورخ د 
مګرو ملتونو د سازمان لخوا په رسمیت وپيژندل شوه.  
اوس دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو )او په دې لړ کې 
په مختلفو شکلونو منانځل  په هیواد کې هم(  زموږ 
کیږي او په بعضو هیوادو کې د رسمي رخصتۍ ورځ 
هم منل شوې ده. د ښځو د حقوقو د تأمین له پاره په 
افغانستان کې هم د دولتی ارګانونو ټاکلې سلنه د 
ښځو د مقررۍ له پاره ځانګړې شوې ده. په پارملان 
او نورو دولتی ارکانو کې د ښځو ونډه ۲۵ سلنه ټاکل 
شوې ده. خو دا ددې معنا نه لري چې وزیران او نور 

نظارت از اجرای این پروسه وجود ندارد.
در عین حال، فقدان دیدگاه واحد و موضع مشترک 
اجماع  نبود  و  حکومت  مذاکره کننده  تیم  بین  در 
منطقه ای در بین کشور های قدرتمند، تقابل منافع 
و اختالف نظر در مورد سهم آن کشورها از جنگ 
و صلح در افغانستان - چالشی به مراتب بزرگ تر از 
جنگ در برابر گروه های افراطی در افغانستان خواهد 
بود. الی این که، ما مردم افغانستان با درک از شرایط 
کنونی و تجربه تاریخ معاصر، چوب سوخت دیگران 
دپیلماسی  و  سیاسی  بصیرت  با  بنابراین،  نشویم. 
و  ملی  سطح  در  هم دیگرپذیری  و  تفاهم  فعال، 
عدالت  تامین  سیاسی،  رهبری  اصالح  بین الملی، 
به طور یک سان، درک از منافع مشترک، مشارکت 
سیاسی فراگیر، نقش برابر و مساوی زنان و نهادهای 
جامعه مدنی با گروه های سیاسی و استفاده بالقوه 
از نیروی فکری اصالح طلب در راستای بسیج مردم 
روی منافع ملی، تامین امنیت و مشارکت توده ها در 
پروسه صلح از قریه به شهر، رفع فرهنگ معافیت و 
رعایت تفکیک قوا، از سقوط افغانستان جلوگیری به 

عمل خواهد آمد.
به امر الهی »و الصلح الخیر« به داستان جنگ نیابتی 
پایان  نقطه  خود  سرزمین  در  ساله  پنج  و  چهل 
بگذاریم؛ صلح و امنیت را از رویا به واقعیت مبدل 
نمایم، درست مانند سایر ملل جهان که بعد از هر 
جنگ برای دست یافتن به صلح و عدالت به عنوان 

ضرورت اولیه جامعه شان سعی کردند.
»اگر می خواهید با دشمن خود صلح کنید، باید با 

دشمن خود کار کنید.« نلسون ماندال.

چارواکي د پخپله خوښه دا چوکۍ خپلو خپلوانو او 
دلته  ورکړي.  ته  نجونو  او  د دوی منل شوو ښځو  یا 
الزمه ده چې هغه د تجربې، مسلکي پوهې او مهارت 
څښتنې ښځې مقررې يش چې په رښتینې توګه د 
همدې پوستونو لیاقت ولري. زموږ د هیواد په اوسنیو 
حاالتو کې متأسفانه د ښځو د حقوقو تر نامه الندې 
هم واکمنان هڅه کوي چې واسطه لرونکې او خپل 
د  چې  لکه  کړي؛  مقررې  ښځې  وفادارې  ته  ځان 
تجربه  یې  الندې  نامه  تر  ځوانولو  د  ادارو  دولتي 
لرونکي افرسان او ملکي مامورین په مختلفو طریقو او 
نیرنګونو له دندو لرې او بیکاره کړل چې په ملی کچه 
یې هیواد او دولتی فعالیتونو ته زیات زیان ور واړاوه. 

سږ کال زموږ په هیواد او په نړیوال مقیاس د ښځو 
نړیواله ورځ چې د راتلونکې دوشنبې له ورځې رسه 
اغیزې  تر  بحرانی رشایطو  د  کرونا  د  سمون خوري، 
زموږ د  ورځ  دا  الندې منانځل کیږي. هيله ده چې 
ګران هیواد په کلیو او ښارو کې د منورو کسانو لخوا 
او ټولو ښځو ته ددې ورځې د شتون  ومنانځل يش 

خرب ور ورسول يش. 
زموږ د ټولنیز ژوند او ورځني فعالیت په ټولو اړخونو 
کې  سیاست  په  خو  دی،  اړین  ګډون  ښځو  د  کې 
د ښځو فعال ګډون د سیايس کلتور په بدلون او د 
سیاست د لوري په سمون کې تر ټولو اغیزمن فکټور 

کيدای يش. 
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تقابلیاتفاهم؟

د ښځو حقوقو ته غاړه ايښودل تاریخي حکم دی!

شکریه بارکزی

نورمحمد غفوري

دسترخوان مذاکرات صلح طالبان با حکومت بر مبنای توافق نامه مورخ 29 فبروری 
2020 امریکا و طالبان، رنگین تر از فهرست مینوی تقسیم و مشارکت قدرت سیاسی 

نظامی در افغانستان است.
به گفته معروف آلبرت انشتین، »صلح را نمی شود با زور نگه داشت، تنها با درک 

می شود آن را به دست آورد.« متاع گم شده این خوان سیاسی، درک، تفاهم و اعتماد 
است. در جایی که نام کشور، نظام سیاسی و بیرق کشور در زمره مسایل اختالفی 

باشد و هیچ مورد توافقی وجود نداشته باشد، مقوله درک، تفاهم و اعتماد واژه ای 
بیش نیست.



خلیل رسولی 

دگرگونی های  هرچند  پسین  سال   20 جریان  در 
زیادی در وضعیت زنان افغانستان رونما شد، اما زنان 
در والیت های غرب کشور باز هم با چالش های زیادی 
دست به گریبان هستند. برخی فعاالن حقوق زن در 
هرات باور دارند که همه گیری ویروس کرونا، افزایش 
جنگ و ناامنی، فقر، بیکاری و آینده مبهم مذاکرات 
صلح، سبب افزایش نگرانی ها و مشکالت زنان در این 
والیات شده است. فعاالن حقوق زن در والیت نیمروز 
از کم رنگ بودن حضور زنان در فعالیت های اجتماعی 
تعهدات  و  دارند  گله  شدت  به  سیاسی  مشارکت  و 
فعالیت های  در  زنان  افزایش سهم گیری  در  حکومت 
از دید زنان ساکن در  را بسنده نمی دانند.  اجتماعی 
الیت های فراه، غور و بادغیس، حضور زنان در مسایل 
سیاسی و اجتماعی نسبت به چند سال گذشته افزایش 
یافته و این بزرگ ترین دست آورد زنان طی سال های 
گذشته است. افزایش سهم گیری زنان در فعالیت های 
فراه،  والیت های  در  زنان  اجتماعی، سبب خرسندی 

غور و بادغیس شده است.
فرشته یعقوبی، از فعاالن حقوق زن در هرات، به این 
حضور  حکومت  اصلی  محور  در  زنان  که  است  باور 
ندارند و همین امر موجب شکننده گی وضعیت آنان 
در اجتماع شده است. او در صحبت با روزنامه 8صبح 

دو شنبه
شماره 3557

1۸ حوت 1399
۸ مارچ 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

8

حضور دارند. 
در والیت غور با وجود گالیه ها و شکایت های فراوان 
سوی  از  زنان  حقوق  شدن  پای مال  بر  مبنی  مردم 
در  آمده  میان  به  تغییرات  هم  باز  مرکزی،  حکومت 
خوش بینی  اخیر،  سال   20 به  نسبت  زنان  وضعیت 
زنان برای آینده ای بهتر و بهبود وضعیت در سال های 
فعاالن  از  نوری،  است. سحر  داده  افزایش  را  پیش رو 
اگر  می گوید  8صبح  روزنامه  به  غور،  در  زن  حقوق 
در  والیت  این  زنان  برای  بیش تری  سهم  حکومت 
خود  توانایی  می توانند  آنان  بدهد،  حکومت  ساختار 
را  حکومتی  بزرگ  مسوولیت های  و  کنند  اثبات  را 
»زنان  می گوید:  نوری  خانم  ببرند.  پیش  خوبی  به 
جمله خشونت ،  از  زیادی  مشکالت  با  هم  هنوز  غور 
بی عدالتی، ناامنی و فقر دست به گریبان هستند، اما 
تالش های اخیر موجب شده تا پای زنان به فعالیت های 
به  نسبت  باز شود و حضورشان در جامعه  اجتماعی 

گذشته بیش تر شود.« 
وقوع  گواه  همواره  که  است  والیت هایی  از  غور 
خشونت های شدید در برابر زنان بوده است. سنگ سار 
که  والیت  این  روستاهای  از  یکی  در  رخشانه  شدن 
چند سال پیش انجام شد، بازتاب گسترده ای در سطح 
ملی و جهانی داشت و با نکوهش فعاالن حقوق زنان 

و فعاالن حقوق بشری قرار گرفت. اما در گوشه و کنار 
می کند  وادار  گاهی  را  زنان  روزگار  جبر  والیت،  این 
خود  راه شان،  سد  مشکالت  بردن  میان  از  برای  که 
دست به کار شوند و از دل مشکالت موجود، دختران 
و زنان قهرمان عرض اندام می کنند. نمونه اش دختر 
جوان غوری است که با گرفتن جنگ افزار، انتقام قتل 
خانواده اش را از طالبان گرفت و برادر نوجوانش را از 

مرگ نجات داد. 
اندک  سهم  از  نیمروز،  والیت  در  زن  حقوق  فعاالن 
زنان در فعالیت های سیاسی و حضور کم رنگ آنان در 
نهادهای حکومت محلی شاکی اند. شاه گل گل زاده، از 
این والیت، به روزنامه 8صبح  فعاالن حقوق زن در  
در  کم رنگ  حضور  به  اعتراض  در  زنان  که  می گوید 
امور  »ریاست  می خواهند  نیمروز،  محلی  حکومت 
او، زنان  زنان« هم به یک مرد واگذار شود. به گفته 
نهادهای  نیمروزی همواره مورد بی مهری حکومت و 
مدافع حقوق  زن قرار گرفته   و در نهادهای حکومت 
محلی سهم بسیار ناچیز و کم رنگی دارند. از دید وی، 
این  در  جهان،  زنان  هم بسته گی  روز  مارچ،  هشتم 

والیت به گونه  نمادین تجلیل می شود.
در فراه، یکی دیگر از والیت های حوزه غرب کشور، زنان 
باور دارند که تغییرات چشم گیری در وضعیت شان طی 
سال های اخیر به میان آمده و این امر سبب خرسندی 
فراه،  در  زنان  حقوق  فعاالن  دید  از  است.  شده  آنان 
افزایش حضور خانم ها در مسایل سیاسی و اجتماعی 
ارزش مند است. رویا اعظمی، از فعاالن حقوق زن در 
و  کار  وضعیت  که  می گوید  8صبح  روزنامه  به  فراه، 
فعالیت زنان در این والیت نسبت به سال های گذشته 
بهتر شده و این دست آورد بزرگی برای آنان به شمار 
آینده  سوی  به  افغانستان  زنان  او،  دید  از  می رود. 
درخشان حرکت می کنند و مسیر پیش رفت آنان در 

تمام والیت ها هموار شده است.
غرب  والیت های  در  زنان  مهم  نگرانی های  از  یکی 
و  مذاکرات صلح  از  آنان پس  و جایگاه  نقش  کشور، 
روی کار آمدن حکومت جدید در کشور است. از دید 
آنان، 20 سال پس از سقوط طالبان هنوز هم وضعیت 
زنان در کشور شکننده  است و معلوم نیست پس از 

برقراری صلح، سرنوشت آنان چه می شود.

جهانی  هم بسته گی  روز  مارچ«  »هشتم  که  می گوید 
تجلیل شود  گذشته  از  متفاوت  کشور  در  باید  زنان، 
و زنان علیه نابرابری و حق تلفی ها مبارزه خود را ادامه 
دهند. به گفته او، زنان باید با تداوم مبارزات شان، به 
حکومت ثابت کنند که توان مقابله در برابر بی عدالتی 
را دارند. این فعال حقوق زنان می گوید: »اگر چه در 
مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان در دوحه قطر، 
نقش زنان بسیار اندک است، اما زنان مذاکره کننده به 
عنوان نماینده گان زنان افغانستان باید حمایت شوند و 
ما در کنارشان برای برابری جنسیتی و حضور زنان در 

فعالیت های سیاسی و اجتماعی قرار داریم.«
مونسه قادری، فعال حقوق زن و عضو شورای والیتی 
که  می گوید  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  بادغیس، 
و  دارند  حضور  اجتماع  گوناگون  بخش های  در  زنان 
فعالیت می کنند. او تأکید دارد که بیش تر فعالیت های 
زنان در مرکز والیت ها بوده و نیاز است فعالیت های 
اجتماعی آنان از سطح شهر به ولسوالی ها نیز گسترش 
پیدا کند. خانم قادری افزود که دست آوردهای زنان در 
والیت بادغیس در مقایسه با وضعیت زنان در سال های 
با  و  »فعال  بانوان  برخی  و  است  قبول  قابل  گذشته 
و  ادارات  ریاست  تا  گرفته  والیت  معاونت  از  دانش« 
سایر بخش های حکومتی و نهادهای علمی و فرهنگی 

جنبش  از  سده  یک  از  بیش تر  گذشت  با 
برابری طلبانه زنان که منجر به رویداد بزرگی در 
مناسب  وضعیت  از  هنوز  افغانستان  شد،  جهان 
نیست.  برخوردار  زنان  حقوق  برابری  راستای  در 
بدون شک، شهروندان یک کشور زمانی از مساوات 
قوانین  از یک سو  بهره مند می شوند که  برابری  و 
یک  موجودیت  در  اجتماعی  وضعیت  بر  حاکم 
سویی  از  و  باشد  نافذ  متعهد،  و  مقتدر  حکومت 
آید.  میان  به  مردم  میان  در  برابری  فرهنگ  هم 
جامعه ای که به مساوات می اندیشد و برای برابری 
حکومت  یک  داشتن  نیازمند  می کند،  مبارزه 
مقتدر و برخاسته از رای مردم همان جامعه است. 

نهادینه شدن حقوق  برای  را  شهر و روستا، فضا 
ساخته  محدود  اصلی  بحث  یک  عنوان  به  زنان 

است.
برای  فعالیت ها  از  برخی  پسین،  سال های  در 
با مرد در جامعه  برابر زن  مطرح ساختن حقوق 
بستر  در  بیش تر  حرکت ها  این  که  گرفته   شکل 
فعالیت های سازمانی و تشکیالتی نهادهایی صورت 
گرفته اند که وابسته گی مالی به کمک های جامعه 
جهانی دارند. این حرکت ها آهسته آهسته دارند به 
جنبش های خودجوش و سراسری بدل می شوند 
این  حال،  این  با  است.  نیک  اتفاق  یک  این  که 
امید وجود دارد که این چنین سعی و تالش ها، 

به  چه  و  سازمانی  فعالیت های  چارچوب  در  چه 
فردای  در  بتوانند  خودجوش،  جنبش های  شکل 
افغانستان مسیر متعالی تری را برای برابری زن و 

مرد در جامعه شکل بدهند.
که  است  این  افغانستان  زنان  امروز  نگرانی 
بر  و  بار  به  هنوز  کشور  در  زن محور  حرکت های 
نرسیده و دچار خطر اند. بحث مصالحه با طالبان، 
خطری را متوجه حرکت های نیم بند و فعالیت های 
کوچک ترین  طالبان  است.  ساخته  زنان  محدود 
عنوان  به  زن  و  نمی گذارند  زنان  حقوق  به  ارج 
بخشی از پیکر جامعه برای طالبان ارزشی ندارد. 
دشواری های زنان و به حاشیه راندن شان در زمان 
رژیم طالبان، در ذهن هر شهروند است. طالبان 
را  افغانستان  در  آموزشی  مرسوم  سازوکارهای 
که در آن زن و مرد دارای حق و فرصت مساوی 
برای فراگیری دانش اند، به رسمیت نمی شناسند 
فعالیت های  در  زنان  مشارکت  آنان  هم چنان  و 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نمی پذیرند.
طالبان  گروه  با  صلح  به  دست یابی  برای  مذاکره 
که در مقایسه با بیست سال پیش هیچ تغییری 
در ذهنیت شان نسبت به حقوق زنان پدید نیامده 
است، برای گروه مذاکره کننده دولت یک چالش 
است؛ اما برای زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه، 
در  تغییر  عدم  از  نشانه هایی  با  بزرگ.  یک خطر 
نوع تفکر طالبان نسبت به زن، هرگونه توافق نامه 
احتمالی صلح بین دولت افغانستان و طالبان، تنها 

قربانی بزرگ این تفاهم، حقوق زن خواهد بود.
صلح یک آرمان بزرگ است؛ اما صلحی که منجر 
به دربند افتادن زنان شود، نه پایدار خواهد بود و 

نه کمکی به ثبات خواهد کرد.

