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دیگــر هیچ نــوع رســیدگی نشــده اســت.
همچنیــن یافته هــای یــک گــزارش تحقیقــی کــه 
کمیتــه مدافعیــن حقــوق بشــر در والیت هــای کابــل، 
ــه 31.3  ــد ک ــان می ده ــام داده، نش ــرات انج ــخ و ه بل
ــیار  ــدات بس ــا تهدی ــر ب ــوق بش ــان حق ــد مدافع درص

ــدید و  ــدات ش ــا تهدی ــان ب ــد آن ــدید، 53.5 درص ش
ــد. ــدات متوســط مواجــه  ان ــا تهدی 15.2 درصــد ب

براســاس یافته هــای ایــن تحقیــق که در نخســتین 

کنفرانــس ملــی مدافعــان حقــوق بشــر منتشــر شــد، 
ــی  ــراد حکومت ــی و اف ــدان محل ــان، زورمن ــروه طالب گ
عامــان اصلــی تهدیــد علیــه مدافعــان حقــوق بشــر در 

کشــور هســتند.
ــران  ــه رهب ــت ک ــده اس ــاد آم ــن نه ــزارش ای در گ
دینــی نیــز 16.3 درصــد عامــل تهدیــد علیــه مدافعــان 

حقــوق بشــر هســتند.
ایــن در حالی ســت کــه رهبــران سیاســی 11.68 
ــد  ــز 11.68 درص ــی نی ــر حکومت ــراد غی ــد و اف درص

ــد. ــد می کنن ــر را تهدی ــوق بش ــان حق مدافع
براســاس نتایــج تحقیــق کمیتــه مدافعیــن حقــوق 
بشــر پــس از گــروه طالبــان و زورمنــدان محلــی، افــراد 
حکومتــی بــا 17.11 درصــد بیش تریــن قضایــای 
ــوند. ــب می ش ــر را مرتک ــوق بش ــان حق ــد مدافع تهدی

زورمنــدان محلــی 18.47 درصــد و گــروه طالبان 
در 23.09 درصــد مــوارد مدافعــان حقــوق بشــر را 

ــد. ــد می کنن تهدی
در همیــن حــال، ســرور دانــش، معــاون دوم 
ریاســت جمهــوری از تعهــد حکومــت در قبــال 
حفاظــت از مدافعــان حقــوق بشــر خبــر داد و گفــت: 
»دشــمن)طالبان( مدافعیــن حقوق بشــر، وکا، فعاالن 
اجتماعــی، خبرنــگاران زن و مــرد را هــدف قــرار 
می دهنــد تــا در میــز مذاکــره امتیــاز بگیرنــد و یا پروســه 

ــند.« ــت بکش ــن بس ــه ب ــح را ب صل
امــا مدافعــان حقــوق بشــر 
حکومــت  کــه  دارنــد  شــکایت 
اقدامــات الزم بــرای حفاظــت از ایــن 

 عادله آذین

گزارش

اســت. تــاش می کنــد بهانــه ای بیابــد و بــا او دعــوا 
کنــد... یــک ســال ســپری می شــود و قــرار می شــود 
محفــل عروســی اش را برگــزار کننــد. خانــواده ی 
ــزار  ــی برگ ــک خانوادگ ــل کوچ ــک محف ــه اش ی عم

ــود. ــان می ش ــروس ش ــمن ع ــد و او رس می کنن
ــی  ــن تمام ــی ضم ــس از عروس ــد: »پ می گوی
و  می بافتــم  قالیــن   خانــه،  مســژؤولیت های 
مــدت  می شــدم.  شــکنجه  قالین بافــی  هنــگام 
ــپزی  ــن آش ــود و م ــته ب ــی ام  گذش ــی از عروس کوتاه
ــودم. یکــی از همســایه ها عروســی داشــتند.  کــرده ب
دختــر همســایه ی کنــاری مــا آمــد و مــرا بــه بــام بــرد 