رای  بر  مبتنی  حکومت  افغانستان  در  متأسفانه 
مردم کم تر تجربه شده و به همین دلیل، مسایل 
مرد  و  زن  برابری  و  شهروندی  حقوق  به  مربوط 

هنوز یک بحث حاشیه ای است.
نسبتاً  فضای  گذشته  سال  بیست  در  هرچند 
رضایت بخش در زمینه سهم زنان در جامعه ایجاد 
شده، اما این وضعیت بیش تر محدود به شهرهای 
با  هنوز  زنان  روستا ها،  در  است.  بوده  بزرگ 
مشکالت زیادی روبه رو اند و حتا از حقوق ابتدایی 
انتخاب،  حق  آموزش،  حق  ندارند.  آگاهی  خود 
حق ابراز رای و نظر و سایر حقوق زنان هنوز در 
نیافته و این تفاوت بزرگ بین  روستاها رسمیت 

زن
و هفت خوان زنده گی

زنان در غرب کشور؛
گلهمندازحضورکمرنگدرحکومت

نگرانازآیندهمبهم

ماریا کاوه

مذاکره برای دست یابی به صلح با گروه طالبان که در مقایسه با بیست سال پیش هیچ تغییری در ذهنیت شان نسبت 
به حقوق زنان پدید نیامده است، برای گروه مذاکره کننده دولت یک چالش است؛ اما برای زنان به عنوان نیمی از پیکر 

جامعه، یک خطر بزرگ. با نشانه هایی از عدم تغییر در نوع تفکر طالبان نسبت به زن، هرگونه توافق نامه احتمالی صلح بین 
دولت افغانستان و طالبان، تنها قربانی بزرگ این تفاهم، حقوق زن خواهد بود.

صلح یک آرمان بزرگ است؛ اما صلحی که منجر به دربند افتادن زنان شود، نه پایدار خواهد بود و نه 
کمکی به ثبات خواهد کرد.



وقتی نجمه زارع خبرش را به دورترین نقطه جهان رساند، 
خبر رابعه از بلخ به ترکستان رسیده بود؛ اما از گرمابه  قصر 
با  رابعه  برادر خونی اش هرگز نرسید.  پدری اش به گوش 
با  را  گرمابه  دیوارهای  دستانش،  از  بریده  رگ های  خون 
شعر هایش نقش آفرید. شاهکار رابعه چیزی تازه ای نبود، 
هزاران سال قبل از او زنان زیادی با مغاره های تاریک قلب 
کوه ها، همین کار را کرده بودند و برای نسل های بعد از 

خود، تمدن آفریده بودند.
بدخشی  مخفی  بود،  مخفی  از  خوشبخت تر  رابعه  شاید 
خودش را از جور زمان مخفی کرد تا از این طریق مشت 
محکمی به دهن زمانه بکوبد. وی خودش را مخفی نامید 
تا به دختران بعد از خودش بفهماند که یک زن در خفا و 
بدون سر و صدا هم می تواند، شاهکار بیافریند. مخفی هرگز 
مخفی نماند؛ اما هنوز هم مخفی های زیادی آثارشان را به 
نام شخص دیگری، یا با نام مستعار به چاپ می رسانند و 

مخفی می مانند.
آن سوتر اما، مالله قد بلند می کند، چون نمی خواهد مخفی 
واقعی  مالله  نبود،  میوند  ماللی خیالی جنگ  بماند. وی 
زنده گی اش  دوم  دهه  به  پا  تازه  بود.  تروریسم  با  جنگ 
گذاشت که سودای مبارزه با تروریسم به سرش زد. مالله 
یوسفزی دانشگاه نرفته بود که احساس استاد ثقافت شان 
را به حوریان بهشتی با میزان عزم خودش در این جنگ 
مفت خوران  به  رسیدن  شوق  احساس  وی  کند.  مقایسه 
وقتی  نمی دانست  و  بود  نکرده  تجربه  هرگز  را  بهشتی 
می دهد،  قورت  دهن  آب  بهشتی  حوریان  نام  با  استاد 
کوتاه فکری  به  یا  بخندد  خودش  شوربختی  به  باید 
از  مادرش چیزی کم تر  ایمان داشت که  استادش. مالله 
حوریان  بهشتی ندارد، شاید بارها در خلوت به این فکر 
کرده بود که چه می شد اگر خدا در ابتدا حور نمی آفرید 
تا پدرش برای رسیدن به حوریان بهشتی شب ها مادرش 
نمی رفت؛  مسجد  به  عبادت  برای  و  نمی گذاشت  تنها  را 
موجود  بهترین  را  مادرش  یک بار  پدرش  اگر  می شد  چه 
خدا می پنداشت و در هر دو جهان فقط او را از خدا تمنا 
می کرد. مالله می دانست که احساسات پاک مادرش تمام 
حوریان بهشتی را می ارزد؛ زنی که قهرش فقط نیم ساعت 
دوام می آورد و بعد از نیم ساعت تنهایی، قوی تر از گذشته 
بر می گردد و وانمود می کند که همه چیز رو به راه است. 
چنین آدمی الیق تمام محبت های دنیا است. وی خودش 
را فراموش می کند؛ اما هرگز فراموش نمی کند که غذای 
شب را باید حتماً آماده کند تا همسرش گرسنه به خواب 
نرود. فراموش می کند که شب را خوابیده است یا نه؛ اما 
هرگز فراموش نمی کند که برای فرزندش نان مکتب آماده 

قصه  زنده گی اش پر ماجرا و انگیزنده 
است. تا حال که 38 سال دارد، 
سِر  زیادی  مشکالت  و  موانع 
راهش سبز شده، اما به هر کدام 
و  نگاه کرده  به دید فرصت  آن 
برای  است.  نشده  تسلیم  هیچ گاه 
روزگارش  چرخ  بار،  نخستین 
خانواده اش  که  چرخید  بد  زمانی 
نکاح مردی  به  ازدواج،  قانونی  از تکمیل سن  را پیش  او 
درآوردند. او مکتب را در دنیای مهاجرت به پایان رساند و 
آرزو داشت داکتر شود. در آن زمان شرایط برایش مناسب 
نبود و هزینه  سنگین تحصیل در دیار غربت، این فرصت 
را دست کم در کوتاه مدت از او گرفت. آرزوی از دست رفته 
از یک طرف و ازدواج زودهنگام از سوی دیگر به عنوان 
به  جای  او  قرار گرفت.  رویایش  برابر  در  بزرگی  سدهای 
رفتن به دانشگاه، به خانه بختش رفت. هنوز امیدش به 
ادامه  تحصیل را در ذهن  اندیشه  یأس بدل نشده بود و 
خانواده   به  را  پیشنهاد  این  که  زمانی   اما  می پروراند. 
شوهرش می دهد، با مخالفت مواجه می شود و پاسخ منفی 
می گیرد. حاال سال ها پس آن روزهای سخت، او در قامت 
با جرئت  وکالیش  از حق  و  می ایستد  مدافع  وکیل  یک 

دفاع می کند. 
ندارد.  تمامی  زنده گی  در  رضایی  حلیمه  ماجراجویی 
خانواده  اش سرانجام از ایران به بامیان برمی گردند. حلیمه 
در  را  شوهرش  دستی  صنایع  فروش  و  تولید  طریق  از 
تأمین معیشت زنده گی همکاری می کند. در کنار کمک 
اقتصادی به خانواده، فکر تحصیل هنوز از سرش دور نشده 
است و بخشی از درآمدش را ذخیره می کرد. با پول دست 
داشته اش یک دکان صنایع دستی در بازار کهنه  بامیان باز 
می کند. در زمان آغاز فعالیت او به  عنوان یک فروشنده  
منفی  به وی  افراد جامعه  و  نزدیکان شوهرش  نگاه  زن، 
بود، به  ویژه اقارب شوهرش که می گفتند یک زن نباید 
برای کمک به اقتصاد خانواده پا از چهاردیواری خانه بیرون 
بگذارد. حتا روابط را با حلیمه قطع کردند. او با همه  این 
موانع و زخم زبان ها مبارزه کرد و نگذاشت حرف ها و افکار 
اهدافش شود. طوری که  به  مانع رسیدن  منفی دیگران 
خودش قصه می کند، رفته رفته راه برای فعالیت زنان دیگر 

نیز در عرصه  خرید و فروش صنایع دستی باز شد. 
حاال بیش تر از چهل دکان صنایع دستی بانوان در اطراف 
دکانش فعال شده و به  شمول مرکز و چند ولسوالی بامیان، 
بازارچه های مخصوص صنایع دستی زنان که فروشنده گان 
آن  ها نیز زنان اند، ساخته شده  است. اکنون حلیمه از این که 
اقدامش سبب شد تا زنان دیگر با استفاده از هنر دستی 

خود به کمک خانواده های شان بشتابند، خرسند است. 

به کابل بیاورد.
را  )شاهنامه(  ادبی اش  شاهکار  فردوسی  که  بود  اینجا 
و  رستم  تراژدی  داستان  به  و  آغاز  کیومرث  پادشاهی  از 
سهراب خاتمه داد. داستان های زنان زیادی روایت و ثبت 
تاریخ نشد، فقط به شکل قصه های عادی وعامیانه جلوه 
خیلی  خودشان  داستان های  از  هم  زنان  حتا  شد،  داده 
را  زنده گی شان  از  بخشی  این  نام  و  نمودند  عبور  عادی 
تقدیر نامیدند. اما مشکل جامعه را نمی توان با چند نظریه 
فمینیستی، برهنه گی، پوشش های مردانه و مخالفت های 
بی ریشه و اساس با مردان حل کرد. ما قبل از این که به 
جنس خاصی تعلق بگیریم، انسانیم و انسانیت زن و مرد 
جوامع  مشکل  تنها  نه  کنیم،  فکر  این  از  غیر  اگر  ندارد. 
مان را حل نمی توانیم که بیش تر حساسیت ها را تشدید 
می بخشیم. پس نباید تنها مردها را در این حوادث تاریخی 
مقصر بدانیم، چه بسا مردانی که داستان های تراژدی تر از 
زنان داشته ، اما هرگز به زبان نیاورده اند. پس هر یک از ما 
رسالت بزرگی در حل دایمی و منطقی این مشکالت داریم 
نه  نکنیم.  نگاه  رسانه ای  دید  از  را صرف  این چالش ها  و 
خود را خوراک رسانه ها کنیم، نه تحت تأثیر رسانه ها قرار 
بگیریم. به دختران مان یادآور شویم که زنده گی سخت 
است و باید به خاطر مبارزه با زنده گی یاد بگیرد که قوی تر 
شود. به دختران مان یادآور شویم که مردها این بالها را 
از  عظیمی  بخش  معماران  هم  زنان  نیاورده ،  سرشان  بر 
این تاریخ ترک خورده بوده اند که سهم شان در بروز این 
جنایات کم نبوده و نیست. به دختران مان یاد دهیم که 
اگر مردها هیتلر و چنگیز و اسکندر دارند، موالنای بلخی و 
شکسپیر و شهریار هم دارند. به دختران مان یادآور شویم 
که از استخوان های یک زن شکسته، همیشه یک جنگ جو 

متولد شده است.

زیادی مواجه شده است، به  ویژه زمانی که پرونده ای را به 
علیه  مدافع  وکالی  از  برخی  می کرد.  کار  رایگان  صورت 
بدبین  وی  توانایی  به  نسبت  را  موکالنش  و  کمپین  او 
می ساختند. در حالی  که به گفته  خودش، هدف از رایگان 
کار کردن، کمک به زنانی بوده که توانایی پرداخت پول به 
وکیل مدافع را نداشته اند. در اوایل، کمپین ها و مخالفت ها 
علیه او سبب شد که چندین پرونده را از دست بدهد، اما 
وقتی ثابت کرد که می تواند قضایا را موفقانه پیش ببرد، 
و  او خواستار مشورت  از  و  مراجعه می کردند  مردم خود 

همکاری می شدند. 
باور  زنان  توانایی  به  بیش تر  که  مردساالری  جامعه   در 
ندارند، حلیمه می تواند مانند مردان و حتا بهتر از آن ها در 
مسیری که قرار گرفته است، گام بردارد. او بیش تر قضایای 
مدنیـ  جزایی را کار می کند و همین طور حدود 60 درصد 
قضایایی که او تا به  حال پیش برده، مربوط به زنان است.

آرزوهای  از  بخشی  به  توانسته  این که  از  حلیمه  اکنون 
آغاز  را  آن  اما  است،  کند، خرسند  پیدا  کوچکش دست 
راهش می داند. خوشحالی دیگرش این است که می گوید: 
»مردانی  که قضایای تجارتی دارند و نزد من می آیند، به 
این باورند که چون من زن هستم و عاطفه و ترحم بیش تر 
دارم، بناًء به  صورت دلسوزانه قضیه را به انجام می رسانم.« 
این برداشت برخی از مردان از یک وکیل مدافع زن، برای 
حلیمه انگیزنده است و به او حس خوش آیندی می دهد. از 
سوی دیگر رویه  نادرست برخی از افراد در نهادهای عدلی 
و قضایی با حلیمه و کار کردن به  عنوان وکیل مدافع، نگاه 
به گذشته  نسبت  را  اجتماع  در  فعالیت  و  زنده گی  به  او 
تغییر داده است. چالش هایی که در این تجربه یکی یکی سر 
راه او قرار می گرفت ، نه  تنها حلیمه را مأیوس و زمین گیر 
نتواست، بلکه هرکدام به سکویی برای پریدن به قله های 

موفقیت تبدیل شد .
بود  شده  زودهنگام  ازدواج  قربانی  پیش  سال ها  که  زنی 
وکالت  نیازمندان  نفع  به  حاال  شود،  پزشک  نتوانست  و 
می کند. می گوید این برایش بسنده نیست و رویای رسیدن 
شوم،  وزیر  اگر  »چون  دارد:  سر  در  را  وزارت  کرسی  به 
می توانم به تمام زنان افغانستان خدمت کنم.« حلیمه برای 
رسیدن به این رویایش تالش می کند تا روزی بتواند بر 
کرسی یکی از وزارت خانه های کشور تکیه بزند. می گوید 
همان طور که اجازه نداد ازدواج زودهنگام، مخالفت خانواده 
و فقر اقتصادی اراده  او را ُسست کند، برای رسیدن به این 

رویایش نیز بی امان مبارزه  خواهد کرد.

کند، مبادا فرزندش با ناراحتی به مکتب برود. مالله برای 
مبارزه  نکند،  پیدا  هرگز  شاید  را  جوابش  که  سوال هایی 
در  بعدها  و  کرد  پاکستان شروع  منطقه  ناامن ترین  از  را 

شاهکارش به تأکید یاد کرد: »من مالله هستم«.
از  دیگری  گوشه  در  داشت.  ادامه  هم چنان  روزگار سگی 
جهان خبرهای داغ تر از خبر نجمه زارع گوش فلک را کر 
کرده بود. هیوالی ظریفی به نام نادیا مراد بعد از سه سال 
اسارت از نزد داعش، جان به سالمت برد؛ جانی که دیگر 
مومیایی هزار ساله اش را کسی به رایگان نمی خرید. نادیا 
باقی مانده بخشی  روایت آخرین دختری که  تا  ماند  زنده 
جهانیان  گوش  به  را  بود   21 قرن  خورده  ترک  تاریخ  از 
بدترین  در  انسان ها  که  نمود  ثابت  دختر  آخرین  برساند. 
شرایط روحی، جسمی، عاطفی و جنگی می توانند هم چنان 
ببینند و بخندند.  انسان بمانند، شاهکار خلق کنند، رویا 
اما شیوه های مبارزه برای هر یک از این زنان متفاوت بود. 
در جایی نه چندان دور از نادیا مراد، دختر هم نامش نادیا 
با  بود،  نجنگیده  داعش  لشکر  با  مراد  نادیا  شبیه  انجمن 
زنده گی اش در جنگ عاطفی  اول  فرد  با  هم نوع خودش، 
از همسرش شکست خورده بود. نادیا وقتی دلش از عالم 
پرتاب  اتم  بمب  روزگارش  مردان  مثل  می گرفت،  آدم  و 
به  را  نمی کشید، هم نوعانش  آتش  به  را  نمی کرد، شهرها 
گوشه ای  به  لطیفش  روح  از  پیروی  به  نمی بست،  رگ بار 
می خزید و الی کتابچه اش از ناجوان مردی های روزگارش 
می نوشت و لحظه ای سبک می شد. وی نتوانست از جنگ با 
نزدیک ترین فرد زنده گی اش جان به سالمت ببرد، در نهایت 
آدم هایش  و  دنیا  با  برای همیشه  و  داد  به خودکشی  تن 
قطع رابطه کرد. شاید از نظر او، خودکشی را فقط آدم های 
منحصر به فرد و مبارز انجام می دادند، نه انسان های ضعیف 
و شکست خورده. نادیا انجمن به همین شکل مبارزه کرد.

از تمام جنگ ها که بگذریم، خونین ترین جنگ را در میان 
وجود  هم  آن  دلیل  و  داده اند  انجام  انسان ها  زنده جان ها 
و  عقاید  به خاطر  متمادی  انسان ها سالیان  است.  عقیده 
باورهای شان جنگیده اند و می جنگند. فرخنده هم قربانی 
و  مردم مسلمان  عقیدتی شد.  از همین جنگ های  یکی 
شهید پرور سال ها جهاد کرده بودند که دین خدا را تا روز 
قیامت حفظ کنند، گمان کردند که بساط دین شان در یک 
از روی زمین برچیده خواهد شد.  لحظه توسط یک زن 
مردان شهر در چند ساعت پی جامه اش را دریدند، پیکر 
نیمه جانش را تا سرحد مرگ لت و کوب کردند و بعد از 
خرد کردن استخوان هایش به دریای کابل تحویلش دادند؛ 
دریایی که در قصه های حمیرا قادری آب داشت، آب آن 
برای آوردن زمری به غزنی رفته بود تا زمری را برای نقره 

اندک  اندک وضعیت اقتصادی خانواده حلیمه بهبود می یابد 
و خودش را برای رسیدن به هدف دیگری آماده می کند. به 
یکی از اعضای خانواده اش وظیفه می دهد تا کارهای دکان 
را پیش ببرد. حلیمه فکر می کند که حاال زمان تحصیل 
در رشته دلخواهش فرا رسیده است، اما از چانس بد او، 
هیچ یکی از دو دانشگاه دولتی و خصوصی بامیان دانشکده  
تا  او اجازه نمی دهد  به  بار دیگر  پزشکی ندارد. شوهرش 
دلیل،  همین  به  برود.  بامیان  از  بیرون  به  تحصیل  برای 
حلیمه شامل یگانه دانشگاه خصوصی در بامیان می شود 

و درس رشته  قضا و سارنوالی را فرا می گیرد. 
درس  طوری  بود،  گذرانده  که  سختی هایی  به  توجه  با 
می خواند که مدرک کارشناسی اش را با نمره  کدر به دست 
آورد. دوست داشت سند کارشناسی ارشد نیز داشته باشد؛ 
از آن جایی  که زمینه  ماستری در دانشگاه های بامیان فراهم 
نبود، بازهم خانواده این اجازه را به او نمی دهد. این بخشی 
از روایت زنده گی حلیمه است؛ روایتی که نشان می دهد 
هیچ زنی در افغانستان، بدون چالش گام بر نمی دارد و در 
هر سطحی که باشد، هنوز باید بدون اجازه  مردان کاری 
نکند. سرانجام حلیمه مدرک کارشناسی اش را از رشته  قضا 
و سارنوالی می گیرد. در آن زمان فکر کارهای حقوقی و 
تا  به سرش می زند  بامیان  در  زنانه  دارالوکاله  ایجاد یک 
بتواند به داد زنان نیازمند برسد. نخستین دارالوکاله  با نام 

زنانه را او به نام خود در بامیان ثبت می کند. 
حلیمه رضایی از سه ونیم سال به این سو وکیل مدافع است 
و افزون بر مشوره دهی به کسانی  که در پرونده های شان نیاز 
به مشورت دارند، در فعالیت های مدنی و حقوق بشری نیز 
سهم می گیرد. همکاری با زنان در نهادهای عدلی و قضایی، 
به  ویژه زنانی که مورد خشونت مردان قرار می گیرند، یکی 
از اهداف حلیمه بود و این امر سبب شد که دارالوکاله اش را 
نیز به نام خودش ثبت کند. به این دلیل که زنان با خاطر 
راحت مراجعه و مشورت ها و همکاری های الزم را دریافت 
کنند. کار حلیمه در چنین شرایطی سخت بود، اما تاکنون 
او توانسته حدود هشت قضیه را به  صورت کامل حل و فصل 
کند و حتا نگذاشته است پرونده ها به دادگاه ها فرستاده 
شود. پیش از آن که پرونده ها محول دادگاه شود، او تالشش 
را در مرحله دادستانی به کار بسته تا پرونده ها حل و حفظ 
شود. آن گونه که روایت می کند، شش تا هفت پرونده  دیگر 
آن ها، چهار  از جمع  که  برده  پیش  رایگان  به  صورت  را 

پرونده فیصله شده و کار باقی پرونده ها جریان دارد.
حلیمه در آغاز تجربه اش به  عنوان وکیل مدافع، با مشکالت 

نبضتاریــــِخترکخورده

رویاها؛ گامبهگامدر�پ
زنی که موانع را به فرصت بدل کرد
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تمنا نایب زاده

برخه  نیامیي  ټولنې  د  مېرمنې  چې  څنګه  لکه 
جوړوي، نو ښځو ته باید د سولې په خربو کې ونډه 
ورکړل يش ځکه چې ښځو په دې حالت کې ترټولو 
ډېر زیان لیدلی، خو له بده مرغه چې د سولې په 

خربو کې د مېرمنو برخلیک روښانه نه دی.
زمونږ برخلیک د تېر په څېر ددې خاورې د نارینه وو 
په الس کې دی. اسالمي امارت زمونږ لپاره اسالمي 
چوکاټ لري او د افغانستان جمهوري دولت زمونږ 
لپاره اسايس قانون لري. مونږ ددې دوو لخوا نیول 

شوي یؤ.
له  قانون  اسايس  د  دولت  جمهوري  افغانستان  د 
له  چوکاټ  اسالمي  د  امارت  اسالمي  د  او  مخې 
مخې، زه یوه ښځه یم او زه حق لرم چې خپله د خپل 
برخلیک په اړه پرېکړه وکړم. هېڅ څوک حق نلري 
چې ما له دې حقه بې برخې کړي. دا الهم روښانه 
اسالمي  د  لپاره  زمونږ  امارت  اسالمي  چې  ده  نه 
چوکاټ په نوم څه ترتیب کړي او دا هم روښانه نه 
ده چې د افغانستان جمهوری دولت به زمونږ د کوم 
حق په مقابل کې معامله وکړي. ددې سیايس لوبې 

يواځيني قربانیان مونږ ښځې یؤ.
لخوا شل  امارت  اسالمي  د  په خربو کې  د سولې 
کسان او د حکومت له لوري یوویشت کسانو ګډون 
کړی ؤ، یواځې څلور ښځې د افغان دولت لخوا او د 
امارت اسالمي لخوا يوه ښځه دې خربو کې چې د 
ښځو برخلیک هم پکې ټاکل کیږې د ګډون حق نه 
دی ورکړل شوی. له دې دا جوته شوه چې اسالمي 
امارت به په خپل حکومت کې ښځو ته هېڅ کوم 
حق نه ورکوي لکه څرنګه چې د سولې په خربو کې 

يې نه دی ورکړی. 
په اسايس قانون کې دا په رصاحت رسه ذکر شوي 
چې ښځينه او نارينه له مساوي حقوقو برخمن دي. 
د افغانستان جمهوری دولت نه دا پوښتنه کوم چی 
آیا زمونږ دا مساوي حق د اسايس قانون پر بنسټ د 
سولې په خربو کې يوازې د څلورو ښځو ګډون دی؟ 
آیا ښځې له نارینه  وو رسه په دې خربو کې د ګډون 

مساوي حق نلري؟
د افغانستان له جمهوري دولت څخه مې دا جدي 
هیله ده چې زمونږ د ګډون په اړه له نارینه وو رسه 
مساوات په نظر کې ونييس چې د سولې په خربو 
کې زمونږ حقونه خوندې پاتی يش او اسالمي امارت 
نه هم دا هیله کوم چې د خپل اسالمي چوکاټ په 
مونږ  کړي.  نه  د ګډون حق ضایع  د ښځو  اساس 
خپل  او  شو  نه  قرباين  سیاست  د  باید  نور  ښځې 

برخلیک پخپله وټاکو.  ښځې د سولې اتالنې دي.

سوله او مېرمنې؛ 

اسارت یا خالصون

الیاس طاهری

ځال ځاځۍ



زنان در سرزمینی به اسم افغانستان از دوران سیاهی 
گذر کردند، از زیر سنگ و شالق طالب به کابل امروز 
رسیدند. زنانی که قیمت های بسیاری را پرداختند، تا 
حقوقی را که قانون و جهان برای شان مدنظر گرفته 
بود، اما گروه تروریستی و افراطی زیر نام طالب، آن 
را به گروگان گرفته بود، با چنگ و دندان به دست 
بیاورند. پس از سال 2001 و چند دهه قربانی و تالش، 
مشارکت  تحصیل، حق  و  تعلیم  توانستند حق  زنان 
سیاسی، حق تعیین سرنوشت و حق کار در بیرون از 
خانه را به دست بیاورند. پس از دریافت این حقوق نیز 
زنان نفس راحتی نداشتند. تهدید و حضور گروه های 
از  پر  سال  نوزده  این  افغانستان،  در  افراطی  مختلف 
فراز و نشیب را با خطرات جدی برای زنان به همراه 

داشته است.
بیش تر  با  زنان  مورد  در  افراطی  گروه های  برداشت 
افکار افراطی دیگر این گروه ها یک سان است؛ هم چنان 
این گروه که  از آموزه های دینی  برداشت سطحی  با 
متأثر از اندیشه های سلفی - افراطی از اسالم اند. اما 
بافت های  بلکه  افراطیت،  تنها  نه  یادآور شد که  باید 
سنتی - اجتماعی در افغانستان، بیش ترین نقشی را 
ایجاد  برای  افراطی  و گروه های  افراطیت  پیروزی  در 
زنان داشته است. سالح  برابر  بیش تر در  چالش های 
افراطیون آنچنانی که مشخص است، دین است. دینی 
یک  برابر  در  آن  از  می شود  ساده گی  بسیار  به  که 
باور  این  به  افراطیون  کرد.  استفاده  شخص مسلمان 

دو شنبه
شماره 3557

1۸ حوت 1399
۸ مارچ 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

10

در کتب مختلف آمده است که زنان 
در دوران ظهور اسالم در جهان عرب، 
در عرصه های مختلف اجتماعی نقش 
داشته اند؛ از شرکت در جنگ تا تعلیم 
و تجارت و کار در کنار مردان خانواده. 
اسالمی که علم را بر مرد و زن فرض 

دانسته است.

فرصت ها و چالش ها
بعد از سال 2001، زنان در افغانستان به دست آوردهای 
زیادی دست یافتند که مهم ترین آن ها حق تعلیم و 
تحصیل و فرصت های کاری بوده است. آخرین آماری 
به دست رسیده است، نشان می دهد که  از کنر  که 
نزدیک به 3000 زن در ادارات مختلف این والیت کار 
می کنند. این شمار برای یک والیت ناامن، دست آورد 
پارلمان  در  زنان  حضور  می شود.  شمرده  بزرگی 
افغانستان، باز شدن راه برای آن ها در اعتراضات مدنی 
و راه یافتن زنان در گفت وگوهای صلح را می توان از 
جمله دست آوردهای بزرگ سال های اخیر برای زنان 

دانست.
است،  اجباری  افغانستان، حجاب  همسایه  کشور  در 
زنان از حقوق بسیاری محروم اند؛ اما در این خصوص 
باید گفت که افغانستان آزادی های زیادی را برای زنان 

قایل شده است.
چیزی که در این میان ناراحت کننده است، نوع نظر 
برابر  در  ماستری  در حد  کرده  تحصیل  حتا  جواناِن 
را  آزاری هایی که دختران زیادی  زنان است. خیابان 
از دست یافتن به فرصت ها باز داشته است و بیش تر 
جهت  این  از  خیابان،  در  را  دختران شان  خانواده ها 

مصون نمی پندارند.

گفت وگوهای صلح
هراس زنان پس از دست یافتن به این دست آوردها، از 
دست رفتن تمام آن ها در یک شب است. توافق میان 
دو طرف نباید باعث عقب گرد زنان شود. زنان سه دهه 
قربانِی جنگ بوده اند و حاال نباید قربانِی صلح شوند. 
توقف جنگ در برابر حکومت، نباید جنگ تازه ای را 
باید  بزند. طالبان  از سوی طالبان رقم  زنان  برابر  در 
بپذیرند که کنارزدن زنان از صحنه و قدرت، به هیچ 
نباید  زنان  باور  و  اراده  نیست.  پذیرش  قابل  عنوان 

نادیده گرفته شود.

راه حل
عبور از بحران کنونی یکی از چالش های بزرگ برای 
زنان نیز شمرده می شود. الزم است تا فرصت های شغلی 
و تحصیلی بیش تر ایجاد شود، فضای بیش تری برای 
مصونیت زنان شاغل باز شود تا دیگر پدری برای بیرون 
شدن دخترش، دلهره نگیرد. ساختار مردساالر ادارات 
شکسته شود و یک گفتمان جدید در برابر مبارزه با 
افراطیت در برابر زنان، شکل بگیرد. کشورهای مختلف 
جهان، مضمون هایی را در مدرسه و دانشگاه آموزش 
می دهند تا کودکان شان افراطی رشد نکنند و فرقی 
میان خون سیاه پوست و سفید پوست، قایل نشوند. 
هر شخصی که تالش برای پخش افراطیت می کند، 
تحت پی گرد و مجازات قرار می گیرد. سیستم آموزشی 
در این بخش به خود سروسامان هایی بدهد تا کودک 
حدیث هایی  و  حرف  تأثیر  تحت  دیگر  ما  نوجوان  و 

هم چون »النساء حبائل الشیطان« قرار نگیرند.