ــا در  ــم. م ــا کنی ــی را تماش ــا عروس ت
ــدیم و  ــل ش ــدن محف ــرگرم دی ــام س ب
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84 درصد مدافعان حقوق بشر در افغانستان
 با تهدیدهای شدید مواجه اند

ــانه،   ــل رس ــگاران و اه ــگاران، روزنامه ن خبرن
ــدای  ــتند. ص ــان اس ــای آزادی بی ــدای رس ص
ــی،  ــد عدالت خواه ــژواک بلن ــع پ ــان در واق آن
ــه  ــژواک ک ــت. پ ــری اس ــی و براب آزادی طلب
وضعیــت  بازتاب دهنــده ی  و  روایت گــر 
جــاری اســت و بــه نقــد نابرابــری، نامایمتــی  
و زشــتی های اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی 
و... می پــردازد. ایــن صــدا در جغرافیــای 
و قدرتمنــد  ریشــه دار  افغانســتان چنــدان 
نیســت. در ســال های پســین رســانه های 
دیــداری، شــنیداری، چاپــی و شــبکه های 
ــت  ــود وضعی ــر در بهب ــش موث ــی، نق اجتماع
ــانه ها  ــت. رس ــی گذاشته اس اجتماعی-سیاس
ــان دیدگاه هــای نســبتن آزاد  در واقــع بســتر بی
گاهــان و تحلیل گــران بــوده  شــهروندان، آ
اســت. روزنامه نــگاران و خبرنــگاران بــا بیــان 
وضعیــت جــاری و نقــد کارکردهــای حکومت 
و گروه هــای مخــرب و مخــل امنیــت و ثبــات، 
دســت بــه کار بــزرگ زدنــد تــا آنچــه هســت را 
در جامعــه بازنمایاننــد. ارچنــد ایــن صداهــا در 
ــخ  ــده و بی پاس ــنیده نش ــوارد ش ــیاری از م بس

ــده اســت. مان
و  بی تاثیــر  کلــن  صداهــا  ایــن  امــا 
ــل  ــانه ها و اه ــت. رس ــوده اس ــم نب ــا ه بی ج
رســانه در کنــار ایــن کــه روایت گــران بــه 
موقــع رویدادهــای جــاری بوده انــد و بــه 
نقــد کارکردهــای مســؤوالن نظــام پرداختــه و 
می پردازنــد، مســؤولیت بــزرگ روشــنگری 
گهی دهــی را در جامعــه نیــز داشــته اند  و آ
ــانه های آزاد و آزادی  ــج رس ــا تروی ــد. ب و دارن
گروه هــای  در  کشــور  شــهروندان  بیــان، 
ــرده ی  ــه بیــان آشــکار و بی پ مختلــف موفــق ب
شــان  نقدهــای  و  نظریــات  دیدگاه هــا، 
ــر  شــده اند. آنچــه ســبب رونــق هرچــه بیش ت
آزادی بیــان و بهبــود وضعیــت اجتماعــی 
می شــود. بــا تأســف خانــواده ی رســانه ای 
ــز  ــن راه قربانی هــای ســنگینی نی کشــور در ای
پرداخته انــد. صداهــای بلنــد رســانه ای کشــور 
ــای  ــه گونه ه ــد و ب ــرار گرفتن ــدف ق ــورد ه م
مــورد  گوناگــون  جاه هــای  در  مختلــف 

ــدند. ــع ش ــونت واق خش
امــا متأســفانه در ماه هــا و هفته هــای 
اخیــر ترورهــای ســازمان یافته علیه مســؤوالن 
رســانه ها، روزنامه نــگاران و خبرنــگاران راه 
ــانه  ــل رس ــن اه ــدف گرفت ــت. ه ــده اس افتی
ــت.  ــان اس ــن آزادی بی ــدف گرفت ــع ه در واق
ــه  ــبی ک ــان نس ــر دادم، آزادی بی ــه تذک چنانک
بــا خطــر جــدی  دارد،  اینجــا وجــود  در 
ــه  مواجــه اســت. وقــت کــه اهــل رســانه ها ب
ــد و  ــرار گیرن ــدف ق ــورد ه ــم م ــه ی منظ گون
پرونده هــای آنــان بــه گونــه ی مبهــم و نامعلــوم 
ســال ها بســته بمانــد و هیــچ مــورد آن معلــوم 
ــا  نشــود، بی تردیــد، ایــن قشــر بی دفــاع امــا ب
ــر  ــی و خط ــز در بی پناه ــزرگ نی ــؤولیت ب مس
بالفعــل واقــع می شــوند کــه تــداوم ایــن وضــع 
تأثیــرات ناگــوار بــر وضعیــت آزادی بیــان و در 
ــی  ــی و اجتماع ــت فکری-فرهنگ کل وضعی