اند که »زن مثال گل است و باید در خانه نگه داری 
زن  آن ها،  باور  به  نبوید.«  را  او  نامحرم  مرد  تا  شود 
باید کودک به دنیا بیاورد و او را تربیت کند، به امور 
منزل رسیده گی کند و به خواسته ها و فرامین شوهر 
لبیک بگوید. روی کرد طالبان در مورد زنان، افراطی تر 
از هر گروه دیگر است و قابل تغییر نیست. سوالی که 
مدت ها است به ذهن من می رسد، این است: آیا زنان 
یا  قربانی جنگ می دانند  را  و دختران طالبان، خود 

شریک جنگ؟

اسالم در این مورد چه می گوید؟
حدیثی را نقل می کنند که در اولین روزهای تعلیم 
در مدرسه، مدرس ما آن را به ما آموخته بود: »النساء 
)ابزار(  ریسمان  »زنان  ترجمه:  الشیطان«.  حبائل 
حدیث  این  صحت  بر  مختلفی  نظرات  شیطان اند«. 
وجود دارد. اسالم چند همسری و لت و کوب زن را 
برای تنبیه و اصالح او، جایز می داند و قانون اساسی 
افغانستان می گوید که ماده های این قانون، نباید در 

اختالف با قوانین اسالمی قرار بگیرد.
حاال اما چرا باید دین اسالم که خود از برابری حق 
زن و مرد سخن می گوید، چنین نظری در مورد زن 

داشته باشد؟

یک صد و ده سال پیش از امروز، به ابتکار کالراستکین، 
یک میلیون زن برای به دست آوردن حق رای و حق 
آموزش برای زنان به جاده ها ریختند. از آن زمان تاکنون، 
در نقاط مختلف جهان بعضی دست آوردهای مهم حاصل 
شده است؛ میلیون ها زن در سراسر جهان آینده خود را 
به دست گرفته اند و تا هنوز فعاالنه برای کسب حقوق 
مبارزه  خود  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
می کنند. ولی عده زیاد زنان، از جمله در افغانستان در 
شرایط کنونی نگران از دست رفتن دست آوردهای نسبی 

دو دهه اخیر خویش اند.
از  تجلیل  بهانه  به  افغانستان  در  زن  حقوق  فعاالن 
همه  از  زنان،  جهانی  همبسته گی  روز  یا  مارچ  هشتم 
قوی  جنبش  ایجاد  برای  تا  می طلبند  کشور  این  زنان 
زنان افغانستان بدون توجه به گرایشات فکری، عقیدتی 
از  افغانستاِن عاری  با هم متحد شوند و برای  و نژادی 
مطالبات  برخیزند،  مبارزه  به  ترور  و  جنگ  خشونت، 
برابر  مثابه شهروندان  به  را  زنان  برحق  خواسته های  و 
مطرح نمایند و از دولت، جامعه جهانی و تحریک طالبان 
سیاسی،  عرصه های  در  اساسی  مراقبت های  خواستار 
اجتماعی،  رفاه  پرورش،  و  آموزش  بهداشت،  اجتماعی، 

کار و امنیت حقوقی گردند.
برای زنان افغانستان بعد از فراز و فرودهای متعدد، سال 
زنان  است.  دیگری  زمان  هر  از  سرنوشت سازتر  جاری 
افغانستان نگران وضعیت سیاسی و آینده خود و کشور 
هستند. مذاکرات صلح افغانستان سرخط اخبار داغ برای 

تمام شهروندان، به ویژه زنان کشور است.
)همبسته گی  روز مهم  این  از  گرامی داشت  بهانه  به  ما 
زنان جهان برای برابری(، نقش و مشارکت سیاسی زنان 
را در روند صلح مطرح می نماییم. برای روشن ساختن 
این مبحث، به عنوان مقدمه، تجارب زنان در روند صلح 
در چند کشور جهان به عنوان الگو ارایه می گردد تا باشد 

از این تجارب آموخت.
تجارب مذاکرات در کشورهای مختلف نشان می دهد که 
روندهای صلح زمانی به موفقیت رسیده که زنان در آن 
شامل بوده اند. نقش پویای زنان سبب می گردد تا توازن 
جنسیتی و مشروعیت ارزشی روند صلح که سنگ پایه 

صلح مثبت یا صلح گرم است، بنا نهاده شود.
تحقیقی را دانشگاه کلمبیا در سال 2012 پیرامون صلح 
زنان  انجام داده است که نشان می دهد حضور  زنان  و 

گروه کاری صدای واحد زنان در سیاست گذاری صلح و 
»صدای ما، آینده ما« خواسته ها، نگرانی ها و پیشنهادات 
خود را برای آینده و حفظ نظام جمهوریت بیان کنند. 
بدون  جمهوریت  که  است  باور  این  به  دولت  رهبری 
دوران  آن  از  ما  حاال  نیست.  میسر  زنان  سازنده  نقش 
گذر کرده ایم که زنان تنها نقش حیثیتی برای برنامه های 
انکارناپذیر  واقعیت  زنان  امروز  داشته اند.  سیاسی 
جامعه ما هستند. زنان درس می خوانند، کار می کنند، 
از  و  هستند  متخصص  و  محقق  هستند،  سیاست مدار 
همه بیش تر که معلمان برجسته کودکان و جوانان ما 
هستند. جمهوریت یعنی دربرگیری این پدیده  ارزشمند 

در چارچوب قدرت مشروع.
حکومت افغانستان نیز به صدای زنان لبیک گفت و امروز 
4 زن قوی و تأثیرگذار در مذاکرات صلح شرکت دارند 
که نه تنها از زنان، بلکه به عنوان شهروندان جمهوریت از 

ارزش های آن دفاع می کنند.
بر عالوه، باید تذکر داد این که، سند دیگری که می توان 
متحد  ملل  سازمان   132۵ قطع نامه  زد،  چنگ  آن  به 
است که در سال 2000 تصویب شد. براساس بند اول 
حضور  تا  دارند  وظیفه  عضو  دولت های  قطع نامه،  این 
زنان را در تمام مراحل تصمیم گیری پیرامون جلوگیری، 
و  منطقه ای  ملی،   سطح  در  منازعات  حل  و  مدیریت 
بین المللی تضمین کنند. جمهوری اسالمی افغانستان به 
عنوان یکی از اعضای این قطع نامه، پالن عمل ملی را 

تصویب و سه دوره گزارش نیز ارایه کرده است.
صاحب نظری، دیدگاه خود را طی چهار مولفه که حضور 
و نقش زنان را در روند صلح معنادار می سازد، به اختصار 
چنین بیان داشته است که من نیز این دیدگاه و مولفه ها 

را مهم و اساسی می پندارم:
تمام  در  زنان  که  است  الزم  کردن:  نماینده گی   .1
حضور  حکومت  و  صلح  روند  تصمیم گیری  بخش های 
فعال داشته باشند. اینجا، زنان پیام آوران شهروندان به 

آجندای صلح و برنامه های ناشی از آن هستند.
سطوح  تمام  در  زنان  که  است  الزم  داشتن:  سهم   .2
مدیریتی روند صلح سهیم باشند. اینجا، زنان مشروعیت 
اجتماعی  مقبولیت  را  صلح  روند  و  می آورند  بار  به 

می بخشند.
صلح  روند  در  زنان  که  است  الزم  جایگاه:  تثبیت   .3
در  آن ها  جایگاه  و  حقوق  که  نمایند  حاصل  اطمینان 

پالیسی ها و ساختار آینده حکومت نه تنها که محدود 
نمی شود،  بلکه گسترش می یابد. اینجا، زنان دادخواهی 
می نمایند و جایگاه محکم خود را در قانون، سیاست و 

برنامه های کالن تثبیت می کنند.
4. بازشناسی جایگاه و نقش آن ها در دوره پسامنازعه:  
باید اطمینان حاصل شود که تمامی تعهداتی که پیرامون 
حقوق و جایگاه زنان، در دوره حل منازعه مورد تطبیق 
قرار می گیرد، از آن فروگذاشت صورت نمی گیرد. اینجا، 
زنان پاسداران صلح اند و از امنیت پایدار صیانت می کنند.

به  مذاکره کننده  تیم  مذاکرات،  روند  در  را  فعال  نقش 
باید نقش  زنان  بلکه گروه های  انجام نمی دهد،  تنهایی 
انجام  صلح  گفت وگوهای  درهای  پشت  در  را  خویش 
و  منطقه ای  ملی،   محلی،   سطح  در  البی گیری  دهند. 
طرح  و  مسالمت آمیز  تظاهرات  راه اندازی  بین المللی، 
موثر  نیز  مذاکره کننده  هیأت های  از جوانب  خواسته ها 

و کارا است.
عنوان  به  زنان  نقش  این که،  داد  تذکر  باید  اخیر  در 
جمهوری  نظام  در  شهروندی  حقوق  اصلی  خاستگاه 
قانون  و  جمهوری  نظام  حفظ  در  افغانستان  اسالمی 
اساسی مهم است. زنان در نظام جمهوریت، در کلیت 
حضور  این  جمهوریت  بدون  می کنند.  پیدا  معنا  نظام 

معنا ندارد.
در مراحل بعد از توافقات و تطبیق آن، نقش زنان در 
اهمیت  از  صلح  تحکیم  و  صلح سازی  چون  مسایلی 
ویژه ای برخوردار خواهد بود. نقش زنان می تواند به عنوان 
ناظران تطبیق توافقات موثر و کارا باشد. زنان می توانند 
در التیام بخشی درد و الم قربانیان و ایجاد موزیم تصاویر 
شهدای قربانیان جنگ،  جمع آوری خاطرات زنان قربانی 
جنگ، تدویر میزهای مدور با محتوای صلح اجتماعی و 
راه اندازی برنامه های گفتمان صلح از طریق رسانه ها نیز 

نقش داشته باشند.
صلح سازی  روند  در  مذاکره  و  صلح  طرفین  و  جهان 
افغانستان باید یک عنصر مهم را به خاطر بسپارند؛ زنان 
بازی گران روند صلح هستند، نه بیننده گان آن. زنان از 
که  سیاسی  بازی های  تماشاچیان  نقش  تمثیل  دوران 
خود قربانیان اصلی آن بودند، گذر کرده اند. ما به این باور 
هستیم که زنان باید در متن بازی ها، بازی گران مرکزی 

و پالیسی ساز باشند.

در روند صلح کمک می کند تا این روند پایدار و باثبات 
بماند. این تحقیق نشان گر آن  است که بدون مشارکت 
جدی  پرسش  با  صلح  مشروعیت  صلح،  روند  در  زنان 

مواجه می شود.
روشن  است،  شده  انجام   1۹۹0 سال  در  که  تحقیقی 
می سازد که دالیل ناکامی توافق نامه های صلح کشورهای 
کنار  در  سومالیا  و  سیرالیون  سریالنکا،  روندا،  آنگوال، 
سایر عوامل، در حاشیه قرار دادن زنان،  جامعه مدنی و 

همه شمول نبودن این گفت وگوها بوده است.
کلمبیا،  در  صلح  مذاکرات  در  زنان  شمولیت  برعکس، 
ایرلند شمالی و منطقه میندانایوی فیلیپین، همه بیانگر 
از شمولیت استراتژیک زنان در  امر است که پس  این 
مذاکرات، تغییرات مهمی در گفت وگوها به وجود آمده 
است و طرفین به نتایج بهتری در رابطه به صلح دست 

یافته اند.
در  داشتند.  فعال  سهم  زنان  کلمبیا،  صلح  روند  در 
در  منازعه  طرف  دو  کشور  این  صلح  گفت وگوهای 
مذاکرات مستقیم صلح، حق حضور زنان را به رسمیت 
شناختند و هم چنان از خواسته های زنان در دوره حل 
در  کلمبیا  زنان  کردند.  حمایت  پسامنازعه  و  منازعه 

همه پرسی ها نیز نقش فعال بازی کردند.
اشتراک زنان در گفت وگوهای صلح فیلیپین در مراحل 
مختلف نمونه دیگری از حضور معنادار زنان این کشور 
بود. خانم  مریم کورونیل فیریر، سند توافق صلح را با 
مخالفان حکومت فیلیپین امضا کرد. وی در جریان تمام 

مذاکرات حضور فعال داشت.
مناسبات  در  زیاد  اهمیت  که  تجارب جهانی  این  همه  
بین الملل و نظم نوین آن دارد، نشانگر یک اصل مشترک 
است که صلح سازی خواست همه بشریت است و زنان 
بهترین و نمایان ترین پیام آوران صلح اجتماعی، پایدار و 

مشروع هستند.
به  و  خویش اند  آینده  نگران  هنوز  افغانستان  زنان 
مذاکرات و پیامدهای آن به دیده شک می نگرند که مبادا 
دست آوردهای آنان دست خوش تغییرات شود و قربانی 
کنار  در  زنان  برای  اخیر  دهه  دو  گردد.  صلح  توافقات 
چالش های امنیتی، سال های پر دست آورد بوده است و 
زنان در عرصه های اجتماعی،  سیاسی و اقتصادی فعاالنه 
شرکت داشتند. زنان توانستند در اجماع ملی زنان برای 
صلح و در گردهمایی زنان در دفاع از جمهوریت،  ایجاد 

گذارازقربانیانجنگبهبازیگرانصلح
جستاریدربابمشارکتسیایسزناندرروندصلح

و بحران افراطیت
زنان

داکتر عالمه، پژوهشگر حوزه  فلسفه

هانیه ملک

یک صد و ده سال پیش از امروز، به ابتکار کالراستکین، یک میلیون زن برای به دست آوردن حق رای و حق آموزش 
برای زنان به جاده ها ریختند. از آن زمان تاکنون، در نقاط مختلف جهان بعضی دست آوردهای مهم حاصل شده است؛ 

میلیون ها زن در سراسر جهان آینده خود را به دست گرفته اند و تا هنوز فعاالنه برای کسب حقوق اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی خود مبارزه می کنند.



جهان است. در عین حال، فمینیسم اسالمی عامل ستم 
بر زنان را تطبیق احکام دینی با تفاسیر مردساالرانه و 
بازتعریف و تفسیر  نابرابر می داند و حل مسأله را در 
حالی  در  می کند.  جست وجو  دینی  احکام  زنانه  
موجودیت  فمینیسم،  سوسیال  و  مارکسیست  که 
می دانند  زنان  بر  ستم  علت  را  اجتماعی  طبقه های 
می نمایند.  پیشنهاد  را  طبقاتی  جامعه  براندازی  و 
را  زنان  بر  ظلم  و  ستم  عامل  اما  رادیکال  فمینیسم 
ساختار ها و جامعه  مردساالر می داند و بنگاه های اصلی 
فرهنگی،  مردساالر  ساختارهای  که  را  زنان  سرکوب 
تاریخی، حقوقی و خانواده و ازدواج است، مورد تعارض 
قرار می دهد. در حالی که پُست مدرن فمینیسم، به این 
باور است که ریشه  ستم و تابعیت زنان در خانواده و 
ازدواج نه، بلکه در نحوه شکل گیری روابط میان زنان و 
مردان در جامعه است. بنابراین، تمامی مفاهیمی چون 
مرد، زن، ازدواج و مادری را باید از نو تعریف کرد. این 
مکتب هم چنان تأکید بیش تر بر تساوی حقوقی میان 
ثابت و  ارایه یک طرح  اما در تالش  مرد و زن دارد، 
واحد و غیرقابل تغییر برای حل »مسأله  زن« نیست و 
بر تنوع فرهنگ ها و تجربیات زنان در جوامع مختلف 

تأکید دارد.
نشان  فمینیسم  نظریه پردازان  اجمالی،  مرور  این  با 
می دهند که هدف، مطالبات و خواست  فمینیست ها 
فقط و فقط تامین »حقوق برابر« برای انسان ها )زنان( 
که به دلیل جنیست شان مورد تبعیض قرار گرفته اند، 
با  باقی  است و  نیازها و خواست های شان ارضا ناشده 
بی عدالتی، تبعیض و خشونت های جنسی/جنسیتی در 
جامعه مردساالر مواجه اند، است، نه ستیز با یک قشر 
مشخص جامعه )مردان(؛ آنچه که نیاز به تغییر بنیادین 
فمینیست ها،  مبارزه  دارد.  شالوده شکنی  و  اساسی  و 
جنگ در برابر بی عدالتی، افکار مردمحور و ساختار های 
سلسله مراتبی که الگو های رفتاری، ارزش ها و اعتقادات 
و فرهنگی را تولید و بازتولید می نماید که یکی را در 
جامعه بادار و دیگری را برده می سازد، است. فرهنگی 
که یکی را برتر و فرادست و دیگری را پست تر، حقیر تر 
تالش  در  فمینیسم  کل،  در  می شمارد.  فرودست  و 
جامعه ای  است،  جامعه  و  فرهنگ  ساختن  »انسانی« 
برخوردار  برابر  و  انسانی  حقوق  از  آن  افراد  همه   که 
است، »برابری« و »انسان گرایی« به مولفه های اساسی 
و فرهنگ زیست باهمی مبدل می گردد. فمینیسم را 
در حقیقت می توان یک بخشی از مکتب اومانیسم به 
شمار آورد، چون هر دو مکتب )فمینیسم و اومانیسم( 
باورمند به »حقوق برابر« برای انسان ها ورای جنس و 

جنسیت شان اند.
اما از آن جایی  که جهان، جهان مردانه است، قدرت، 
نظام، امکانات و فرصت ها در جوامع در چنگ و کنترل 
مردان است - آنچه که زنان محروم از آن  اند. تعدادی 
از افراد جامعه، به ویژه مردان، هر نوع مبارزه و تقالی 
فمینیست ها را مبارزه  برابری طلبانه و عدالت خواهانه نه، 
بلکه کنش مردستیزانه و در برابر خود تلقی می کنند 
را  با مردان  انگ دشمنی  افترا می بندند و  به آن ها  و 
می زنند. موردی که آبشخور پایین بودن سطح آگاهی، 
نفس  و  فمینیسم  مورد  در  مردم  اطالعات  و  دانش 
فعالیت های آزادی خواهی زنان است. یک پیش فرض، 
ممکن این باشد که گویا فمینیست ها خواهان برتری 
براندازی مردان  و در تالش  مردان اند  به  نسبت  زنان 
و نظام خانواده. )روابط مسلط کنونی سپهر خصوصی 
بازتعریف  و  بازبینی  نیازمند  شدت  به  که  »خانوده « 
است و قابل نقد(  . باوری که از اساس درست نیست. 
جنبش های  شکل گیری  بنیادین  دلیل  که  حالی  در 
خاطر  به   نباید  فردی  هیچ  که  است  این  فمینیستی 
جنس/جنسیت از حقوق انسانی و برابر محروم شود. اما 
چون زنان صرف به دلیل جنس/جنسیت شان در طول 
تاریخ بشریت محروم از حقوق و امکانات و فرصت ها در 
جوامع استند، فمینیسم در دفاع از زنان و برای برابر 
کردن حقوق آن ها به تالش آغاز نمود. به این معنا که 
فمینیسم در قدم نخست و مستقیم با زنان و به گونه 
غیرمستقیم با همه  افراد جامعه به شمول مردان کار 
می کند. چون فمینیست ها به این باور اند که قربانی 
نابرابری ها تنها زنان نه، بلکه مردان و سایر گروه های 

انسانی چون دگرباشان و کودکان هم  اند.
اما با درد باید گفت که جامعه  افغانستان گواه حضور 
بعضی زنان به اصطالح فعال حقوق زن و فمینیست 
و سطحی  برداشت ساده انگارانه  با  که  است  بوده  هم 
مطالبات  و  اساسی  ارزش های  و  فمینیسم  مفهوم  از 
امواج مختلف فمینیسم، به جای مبارزه با ریشه های 
اساسی عوامل ستم و سرکوب زنان، راه ستیز با مردان 
حل  راه  نموده اند،  پشت  مردان  به  کرده اند.  پیشه  را 
نابرابری سیستماتیک را که بیش ترینه پدیده فرهنگی 
- اجتماعی است، در نفی و براندازی مردان می بینند، 

آیا مبارزات برابری خواهانه زنان، جنگ با مردان است؟ 
یا به عبارت دیگر، آیا فمینیسم راه حل رهایی زنان را از 
انقیاد و برده گی، در براندازی مردان جامعه می بیند؟ چرا 
به فعالیت های آزادی خواهانه زنان برچسب مردستیزی 
زده می شود؟ و آیا هر فمینیستی با ستیز و نفی مردان 
خویش  عدالت خواهانه  اهداف  دست یابی  به  موفق 
خواهد شد؟ چرا به هر فمینیستی در جامعه ما انگ 
مردستیزی زده می شود؟ این ها، پرسش هایی است که 
همواره در طول تاریخ در برابر جنبش های حقوق زنان 
و کنش گران حوزه  زن در جوامع مختلف مطرح بوده 
و هنوز هم است. پاسخ به این پرسش ها هرچه باشد، 
سوق دهنده  و جهت دهنده فعالیت های برابری خواهانه 
زنان و مردان در جامعه خواهد بود. بنابراین، تأمل و 
طرح پرسش های از این دست، در این روز - روز جهانی 
ایستاده گی زنان جهان در برابر نابرابری ها و تبعیضات 
جنیستی، از این جهت نیاز است، چون  دیده می شود 
که هنوز هم مبانی معرفتی و مفهوم و اهداف اصلی 
عدالت خواهانه  فعالیت های  و  فمینیستی  جنبش های 
زنان در جامعه  کنونی ما درست تعریف و تبیین نشده 
باورهای کلیشه ای و  ابهام و درگیر  و هنوز هم دچار 

ساده انگارانه است.
که  است  نیاز  پرسش ها،  این  به  پاسخ  ارایه  از  قبل 
صورت  به  را  فمینیسم  مختلف  مکاتب  روی کرد های 
مرور  زن«  »مسأله   مورد  در  موجز  و  مختصر  خیلی 
نماییم. تا این که روشن شود، اختالف دیدگاهی که در 
نحوه برخورد با مردان در فرایند مبارزات عدالت خواهی 
شده  کشانیده  جامعه  عادی  اقشار  به  که  زنان  برای 
اندیشه های فمینیستی دارد یا خیر؟  است، ریشه در 
قرار نیست در این نوشته، فمینیسم و مکاتب مختلف 
آن تحلیل، نقد و بررسی گردد؛ بلکه هدف این است 
تا پی ببریم که مطالبات واقعی فمینیستی چیست و 
نحله های فمینیستی مختلف با چه نگرش و روی کردی 
به »مسأله زن« پرداخته اند: جنگ با مردان یا مبارزه با 

تفکر و ساختارهای مردمحور و نابرابر جامعه؟
در این جای شکی نیست که جوامع مختلف در طول 
عقب ران،  نیروهای  موجودیت  گواه  بشریت  تاریخ 
سرکوبگر و ظلم  در برابر زنان بوده و از دیر باز ستم 
را بر زنان روا می داشته اند. این نیروهای  محدود کننده 
از  و  تا فرهنگ دیگر  از فرهنگ  و سرکوبگِر زنان که 
شدت  به  دیگر  جامعه   تا  جامعه  یک  تاریخی  سنت 
را  گوناگون  موقف گیری های  و  واکنش ها  متفاوت اند، 
از  گونه هایی  تشکل  سبب  که  است  داشته  قبال  در 
مکاتب  از  تعدادی  شد.  مختلف  جوامع  در  فمینیسم 
روی کرد  زن«  »مسأله  به  پرداختن  در  فمینیستی 
نفی و تعداد دیگر آن روش ایجابی را اتخاذ نموده اند. 
براندازی  در  را  زنان  چالش های  راه حل  آن ها  برخی 
ساختارهای فرهنگی و تاریخی و مناسبات اجتماعی 
و ارایه »طرح نو« می بینند و برخی دیگر حل مسأله 
ترویج مفهوم »زنانه گی« در جهان  بازتعریف و  را در 
می دانند. به گونه مثال، لیبرال فمینیست ها عامل ستم 
بر زنان را نقش های جنسیتی در جامعه می دانند و باور 
دارند که نقش های جنسیتی سبب شده است تا زنان 
در جامعه نقش دومی و پست تر داشته باشند. بنابراین، 
براندازی نقش های جنسیتی را به  عنوان بخشی از راه  
حل پیشنهاد می کنند. فمینیسم اگزستنسیال و بعد 
فمینیسم رمانتیک با انتقاد از فمینیسم لیبرال شکل 
فمینیسم  اندیشمند  عنوان  به  دوبوار  گرفت. سیمون 
اگزستنسیالیست به این باور بود که در فرهنگ جوامع، 
شمرده  دومی  یا  دیگری  »زن«  و  است  »مرد«  اصل 
می شود. به همین دلیل حقیقت وجودی زن در اجتماع 
برساخت جامعه مردساالر است، نه حقیقت واقعی او. 
به همین دلیل می گفت: »زن، زن به دنیا نیامده، بلکه 
مقابل،  در  )دوبوار، 13:1380(  می شود.«  ساخته  زن 
ارج  مردان  و  زنان  تفاوت های  به  رمانتیک  فمینیسم 
در  »زنانه گی«  ترویج  و  بازتعریف  پی  در  و  می گذارد 

تا در براندازی و بازتعریف مفاهیم، نهاد ها و ساختارهای 
نابرابری که عامل بی عدالتی و سرکوب زنان در جامعه 
است. برعالوه، جامعه  ما تجربه فعالیت های تعدادی از 
فمینیست  نماهای نارسیست را هم داشته است/دارد که 
با در آوردن اداهای فمینیستی و کنشگری در حوزه  
زنان به دنبال اهداف فردی، مقطعی و مغرضانه  خود 
بوده اند، با خوش خدمتی به رهبران و مردان جامعه از 
پذیرفته شدن و طرد  تأیید شدن،  برای دیده شدن، 
نشدن از سوی جامعه و برای حفظ موقف و مقام آینده  
خود، زیر هر نام و نقابی حتا به داعیه قالبی دفاع از دین  
و دین داران جامعه، ارزش های آزادی خواهی و مبارزاتی 
را در جامعه ما به حراج گذاشته اند. برای رسیدن به این 
هدف تمامی حرمت ها را شکسته و حتا از براندازی و له 
کردن هم جنس خود هم دریغ نمی نمایند. با ایستادن 
در برابر زن دیگری و با روا داشتن خشونت ها، تحقیر ها، 
قضاوت ها و قساوت ها و حتا چونان توده  بی سواد و نا آگاه 
افراد جامعه با »فمینیست افغانی« خواندن هم دیگر، 
وسیله ای  را  خود  دشنام،  و  اهانت  هدف  به  آن هم 
نظام مردساالری  ماشین  آوردن  در  به چرخش  برای 
و تداوم حلقه  خبیثه  خشونت می سازند. تعداد ی هم 
با مظلوم نمایی و به دام  انداختن مردان با موقف  های 
اقتصادی و اجتماعی در جامعه، خود  خوب شغلی و 
در  که  حتا  می رسانند.  جایگاه دل خواه خویش  به  را 
بعضی حاالت خود را به عدد تقلیل می دهند؛ زن دوم، 
سوم و چهارم می شوند و روی  ویرانی های خانه  دیگری، 
خانه خود را آباد می سازند. این گروه زنان در عین حال 
آن هم در همایش های  پارادوکسیکال،  با یک حرکت 
بزرگ، از حقوق زنان، برابری و ارزش های حقوق بشری 
حرف می زنند. آن زمان است که باید پرسید این همه 
تناقض و نیرنگ را چگونه می توان در پیکره یک تن و 

صورت جا داد؟
در این میان، تعدادی هم استند که به دلیل حساسیت ها 
و مخالفت های جامعه، توهم و باورهای کلیشه ای که 
مرتبط به این کلمه در جامعه وجود دارد و با هراس 
از قضاوت مردم، آماده نیستند خودشان را فمینیست 
فمینیسم  هدف  و  مفهوم  به  که  حالی  در  بنامند. 
باور و اعتقاد دارند. در مقابل اما کسانی استند که با 
بی مسوولیتی تمام و بدون دانستن مفهوم فمینیسم، 
هدف و تاریخ مبارزات فمینیستی و ارزش های اساسی 
آن فقط و فقط به هدف به شهرت رسیدن و مطرح 
شدن در جامعه، پسوند فمینیست و فعال حقوق زن 
را به نام خود پیوند می زنند. در حالی که اگر از آنان 
پرسیده شود که چند فمینیست و کتاب های آن ها را 
که سبب ظهور فمینیسم و گونه های مختلف  آن در 
جهان شرق و غرب شده است، نام ببرند، نه تنها که 
قبول  قابل  تعریف  حتا  ندارند،  پاسخی  مورد  این  در 
از اهداف فعالیت های خود هم ارایه کرده نمی توانند. 
اصل مسأله این نیست که چه کسی خود را فمینیست 
می نامد و چه کسی نمی نامد. مسأله  اساسی این است 
که استفاده/عدم  استفاده پسوند فمینیست/فمینیسم و 
یا هر لقب دیگری چون کنشگر و فعال و... باید مبتنی 
بر دانش، آگاهی، مطالعه و به شکل آگاهانه و مسووالنه 
از کلیشه های رایج  نه براساس تقلید و پیروی  باشد، 

جامعه و اهداف شخصی و گذرا.
آنچه گفته شد چکیده ای از چالش  ها، توهمات و دالیل 
فمینیست  رایج  برداشت  و  تحلیل   در  معرفت  فقدان 

قربانی  که  است  افغانستان  جامعه   در  کنش گری  و 
زنان  در کنار مردان اند. مواردی که عامل  باز هم  آن 
در  منفی  افکار  بیش تر  ترویج  و  افزایش حساسیت ها 
شده  جامعه  در  زن  حوزه  فعاالن  و  فمینیسم  مورد 
شدن  شکسته  و  شدن  اعتبار  ساقط  سبب  و  است 
پایه های مبارزات آزادی خواهی زنان در جامعه می شود. 
هم چنان، راه مبارزه را برای دیگران و نسل های آینده 
پاسخ  کرد؟  باید  چه  می سازد. پس  و طوالنی  دشوار 
این پرسش پویا است و در پاسخ های ثابت، مفشن و 
قالبی نمی گنجد. بنابراین، ارایه پاسخ برای این پرسش 
را باز می گذارم، چون فکر می کنم که فعالیت هایی را 
که نیاز است و باید انجام داد، آن هم در وضعیت کنونی 
و نقطه  صفری که ما قرار داریم، نمی توان در چوکات 
چند سطر معدود و محدود بیان نمود. چون کارهایی را 
که در این خصوص باید کرد، به حدی ا ست که از توان 
بنابراین، بهتر  این نوشته بیرون است.  قلم و حوصله 
است بپرسیم که در نخستین گام چه نباید کرد؟ پاسخ 

کوتاه و خالصه است: مردستیزی.
از مشکل اند،  بخشی  مردان خود  همواره گفته اند که 
به همین دلیل تعدادی به فکر براندازی و نفی آن ها 
استند. اما وقتی مردان بخشی از مشکل اند، بخشی از 
راه حل هم شده می توانند و استند، به شرطی  که ما 
زنان از باالی اسب تنفر و مردستیزی  پایین شویم و 
نسبت به این مسأله واقع بینانه و کارشناسانه نگاه کنیم. 
امروز تعداد زیادی از مردان با وجود چالش های جامعه 
سنتی افغانستان و نگاه های توهین آمیز مبنی بر این که 
گویا با کار کردن در کنار زنان »مردانه گی«شان ساقط 
می شود، عماًل برای برابری حقوق زنان مبارزه می کنند. 
باید باورمند به این فعالیت ها بود. امروز همین مردها به 
این باور رسیده اند که تامین آزدای و برابری در جامعه، 
در گروه آزادی هر دو جنس، زن و مرد است. چرا که از 
آزادی و برابری نمی توان حرف زد، اگر قشری، طبقه ای 
و یا گروهی در جامعه محروم، محکوم و فرودست باشد. 
چون آزادی را که قشر فرادست دارد و با استفاده از آن 
قشر فرودست را استثمار می کند، مورد خشونت قرار 
می دهد و ملک خود می پندارد، آزادی حقیقی نیست. 
توهم آزادی است. بنابراین، برای تامین آزادی واقعی 
می دهد،  معنا  »برابری«  و  »عدالت«  »انسانیت«،  که 
باید مشترکاً تالش کرد. چون  با یک بال نمی توان به 

سوی این جامعه ایده آِل همه پرواز کرد.
نابرابر و مردساالر  مردان در کنار زنان قربانی جامعه  
روی  را  بزرگی  بار  مردساالری،  در  نهفته  ساالر  اند. 
در  مردان  امروز  است.  گذاشته  مردان  شانه های 
افغانستان باید به تنهایی پول در آورند و نان و نفقه  
هر  به  را  آن   از  بیش تر  یا  و  بیست نفری  خانواده های 
و  حفظ  برای  تنهایی  به  کنند.  تامین  ممکن  شکل 
تنهایی  به  تنهایی کار کنند.  به  دفاع کشور بجنگند. 
عهده دار اداره نظام  باشند. در عین زمان، از »ناموس« 
و  خانواده  زنان  که  خود  جامعه[  متداول  تعبیر  ]به 
قبیله شان است، محفاظت کنند. حفاظت از »ناموس« 
و تملک یک انسان کار راحتی نیست. فکر این که نشود 
و خدشه دار  لکه دار  روزی  مرد  »غیرت«   و  »ناموس« 
ذهنی  توهمات  و  فشار  دچار  شدیداً  را  مرد  گردد، 
می سازد که آسیب های شدید را در قبال دارد. این همه 
مسولیت های فرسایشی روی شانه های مردان که در 
ظاهر زیبا و بهتر می نماید، از مردان »ماشینی« ساخته 
است که نباید تاریخ استهالک داشته باشد. در ختم 
روز، وقتی مردی با این همه ناراحتی ذهنی  وارد خانه 
می شود، این زن است که باید بار این فشار را تحمل 
کند. پس این مناسبات را فقط و فقط با کار »باهم« و 
»مشترک با مردان« می توان به شکست مواجه ساخت، 

نه با جنگ و نفی مردان.
مردساالرانه  مناسبات  تغییر  برای  این که،  آخر  سخن 
در افغاستان که قربانی آن نه تنها زنان، بلکه مردان 
و سایر گروه های انسانی چون دگرباشان و کودکان اند، 
ضرورت به مبارزه مشترک است. به این امید که بتوان 
شکست  درهم  را  مناسبات  این  »باهم«  و  مشترکاً 
آن  بر  که همه سوار  را  بحر  و کشتی شکسته  وسط 
هستیم و دیر یا زود غرق خواهد شد، به سوی ساحل 
»باهم«  نهایت،  در  کشاند.  عدالت  با  همراه  و  برابری 
موفق باید شد تا این فرایند تاریخی را از میدان گفتمان 
برابری و عدالت طلبی جمعیت محدود نخبه گان جامعه 
فراتر ببریم و در عرصه های مختلف هنری، اجتماعی 
دهیم  بسط  مردم  توده   زنده گی  مختلف  پهنه های  و 
به تشکل جنبش های آزدای خواهی منسجم  و موفق 
و بومی و محلی زنان افغانستان/فمینیسم افغانستانی 
مناسبات  و  وضعیت  براساس  که  بومی  )فمینیسم 
نیاز ها،  عینی،  واقعیت های  و  جامعه  حاکم  اجتماعی 
باشد(  افغانستان  از بطن جامعه   امکانات و برخواسته 
موفقیت های  که  است  زیبنده  زمان  آن  فقط  شویم. 
مبارک این چنینی را در این روز )روز جهانی زن( به 
تجلیل گرفت و به هم سنگران  مان میمون و خجسته 

باد گفت. به امید آزادی و برابری.
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آیاجنگمابامرداناست؟
آیا مبارزات برابری خواهانه زنان، 
جنگ با مردان است؟ یا به عبارت 
دیگر، آیا فمینیسم راه حل رهایی 

زنان را از انقیاد و برده گی، در 
براندازی مردان جامعه می بیند؟ چرا 

به فعالیت های آزادی خواهانه زنان 
برچسب مردستیزی زده می شود؟ 
و آیا هر فمینیستی با ستیز و نفی 
مردان موفق به دست یابی اهداف 

عدالت خواهانه خویش خواهد شد؟ 
چرا به هر فمینیستی در جامعه ما 

انگ مردستیزی زده می شود؟ این ها، 
پرسش هایی است که همواره در 

طول تاریخ در برابر جنبش های 
حقوق زنان و کنش گران حوزه  زن در 
جوامع مختلف مطرح بوده و هنوز هم 
است. پاسخ به این پرسش ها هرچه 

باشد، سوق دهنده  و جهت دهنده 
فعالیت های برابری خواهانه زنان و 

مردان در جامعه خواهد بود.

فریحه ایثار، کنش گر حقوق بشر و مسایل اجتماعی



باید طالبان درست و کامل تعریف شوند. اوالً، اکثریت مردم فکر می کنند )می دانند( که طالبان خودشان بادار خود نیستند، لذا شاید این 
بادار اصلی در آینده نخواهد این صلح دوام کند، باز چه؟ دوم، طالبان و افراط گرایان از گروه های مختلف، اما جداگانه تشکیل شده اند. صلح 

با کدام یکی از این گروه ها است و با دیگران چه؟ تشویش من از این است که اگر صلح با طرف اصلی و با تمام گروه هایی که جزو طالبان/
افراط گرایان هستند، نشود، چه تضمینی وجود دارد که این صلح برای زنان و )مردان( افغانستان آرامش و رفاه می آورد و در آن وقت، باز 

چه کسی/سازمان و کشوری به داد افغانستان مظلوم خواهد رسید؟
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امسال، ملل متحد روز بین المللی زنان را به  نام »نسل 
مساوات« مسما کرده است؛ مساوات بدون نظرداشت 
زبانی،  قومی،  ملی،  بین المللی،  اجتماعی،  گروه های 
و  سیاسی  اقتصادی،  مذهبی،  دینی،  ِسنی،  فرهنگی، 

تقسیمات دیگر.
برای افغانستان، مگر، مساوات زنان باید و حتماً با یک 
صلحی توأم باشد که برابری را تضمین کند؛ صلحی که 
به اضافه قطع دهشت افگنی ملکی و نظامی، مسلماً با 
اوصاف و ارزش های »عادالنه، با عزت و پایدار« مزین 
باشد و منتج به رفاه و عصری شدن افغانستان شود. در 

نبشته امروز، این اندیشه تهداب گفتار بنده است.
کنونی  افغانستان  مشکل  مهم ترین  بنده،  باور  به 
آسیب پذیری و متزلزل بودن آن در ابعاد مختلف است 
که هر بُعد، ابعاد دیگر را تغذیه می کند و مشکالت را 
تمام  این همه آسیب پذیری،  است.  زنجیره ای ساخته 
طعمه  آسانی  به  که  ساخته  ضعیف  آن قدر  را  کشور 
و  مادی  تجاوز  و  استثمار  استفاده جویی،  استعمال، 
وجود  با  افغانستان  زنان  وضعیت  است.  شده  معنوی 
کارکردهای صد سال اخیر نسبتاً خوب و دست آوردهای 
برازنده در این نوزده سال و با وصف این که یقیناً یک 
نیازمندی های  و  مشکالت  با  اکنون  است،  ناتمام  کار 
از  را  و کالن ترین ضربه ها  است  روبه رو  و عمیق  مهم 
همین آسیب پذیری سراسری و کثیراالبعاد همه روزه به 

تجربه نشسته است.
برای کاهش آسیب پذیری و تعیین استقامت سالم، بنده 
موضوع صلح و وضعیت زنان و )مردان( افغانستان را با 
هم گره خورده می بینم و توجه به چند نکته آتی را 

ضروری و موثر می دانم:

۱. مسایلی که در مذاکرات صلح به آن پرداخته 
شود:

باید طالبان درست و کامل تعریف شوند. اوالً، اکثریت 
مردم فکر می کنند )می دانند( که طالبان خودشان بادار 
خود نیستند، لذا شاید این بادار اصلی در آینده نخواهد 
این صلح دوام کند، باز چه؟ دوم، طالبان و افراط گرایان 
از گروه های مختلف، اما جداگانه تشکیل شده اند. صلح 

عملی  به صورت  کابل  در  تنها  و  تنها  است،  آن  جزو 
تجربه  افغانستان،  دیگر  والیات  اهالی  می شود.  دیده 
مردم ساالری و انتخاب یکی از مأموران رسمی ادارات 
خود را در والیت خود ندارند. بدون شورای والیتی که 
قانون آن را تعریف کرده است، در اکثریت مطلق والیات 
مأمورانی وجود ندارند که توسط انتخابات روی کار آمده 
باشند، همه از مرکز تعیین و فرستاده می شوند و اهالی 
چگونه  خود  منتخب  والی  یک  با  مثاًل  که  نمی دانند 
رفتار کنند، چه رسد به این که با زنان که حقوق مساوی 

دارند، چگونه پیش آمد داشته باشند.
قانون اساسی کنونی تمام صالحیت های  هم چنان در 
را  که مشکالت  داده شده  رییس جمهور  برای  دولت 
برای حکومت داری خوب و برای شهروندان خلق کرده، 
دغل بازان را ترغیب کرده و کمک شده است که دروازه 
تبعیض، تعصب و تجاوز بر حریم خصوصی شهروندان 
باز گردد. این موضوع، مخصوصاً برای مأموران اناث و 

)ذکور( حکومت بسیار زیان بار بوده است.
موجود  اساسی  قانون  که  کند  قبول  باید  توافق نامه 
فصل  و  حل  قبیل  این  از  موضوعاتی  تا  شود  تعدیل 
گردد، ورنه صلح با طالبان، با قانون اساسی و ساختار 
کنونی، صلح و مساوات را برای شهروندان افغانستان، از 

جمله زنان نمی آورد.
سیاسی  کار  و  انتخابات  اساسی،  قانون  باید  هم چنان 
زنان آموزش داده شود  از جمله  به شهروندان عادی، 
تا سیاسیون نتوانند شهروندان، مخصوصاً زنان را برای 
همان یک روز انتخابات با پول و رشوت بخرند. یکی از 
عوامل مهم آسیب پذیری یک تعداد زنان تعلیم یافته و 

دفتردار از همین جا شروع می شود.
بخش  در  صلح،  توافق نامه  در  موضوعات  این  باید 
قدم های پسا امضای توافق نامه به صورت روشن درج 
آن  از  نتوانند  درگیر  طرف های  از  یک  هیچ  که  شود 

سر باز زنند.

۳. مسایلی که همین اکنون به آن توجه شود:
افتتاح  دفاتر شورای عالی مصالحه ملی در هر والیت 
و با کارمندان ذکور و اناث شروع به کار کنند. بخش 

شمول  به  آن  ابعاد  و  صلح  تشریح  برای  آگاهی دهی 
اعمار، تعمیم و فرهنگ صلح برای تمام اهالی، اعم از 
زن و مرد به فعالیت آغاز کند. یک خبرنامه منظم از 
جریان مذاکرات و موافقت نامه های ذی ربط به شمول 
و  متحد  ملل  امنیت  شورای   132۵ قطع نامه  نسخه 
نحوه استفاده از آن در این مذاکرات، مخصوصاً آنچه به 
زنان ربط می گیرد، چاپ گردد و به والیات در داخل و 
نماینده گی ها در خارج، برای شهروندان توزیع شود تا 
همه از جریان مذاکرات صلح و سرنوشت کشور یک سان 

باخبر باشیم.

کمک  را  زنان  داعیه  پیش رفت  که  کارهایی   .4
می کند:

در تراکم موضوعات در این قسمت، دو موضوع خیلی 
مهم است: با تمام اجرای مواد باال، صلح و مردم ساالری 
و احترام به زن بدون توجه جدی به محو بی سوادی 
زنان و )مردان( با مشکل روبه رو می شود. اکنون اکثریت 
دروغ های  مانده اند،  محروم  سواد  نعمت  از  که  آنانی 
افراطیون و ترفندهای سیاسیون را باور می کنند و قادر 
اوضاع،  جریان  و  خودشان  حقوق  خواندن  با  نیستند 

برای خود تصامیم بهتر بگیرند.
به اضافه، ایجاد زمینه های حمایت بهتر مردان و کاهش 
مثل  است؛  ضروری  برابری،  و  مساوات  از  ترس شان 
زنان  نقش  درباره  مردان  برای  چندگونه  آگاهی دهی 
در اجتماع و موضوع نفقه مردان و سالمت خانواده گی. 
و  بسیار طوالنی  راه  و هم نوایی مردان،  بدون حمایت 
پر خطر می شود که دشمنان برای تفرقه اندازی از آن 

استفاده می کنند.
صلح  مذاکرات  روزهای  این  در  زنان  برای  پایان،  در 
افغانستان، رسیدن به مساوات و به صلح واقعی مستلزم 
نکات باال است. امید است رهبری جدید در مذاکرات 
آن ها  حامی  کشورهای  و  طالبان  به  را  آن  مستقیم 

بقبوالنند و حکومت افغانستان را ملزم به آن بدانند.
ما  کشور  و  ما  افغانستان!  بی همتای  دختران  و  زنان 
ارزش مساوات و صلح را داریم. به پیش برای فرداهای 

بی تبعیض، بی تعصب، بی تجاوز، و مملو از رفاه و صفا!

چه؟  دیگران  با  و  است  گروه ها  این  از  یکی  کدام  با 
تشویش من از این است که اگر صلح با طرف اصلی و 
با تمام گروه هایی که جزو طالبان/افراط گرایان هستند، 
نشود، چه تضمینی وجود دارد که این صلح برای زنان و 
)مردان( افغانستان آرامش و رفاه می آورد و در آن وقت، 
باز چه کسی/سازمان و کشوری به داد افغانستان مظلوم 

خواهد رسید؟
به اضافه، باید تمام حقوقی که در قانون اساسی برای 
شناخته  رسمیت  به  زنان  برای  مخصوصاً  شهروندان، 
اگر  تعدیلی  بلکه  بماند،  پابرجا  تنها  نه  است،  شده 
می شود، این حقوق کم تر و محدودتر نشود. بدون این 
بی بهره  مساوات  از  افغانستان  )مردان(  و  زنان  حقوق، 

می شوند.
قوت های  توسط  باید  می آید  که  هر صلحی  هم چنان 
برای  که  حلی  شبیه  چیزی  شود،  تضمین  خارجی 
اتریش در جنگ جهانی دوم وضع شد. بدون تضمین 
قوت ها، صلح افغانستان به هیچ وجه پایدار نخواهد بود.

2. مسایلی که در توافق نامه صلح به آن پرداخته 
شود:

به اضافه نکات باال، مساوات قانونی مرد و زن به صورت 
واقعی آن در والیات هم عملی باشد، نه تشریفاتی. در 
حال حاضر، دموکراسی و مردم ساالری که حقوق زن 

زنانافغانستان
و تعمیم نسل مساوات

نسرین ابوبکر گروس

اضطراب و نگرانی دارم. اگر اجازه بدهیم که زنان در 
هرگونه معامله سیاسی آینده نادیده گرفته شوند و 
حقوقی را که به سختی در قانون اساسی افغانستان 
به دست آوردند، از آن ها گرفته شود، به معنای این 
است که اجازه می دهیم آینده روشن افغانستان از ما 
ربوده شود. مصیبت هایی که طالبان نسبت به زنان 
روا داشتند، در حافظه جمعی ما هنوز است؛ زنان 
از کار کردن در بیرون از خانه و تحصیل و حضور 
و شخصیت  هویت  بودند.  ممنوع شده  اجتماع  در 
زنان از آن ها گرفته شد و به چادرپوشان و آدم های 
بی نام و نشان تبدیل شدند. امروز زنان در سراسر 
کشور نقش فعال در تحقق صلح بازی می کنند؛ اما 
بازگشت حاکمیت زن ستیزانه و عقب گرای طالبان 
نه تنها روی زنان تأثیر می گذارد، بلکه تمام کشور از 

آن آسیب خواهد دید.
با آن که بیش تر عمرم در بریتانیا سپری شده، ولی 
این چشم انداز، به خصوص نسبت به آینده افغانستان 
برای من نگران  کننده بوده است. افغانستان بخش 
مهمی از هویت من باقی مانده است و به طور مرتب 

با وجود آن که  به وطن اصلی خودم سفر می کنم. 
پیش رفت های  اما  دارد،  وجود  زیادی  چالش های 
چشم گیری در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان 
به  نسبت  امروز  افغانستان  است.  آمده  میان  به 
افغانستانی که خانواده ام از آن فرار کردند، متفاوت 
دولت،  در  روزافزونی  طور  به  امروز  زنان  است. 
رسانه ها، بخش های هنر و فرهنگ نقش برجسته  ای 

دارند.
فعال اند؛  مختلف  زمینه های  در  فوق العاده ای  زنان 
مثاًل، فوزیه کوفی که رهبر یک حزب سیاسی است. 
با این حال، ما هم چنین نباید زنانی مثل فرخنده 
توسط  که  جوانی  زن  کنیم؛  فراموش  را  ملک زاده 
گروهی در سال 201۵ به خاطر یک اتهام دروغین 
تا مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به شکل 
ظالمانه ای کشته شد. هنوز فعالیت و کار زیادی در 
افغانستان نیاز است تا واقعاً زنان از زیر ظلم و ستم 

بیرون بیایند.
در حالی که جوانه های سبز امید در گفت وگوهای 
افغانستان در  آواره  صلح دیده می شود، شهروندان 

چهار گوشه جهان )دیاسپورا( نسبت به پیش رفت 
آن اظهار نگرانی کرده اند. در حالی که حمالت شنیع 
طالبان و ناامنی در سراسر کشور ادامه دارد و امنیت 
یکی از موارد مهم است، اما حقوق زنان نیز باید در 
صدر موضوعات مذاکره با طالبان قرار بگیرد. برای 
اطمینان از این که نسل آینده زنان افغان درخشش و 
پیش رفت داشته باشند و صلح ادامه پیدا کند، نباید 

این موضوع را از نظر دور داشته باشیم.
با آن که بیش تر تمرکز من در این مطلب روی مسأله 
زنان بود، اما به این معنا نیست که زنده گی برای یک 
مرد در زمان طالبان آسان بوده است. زنان و مردان، 
هر دو با چالش های فراوانی تحت حاکمیت طالبان 
باشیم که  به خاطر داشته  باید  اما  بوده اند.  رو به رو 
زنان سنگ بنای تقریباً هر خانواده هستند. حقیقت 
این است که این زنان هستند که در بالنده گی نسل 
آینده دختران و پسران - برای آینده افغانستان نقش 
خاموش  زنان  که  بدهیم  اجازه  اگر  دارند.  کلیدی 
را خاموش  آینده کشور  واقع  در  ما  ساخته شوند، 

کرده ایم.

افغانستان  دولت  و  طالبان  جنگ،  دهه ها  از  پس 
مجدد  آغاز  با  حتا  اما  هستند؛  گفت وگو  حال  در 
اوج  به  افغانستان  قتل و کشتار در  مذاکرات صلح 

خود رسیده است.
شورشیان داعش در ماه جاری مسوولیت قتل سه 
زن را که کارمند یک تلویزیون در شرق افغانستان 
زنان،  این  کردن  تیرباران  گرفتند.  عهده  بر  بودند، 
بشر،  حقوق  فعاالن  کشتار  از  موجی  از  بخشی 
طالبان  است.  افغانستان  در  خبرنگاران  و  قاضیان 
اما  می شوند؛  دانسته  رویدادها  این  بیش تر  عامل 

داعش نیز حضور و نقش خودش را داشته است.
احساس  افغانستان  در  زنان  آینده  به  نسبت  من 

زنان نباید در گفت وگوهای صلح افغانستان 
فراموش شوند

رابعه نسیمی

شورشیان داعش در ماه جاری مسوولیت قتل سه زن را که کارمند یک تلویزیون در شرق افغانستان بودند، بر عهده 
گرفتند. تیرباران کردن این زنان، بخشی از موجی از کشتار فعاالن حقوق بشر، قاضیان و خبرنگاران در افغانستان 
است. طالبان عامل بیش تر این رویدادها دانسته می شوند؛ اما داعش نیز حضور و نقش خودش را داشته است.

به اضافه، باید تمام حقوقی که در 
قانون اساسی برای شهروندان، 
مخصوصاً برای زنان به رسمیت 

شناخته شده است، نه تنها پابرجا 
بماند، بلکه تعدیلی اگر می شود، 

این حقوق کم تر و محدودتر نشود. 
بدون این حقوق، زنان و )مردان( 

افغانستان از مساوات بی بهره 
می شوند.
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همه ساله 8 مارچ را در تقریباً تمام کشور های جهان به 
نام روز زن تجلیل می  کنیم. 

سخنرانی های  می  کنیم،  تدویر  را  شأن داری  محافل 
پر حرارت و سوزناکی را پشت تریبون ها راجع به مقام 
در  بی شماری  مقاالت  و  می  کنیم  ایراد  زن  منزلت  و 
مجالت و جراید در مورد روز زن و اهمیت آن به چاپ 

می  رسانیم.
کند،  تغییر  چیزی  این که  بدون  آن،  فردای  دقیقاً  اما 
زن مخصوصاً در جوامع عقب مانده و کشور هایی مانند 
افغانستان، محروم تر از قبل به مرگ تدریجی شان ادامه 

می  دهند.
دیگر  و  فرمالیته شده  و  کلیشه ای  تجلیل ها همه  این 
کار ساز نیست. می  خواهم امسال نوشته متفاوتی در این 

مورد ارایه کنم. 
هرچند می دانم که اثر مثبتی در روند زنده گی مملو از 
رنج زن جامعه نخواهد داشت، اما این حداقل کاری است 

که در حال حاضر می توانم انجام دهم.
تلخ ترین  و  دردمند ترین  گوناگون  جوامع  در  زنان 
تاریخی  داده اند؛  اختصاص  خود  به  را  تاریخ  برگ های 
آن  افسانه ای  قهرمانان  کشورها،  اکثر  در  همواره  که 
و  و زن  پنداشته می شدند  بوده اند که سلطان  مردانی 
جنسیت زن که زیباترین خلقت خداوندی در طبیعت 
است را ابزار خوش گذرانی می پنداشتند و از زن همواره 
برای پر کردن خالی گاه تخت خواب شان استفاده ابزاری 
مردان  این  خود  که  زمانی  درست  هم  آن  می کردند، 
میلی برای پر کردن این خالی گاه می داشتند. متاسفانه 
هنوز هم، هرچند با اشکال مختلف و جدید ، وجود دارد.

مردساالری  دیدگاه  از  زن ستیزی  از  صرفاً  نمی خواهم 
و جنسیت ساالری چیزی را توضیح دهم، بلکه بیش تر 
می خواهم بر این نکته تاکید کنم که  هنوز میلیون ها 
زن بیرون از جغرافیای غربی، حقوقی به پیمانه حقوق 
زن قرون وسطا دارند. هنوز در کشورهای جهان سوم و 
به ویژه کشورهای شرقی، زن تنها کاالی ارزش مندی 
است که قابل خرید و فروش بوده و ابزاری است برای 
خوش گذرانی مردانی که نمی خواهند و نمی توانند تعالی 
و پیش رفت زن را به عنوان انسان بپذیرند و هنوز زن را 

نیاز نیمه پایین مردان می پندارند.
به  قربانی های شان  و  مبارزات  با  زیادی  زنان  هرچند 
میدان های مرگ برای حق خواهی شتافته و توانسته اند 
تا اندازه ای تابوها را بشکنند و تا حدی حقوق حقه زن 
را آن هم در کشور های غربی به دست آورند، اما این 
موضوع هنوز هم در برخی از کشورها باب میل مردها 

نیست.
هرچند حتا در همین کشورهای آزاد غربی هم هنوز 
و  برحق  نیمه  و  انسان  عنوان  به  زن  اصلی  جایگاه 
تعیین کننده جامعه انسانی به طور شاید و باید تثبیت 
نیست و اگر خوب و عمیق بررسی شود، همان استفاده 
همین  در  مدرنش  شکل  به  اما  زن  از  جنسی  ابزاری 
جوامع به ظاهر آزاد هم کماکان ادامه دارد. تنها فرقی 
که در این زمینه در این جوامع وجود دارد، این است 
که چند همسری وجود ندارد و جای حرم سرا ها عوض 

شده است.
واقعی  و  اصلی  زنان  جایگاه  هم،  جوامع  همین  در 
از  که  است  این  این جا  در  زن  موقف  انتهای  نیست. 
مختلف  کاالی  تبلیغ  برای  گودهای ظریف جسم شان 
لباس زیر، شامپو، صابون، خمیر دندان،  تجاری مانند 
ماشین های مدرن و... برای منفعت شرکت های تولیدی 

استفاده می شود. 
برجسته ترین آزادی که برای زنان در این جوامع داده 
اقتصادی  درآمد  برای  دارند  حق  که  است  این  شده، 
بدون  رسمی ،  بازار های  در  را  تن شان  حیات،  امرار  و 
ممانعت برای مردان خریدار به فروش برسانند. جالب 

تاریخی سازمان ملل متحد از رسیده گی به وضعیت زنان 
در سطح جهانی حمایت کردند، زنی در ورزشگاه غازی 
به  فوتبال  میدان  نیمه پوشیده  چمن  در  و  کابل  شهر 
خاطر عالقه اش به مردی که عاشقش بود، به گلوله بسته 
شد و مردان زیادی »فاحشه گویان« بر او نفرین فرستاند. 
ولی در این سوی جهان، مدعیان حقوق زن و بشر در 
جست وجوی پایگاه انعکاس تعهدنامه ها و قراردادهایی 

بودند که در آن صحبت از حقوق زن می رفت.
هر روز قطع نامه ای بر قطع نامه های سازمان های مدافع 
حقوق زن افزوده می شد و قفسه های دفاتر پر شده بود 
زن  جایگاه  و  زن  حقوق  از  صحبت  که  کاغذ هایی  از 
می کرد، ولی آن سوی این سرزمین های سرسبز، زنانی 
در حضور هزاران مرد و زن و کودک و جوان سنگسار 
شدند، زیرا شاید شاخه گلی را به مردی برای ابراز عالقه 
داده بودند، برای دوست داشتن، برای با هم بودن و برای 

یک حسی که همه شیفته آن هستیم.
هیچ کسی حاضر نیست خود را جای زنانی بگذارد که 
در ورزشگاه ها شالق خوردند و به گلوله بسته شدند، یا 
در بعضی کشور های دیگر سنگسار شدند، یا با شمشیر 
 1۹۹4 راوندای  زنان  از  زنی  یا  و  شد  زده  گردن شان 

هستند.
در  بوده ایم.  خوبی  بیننده گان  همواره  فقط  ما  چون 
و  ساکت  اما  آگاه اند،  ماجرا ها  این  از  همه  سال ها  این 
بلند  را  فریاد خاموش دیگر  این سکوت یک  خاموش  . 
شنیدن  توان  هرگز  ما  شاید  که  فریادی  است؛  کرده 
آن را نداشته ایم؛ فریادی که زن امروز سرزمین من با 
خودسوزی می  خواهد به جهانیان برساند. جهانیانی که 
شاید در میان قطع نامه ها و الیحه های سنگین تعهدات 
بین المللی دفاع از حقوق زن، گیر کرده اند و این فریادها 

را نمی  شنوند.
زنان سرزمین من خود را می  سوزانند. با نفت، با همان 
سرزمین  وارد  را  ناخوانده  مهمان  کشور  که 38  نفتی 
را  دالر  میلیاردها  که  کشورهایی  است.  کرده  من 
پایگاه های  یخچال  مثاًل  که  کرده اند  کارهایی  صرف 

نظامیان  شان خالی از نوشیدنی های الکلی نباشد.
افغانستانی  در  من،  سرزمین  در  زنان  خود سوزی  آمار 
که از سوی قدرت ها به کشوری جنگ زده مبدل شده، 
بیش از جذابیت و اخبار مربوط به الکالسیکوی اسپانیا و 

هیجان فینال »ان بی ای« امریکا است.
 یقیناً ما و همه زنان و مردانی که در این سوی آب ها 
زیر  که  را  جوانی  دختر  ناله های  می کنیم،  زنده گی 
دست و پای اراذل و اوباش لت و کوب و به آتش کشیده 
می شود، یا هم دختر نوجوانی را که در شعله های آتش 
می سوزد و خود را می سوزاند تا پیرمردی که چهار برابر 
سن و سالش را دارد شب در بستر خواب و در لباس 
دامادی به آغوشش نیاید و یا شوهرش که چهار هم بستر 
قانونی دیگر نیز دارد مانع رفتنش به دانشگاه نشود و 

هزاران تراژدی دیگر را نشنیده و یا کم تر شنیده ایم.
سال ها  این  در  زنان  خودسوزی  و  زن  علیه  خشونت 
از  دارد.  ناراحت کننده ای  شدت  به  و  خیره کننده  آمار 
سال 2001 درست سالی که جامعه جهانی با اجندای 
پر زرق و برق و دهان پرکن )ما برای نجات افغانستان، به 
کمک تان آمده ایم( وارد کشورم شدند، تا کنون صد ها 
و  تحمیلی  دردهای  از  فرار  برای  جوان  زن  و  دختر 
خودکشی  و  خود سوزی  به  دست  زنده گی  فشارهای 
زده اند که درصد باالیی از آن منجر به مرگ شده است. 
آنانی هم که زنده مانده اند، پس از دیدن شان در آیینه 
هزاران بار آرزوی مرگ می کنند، که دیگر راهی برای 
مردن هم نیست. شاید اکثر شان کسانی هستند که در 
20 ساله گی مرده اند و باید در هفتاد ساله گی به خاک 

سپرده شوند.
 با وجود تمام مواردی که افغانستان را کشوری جنگ زده 
این  مرد  و  زن  که  است  کرده ، سال ها  معرفی  دنیا  به 
کشور دست به دست هم داده اند تا ویرانه  ها را بازسازی 
کنند. هر چند نگاه به این ویرانه تنها در بعد ساختمانی 
و فروپاشیده گی های فزیکی نیست، بلکه نگاه مردم این 
کشور به باز سازی روحیه و احیای مجدد اجتماع پس 

از جنگ نیز است.
در این روند جامعه جهانی تا حدودی توانسته هم پای 
افغان هایی باشد که کمر همت برای بلند کردن درفش 
بسته  افغانستان  مرد  و  زن  حقوق  سربلندی  و  افتخار 
و هر چند هم چنان زیر چکمه استعمار جهالت طالبانی 
هستند، با آن هم به شدت در حال تالش برای احیای 

رعایت  هم  را  عایدات  این  بر  مالیات  قوانین  این که 
می کنند.

لذا چه در غرب و چه در شرق، چه در جهان متمدن 
و چه در جهان سوم و کشورهای عقب مانده، زن هنوز 
یک موجود سر گردان است که اگرچه می داند جایگاهش 
کجا است و کجا باید باشد، اما نمی تواند به آن جایگاه 
برسد و یا به عبارت بهتر نمی  گذارند به آن جا برسد. لذا 
متاسفانه هنوز در کشور های زیادی از جمله افغانستان، 

زن واقعاً موجودی محروم است.
در افغانستان، کشوری که در چهار دهه گذشته تمام 
نامش با خشونت، جنگ، ویرانی و نقض حقوق بشر و 
حقوق زن سر خط خبر ها بوده، سال ها قبل یعنی از سال 
1۹1۹ به این سو تالش های محسوسی از جانب بعضی 
افراد و حلقات روشن فکر برای تامین حقوق زنان آغاز 
شد. هرچند این تالش ها مقطعی بود و در فواصل کوتاه 
متوقف و به عقب رانده می شد، اما حرکت ها برای آزادی 
زن و تامین حقوق او در افغانستان آغاز شده بود و از 
آن سال تا کنون حداقل چند بار این آرمان نزدیک به 
تحقق بود، اما متاسفانه هر باری بنا بر دالیل مشخص 
و نامشخصی از جمله سنت های ناپسند، واپس گرایان با 
سوءاستفاده از فقر فرهنگی مردم ما موفق شدند مانع 
تحقق این امر حیاتی شوند. »زن« کشورم بین مکتب، 
دانشگاه، کار و چهار دیواری خانه خود را طوری گم کرد 
ازدواج  در  است،  کجا  در  جایش  نمی فهمید  واقعاً  که 
اجباری در طفولیت؟ در تخت خواب مرد چند همسر در 
و  صفاکاری  آموزگاری،  دایه گی،  مادری،  در  نو جوانی؟ 
آشپزی یازده نفر طفل قد و نیم قد و هشت نفر خانواده 
شوهر؟ یا در خانه امن با رعایت حقوقش در کنار همسر، 
مکتب، دانشگاه، دفتر کار، مطب طبابت، میز قضاوت و 

وکالت و...؟
بیا  آزادی،  تو  می گفتند  برایش  روز  یک  بود.  گیج  او 
بیرون و برقع را اگر نخواهی، می توانی نپوشی؛ برو درس 
بخوان، کارکن و تا 16 ساله نشوی و تا خودت نخواهی 
کسی تو را نمی تواند مجبور به ازدواج کند؛ اما روز دیگر 
دوباره او را نمی گذاشتند از خانه بیرون شود. باید بدون 
از مکتب و دانشگاه و کار هم  برقع جایی نمی رفت و 
خبری نبود. برایش می گفتند که مواظب باش اگر این 
کار ها را بکنی، خداوند قهر می شود، چون این عمل زنان 

یعنی سرپیچی از احکام خدا.
حتا امکان آن هم وجود داشت که در اثر اشتباه و گناه 
پدر، برادر، عمو یا پسر عمویش که در میدان سگ جنگی 
یا مرغ جنگی و یا تقسیم حق آبه زمین با مرد دیگری 
یک  عنوان  به  می رساند،  قتل  به  را  او  و  می کرد  دعوا 
شئ برای تاوان و جبران این قتل، در عقد پیر مردی از 
خانواده مقتول که چهار برابر سنش یا پسر بچه ای از آن 
خانواده که نیم عمرش را داشت در می آمد. این ماجرا 

هنوز هم ادامه دارد.
هیچ گاهی آزادی و حقوق زن در افغانستان نهادینه و 
همواره  زنان  اولیه  حقوق  حتا  نشد.  فرهنگ  از  جزیی 
دست خوش تغییرات سیاسی بود، نه تحوالت فرهنگی. 
لذا زن محروم و مظلوم جامعه من هیچ وقت نفهمید که 

جایگاهش در کجا و حقوقش چه است.
بیش از شش دهه قبل جامعه بین المللی متعهد شد که 
حقوق و احترام زنان و مردان را از طریق تعدادی قرارداد 
و تعهدات سیاسی و مدنی محافظت و پاسداری کند که 
با  آزاد،  انسان ها  »تمام  است :  آمده  به صراحت  آن  در 
احترام و حقوق مساوی به دنیا می  آیند و هر کس باید 
تمام حقوق و آزادی های ذکر شده در اعالمیه را بدون 

هیچ گونه تفاوتی، مانند جنسیت دارا باشد.«
حاال سوال این جا است که این همه اعالمیه و این همه 

تعهد و قرارداد بین المللی کجا است؟ 
شاید کم تر کسی به خاطر داشته باشد که در سال 1۹۹3 
زمانی که کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین تشکیل 
شد و انتصاب یک نماینده ویژه در مورد خشونت علیه 
زنان به وسیله کمیسیون سازمان ملل متحد مورد قبول 
نهاد حقوق بشر در سال 1۹۹4 گردید و به تعقیب آن 
در همان سال مجمع عمومی ، اعالمیه  از میان برداشتن 
خشونت علیه زنان را پذیرفت، زنان و دختران جوانی به 
خاطر نپوشیدن جوراب در سرزمینی به نام افغانستان 
اسلحه  از  به رگ بار گلوله بسته شدند!  گلوله هایی که 
مدرن ساخت روسیه، امریکا و اروپا به سوی شان شلیک 

می شد.
درست در همان سال ها که 18۹ کشور در کنفرانس 
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هویت از دست رفته اند.
در این میان نقش زنان با توجه به آن چه حقوق آنان 
و  پر رنگ  همواره  می شود،  شناخته  افغانی  جامعه  در 
درخشنده بوده و توانسته میزان شاخصه های اجتماعی 
حقوق زنان در جامعه را زنده نگهدارد و مبارزه آنان را تا 

حدودی به یک مبارزه پایدار مبدل سازد.
آن چه در این سال ها مطرح شده، حضور زنان در روند 
در  آنان  پر رنگ  نقش  و  اجتماعی  ـ  سیاسی  مبارزات 
پشتی بانی از دموکراسی، حقوق زن و حقوق بشر بوده 
است که می توان این گام بلند و ارزنده را به عنوان یکی 
از دست آوردهای حیاتی جامعه افغانی مطرح کرد و به 

آن به دید افتخار نگریست.
 نقش زنان در برگزاری بزرگ ترین نماد آزادی خواهی و 
شرکت آنان در انتخابات، بزرگ ترین قیام زنان دنیا در 
دهه های اخیر پنداشته می شود، زیرا در بدترین شرایط 
ممکن اجتماعی به پا ایستادند، به سوی صندوق های 
رای رفتند و توانستند نماد ایستاده گی یک ملت پس از 

جنگ برای آزادی و صلح شوند.
اما نقش این پیکره عظیم اجتماعی در این سال ها چه 
بوده است؟ انتخابات اخیر افغانستان بدون شک با حضور 
زنان رسمیت یافت و در بدترین مناطق کشور حضور 
زنان به پای صندوق های رای و مشارکت سیاسی آنان 
در حمایت از نامزادن انتخابات ریاست جمهوری، چرخه 
عظیم و سنگین سیاست افغانستان را به جلو چرخاند 
زنان می توانند  نمایش گذاشت که  به  را  این قدرت  و 
پا به پای مردان کمبودهای اجتماعی را بر طرف سازند 
و سیاست و چرخه سیاست را بگردانند. ولی افسوس 
حاکم،  سیاست مداران  اقتدارگرایانه  و  ناپخته  سیاست 
 خالف آن چه وعده های مبارزات انتخاباتی بود، زنان را 
پس از انتخابات در حوزه سیاست تا حدودی به حاشیه 
رانده است و حتا استنباط می شود که گویا در مواردی 
مبارزات  در  برنده  برگ  و  ابزار  عنوان  به  زن  حضور 

سیاسی بوده است.
در  زنان  موضوع حقوق  نشدن  نهادینه  همه  از  مهم تر 
بطن فرهنگی جامعه است که متاسفانه هیچ توجهی 
به آن صورت نگرفته است. طوری که گفته شد، همواره 
تغییر شرایط و موقف زنان در جامعه افغانی تابع تحوالت 
سیاسی بوده است. حاال نیز علی رغم موجودیت بستر 
مناسب برای تغییر در یک دهه گذشته، در این زمینه 
چیزی تغییر نکرده و وضعیت زنان در افغانستان بیش از 

حد شکننده و آسیب پذیر است.
دولت  و  کند  ترک  را  افغانستان  جهانی  جامعه  اگر 
نداشته  را  ارزش های موجود  از  دفاع  افغانستان قدرت 
باشد و سقوط کند، وضعیت زنان در افغانستان نیز کاماًل 
مخالف  گروه های  باز  اگر  می شود.  تغییر  دست خوش 
حضور زنان در جامعه، اقتدار را به دست گیرند، دیگر 
یعنی  این  دید؛  نخواهیم  خانه ها  از  بیرون  در  را  زنی 

تالش، قربانی و هزینه برای هیچ.
لذا با صراحت باید گفت که اگر دولت افغانستان توسط 
فشار نظامی  توسط افراط گرایان سقوط کند و یا برای 
توقف جنگ به منظور عقب نشینی بی سر و صدای جامعه 
افغانستان  دولت  مخالفان  با  افغانستان  از  بین المللی 
معامله ای صورت بگیرد، ابعاد این اتفاق در زمینه حقوق 
زنان در افغانستان غیر قابل پیش بینی بوده و مسوولیت 
آن مستقیماً به دوش جامعه جهانی و دولت افغانستان 

خواهد بود.
نگاه  ما  برای  انسانیت  داریم،  احترام  به همه عقاید  ما 
ارزشی و اخالقی دارد و همه انسان ها برای ما برابر ند. 
جنسیت نماد تحجر و واپس گرایی در سرزمین ما نیست 
و ماییم که می توانیم برای همه آغوش دوستی بگشاییم!

به دنیا ثابت خواهیم کرد که مردان سرزمین ما در رنج 
و  )زنانه گی  جنسیت  و  سوخته اند  سرزمین  این  زنان 
مردانه گی( برای عده کثیری از هموطنان ما بی معنا است 
و می  بایست برای زیستن، بهتر زیستن و با هم زیستن 
دست انسانیت به زمین خورده این روزهای افغانستان 
را بگیریم. پیشاپیش همه، این جامعه بین المللی است 
یا  تنها نگذارد و  را  افغانستان  که تحت هیچ شرایطی 
ارزش ها و دست آورد های نسبی را مخصوصاً در زمینه 

زنان برای رسیدن به اهداف سیاسی به معامله نگیرد.
به امید رسیدن به یک افغانستان عاری از برتری های 
جنسیتی و تثبیت جایگاه واقعی و انسانی زن و مرد در 

تمام کره زمین!
و  فعاالنه  که  شورشگری  مردان  و  زنان  روح  به  درود 
شجاعانه در میدان های گوناگون نبرد شرکت کردند و 
جان خود را در مبارزه علیه خشونت، ظلم و زن ستیزی 

از کف دادند!



فرشته کوهستانی
فعال حقوق زن

فاطمهنتاشهخلیل
کارمندکمیسیونمستقل

حقوقب�ش

مریمنورزاد
قابله

ماللهمیوند
گویندهتلویزونانعکاس

رقیهکرییم
دانشجویادارهوپالییس

عامهدانشگاهکابل
او در اوایل ماه جدی در نتیجه یک حمله 

مسلحانه در کاپیسا کشته شد.

او در نتیجه یک انفجار در شهر 
کابل کشته شد.

افراد مسلح  نتیجه حمله  او در 
دشت  بستر   100 شفاخانه  بر 

برچی کشته شد.

او در جریان ماه قوس از سوی 
افراد مسلح در ننگرهار ترور شد.

بر  افراد مسلح  او در پی حمله 
جان  کابل  دانشگاه  ساختمان 

باخت.
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هشت مارچ روز آن هایی است که حتا نمی دانند جهان روزی را به اسم شان مسما کرده است. کافی است به اطراف تان نگاه کنید و زن هایی را ببینید که مورد انواع خشونت قرار گرفته و از منظر روحی و جسمی آسیب دیده اند؛ اما دوباره ایستاده اند و 
به هر آن چه باب میل شان نبوده، »نه« گفته اند. فهیمه سرفراز 33 سال پیش در ایران زاده شده و یکی از قربانیان اسید پاشی در افغانستان است. حاال او مادر سه فرزند است و در لس آنجلس پناهنده شده است. او یکی از زن هایی است که در جامعه 

سنتی و به شدت مردساالر افغانستان بزرگ شده و پا فراتر از عادات گذاشته است. تالش کردند متوقفش کنند، اما او چون پیچکی که دیوار نمی شناسد، هم چنان در حال جوانه زدن و رشد کردن است. 
سال های زنده گی در ایران، به آسانی نگذشته و او دست و گریبان با جامعه ای بوده که هیچ گاهی حضور برجسته او را نپذیرفته است. مکتب را در ایران و در سخت ترین شرایط مهاجرت خوانده و در اولین ماه های شروع ریاست جمهوری حامد کرزی 
با خانواده اش به افغانستان آمده است. دانشگاه را در افغانستان ادامه داده و دانش آموخته رشته ژورنالیزم است. هرجای خاطرات او که دست می گذاریم، به زخمی برخورد می کنیم و آدمی که زخم دارد، چگونه می تواند آخ نگوید؟ او آخ نمی گوید و با 

تمام زخم ها هنوز روی پا ایستاده است. وقتی شانزده سال داشته، ازدواج کرده و در هژده ساله گی اولین فرزندش را به دنیا آورده است. هفت سال در ازدواج اولش مانده و مادر دو فرزند شده است. 
بعد از این که از همسر اولش جدا می شود، دو و نیم سال را تنها با فرزندانش زنده گی می کند، اما به دلیل موجودیت نوع نگاه مردم به یک زن مطلقه و مادِر تنها، تصمیم می گیرد دوباره ازدواج کند. فهیمه سه سال قبل در یازدهم جنوری سال 2018 بعد 

از این که از همسر دومش جدا می شود، در کابل، مرکز افغانستان، هدف اسید پاشی قرار می گیرد. او همسر دومش را عامل این اتفاق می داند و می گوید تا حاال که سه سال از این اتفاق می گذرد، هنوز هم عامالنش بازداشت نشده اند.
او همیشه از اسید پاشی می ترسید و گاهی هم کلیپ هایی را در صفحات اجتماعی می دید و همواره به این مورد فکر می کرد که کاش می توانست نهادی تشکیل بدهد و از زن هایی که مورد این خشونت غیر انسانی قرار می گیرند، حمایت کند. او حتا در خواب هم تصور نمی کرد 
که روزی این اتفاق برای خودش بیفتد. فهیمه، خاطره آن روز را به یاد می آورد و می گوید: »صدای پسرم هنوز در گوشم است که فریاد می زد مادر به رویت اسید پاشیدند. برای یک لحظه تمام آن چه از اسید پاشی می دانستم، در ذهنم مرور شد و تصاویر زنانی که قباًل مورد 

اسید پاشی قرار گرفته بودند، یکی یکی از جلوی چشمانم می گذشت. فریاد می زدم و می گفتم زنده گی ام را تباه کردید.«
فهیمه را به شفاخانه منتقل کردند تا مورد تداوی قرار بگیرد؛ اما خودش هم می دانست که هیچ چیز قرار نیست مثل گذشته شود. او بینایی یکی از چشم هایش را در اثر این حادثه از دست می دهد. چیزهایی هست که هیچ گاه نداشته ایم، شاید جای خالی شان بسیار اذیت کننده 
نباشد؛ اما جای خالی چیزهایی که داشته ایم و دیگر نداریم، هم چون زخمی ناسور همیشه تازه می ماند. فهمیه چشم هایش را به یاد می آورد و روزهایی که اسید اناتومی چهره  او را به هم نزده بود. »روزهایی که در شفاخانه کابل بستری بودم، گاهی بعضی ها می شناختند مرا. 

وقتی می پرسیدم که چطور مرا شناختید، می گفتند از لبخندت، لبخندت هنوز هم مثل گذشته است.«
به قدرت آن هایی فکر می کنم که زنده گی تمام داشته های شان را گرفته است؛ اما لبخند شان را نه. فهیمه، بعد از این که دو و نیم سال را در افسرده گی می گذراند، تصمیم می گیرد دوباره به زنده گی برگردد. روزهای زنده گی در امریکا برای فهیمه به مراتب آسان تر از زنده گی در 
کشوری ا ست که به صورتش اسید پاشیدند. می گوید: »این جا هیچ کسی به تو به چشم یک انسان ناقص نگاه نمی کند. من این جا آمدم و فهمیدم که زنده گی می تواند برای من ادامه داشته باشد. در افغانستان مجبور بودم همیشه صورتم را بپوشانم و خودم را همیشه از دیگران 

پنهان می کردم.« آن چه فهیمه را زیباتر از گذشته کرده ، پذیرفتن اتفاقی است که برایش افتاده است. عمیق تر لبخند می زند و با همان چشمی که بینایی دارد، جهان را جای زیباتری برای زنده گی یافته است.
او دو سال قبل از این که به صورتش اسید پاشیده شود، در افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر کار می کرد. در سال 200۹ کاندیدای مجلس نماینده گان بود و یک کلپ ورزشی مخصوص خانم ها نیز داشت ؛ اما این اتفاق تلخ دو و نیم سال زنده گی او را در راکدترین حالت 
ممکن قرار داده بود. فهیمه حاال تصمیم گرفته است که به زنده گی عادی برگردد و در جایگاه خودش یک مدافع حقوق زن باشد. »شاید هیچ کسی به اندازه من نمی تواند این را درک کند که یک زن در افغانستان با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کند. 8 مارچ در افغانستان 

روز زن نیست، روز زندانی هایی است که زندان بان های شان مردانی اند که سال ها است به نام دین، فرهنگ و سنت، مادر، خواهر و همسر شان را در بند نگه داشته اند.«
او هم مانند تمام زن های افغان نگران گفت و گوهای صلح با طالبان است و به هیچ وجه نمی تواند تصور کند که به گفته او این »گروه تند رو« یک بار دیگر با حضورش سخت ترین قوانین را برای مردم و به ویژه زن ها وضع کند. تمام آن چه فهیمه در تمام این سال ها به خاطرش 

جنگیده، این است که دیگر هیچ زنی را به چشم برده و زندانی نبینند و بپذیرند که زن ها قبل از این که یک جنسیت باشند، انسان هستند و برخوردار از تمام حقوق انسانی.

زخمخوردهخشونتها؛
حتا اسیدپاشی حریف فهیمه نشد

هما همتا