جامعــه می گــذارد.
در چنــد هفتــه ی اخیــر خوب ترین هــای 
و  بیــان  آزادی  رســانه ها،  عرصــه ی 
عدالت خواهــی تــرور شــدند. ایــن روزهــا 
وضعیــت هراس ناکــی بــر فضــای شــهر و 
ــت.  ــده اس ــم ش ــاک حاک ــن خ ــتای ای روس
از  نمی شــود  کــه  پایان ناپیدایــی  وضعیــت 
کنــار آن خاموشــانه گذشــت. رســانه ها و 
ــان،  ــان ش ــتن ج ــا مایه گذاش ــانه ب ــل رس اه
ــداوم  ــت و ت در دشــوارترین شــرایط در راه تقوی
آزادی بیــان گام می بردارنــد. آنچــه کــه متضمن 
سرنوشــت آزاد شــهروندی می شــود. اگــر 
ــت  ــد وضعی ــود، بی تردی ــه ش ــان، خف آزادی بی
ــن  ــت. ای ــد گرف ــکل خواه ــری ش نامطلوب ت
همــه جان فشــانی اهــل رســانه بــرای حمایــت 
ــت  ــورد حمای ــد م ــان، می بای ــداوم آزادی بی و ت
حکومــت، گروه هــای مختلــف اجتماعــی 
ــت و  ــر حکوم ــرد. اگ ــرار گی ــهروندان ق و ش
شــهروندان از رســانه ها و آزادی بیــان حمایــت 
نکنند، سرنوشــت ناپیــدای و تاریکــی در انتظار 
همــه خواهــد بــود. ایــن قربانی هــا بــرای آزادی 
ــد  ــه نبای ــت ک ــنگینی اس ــای س ــان هزینه ه بی
نادیــده گرفتــه شــود. نبایــد ایــن پرونده هــا زیــر 
ــود.  ــوش ش ــر فرام ــای دیگ ــار از پرونده ه انب
ــد  ــب نبای شــهروندان آزادی خــواه و عدالت طل
در ایــن شــرایط دشــوار خامــوش باشــند. ایــن 
وضعیــت پیامد بســیار بســیار ناگــواری خواهد 

ــت. داش
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فرشته کوهستانی )پنجشنبه ، 4 جدی( همراه با برادرش در تیراندازی مردان مسلح 
ناشناس،کشته شدند.بانو کوهستانی از بانوان فعال بود که در راستای حقوق و آزادی  

زنان مبارزه می کرد.

لطیفــه بــا لبخنــد همیشــگی اش لــب به ســخن 
ــرخوش و  ــر س ــن دخت ــد: »م ــاید و می گوی می گش
ــده  ــورد آین ــچ گاه در م ــودم و هی ــتایی ب ــال روس بی خی
فکــر نکــرده بــودم. کمتــر از هــژده ســال عمــر داشــتم 
و نمی دانســتم قــرار اســت در مــورد مــن تصمیم هــای 
بزرگــی گرفته شــود. از ازدواج و خانــه داری هیــچ 
چیــزی نمی دانســتم. روزی خبــر شــدم پــدرم تصمیــم 

گرفتــه  مــرا بــه پســر عمــه ام بدهــد.«
پــدر و عمــه اش پــس از چنــد روز او را بی هیــچ 
محفــل و جشــنی بــه ســوی کابــل بــه خانــه ی 

یافته هــای کمیتــه مدافعیــن حقــوق بشــر نشــان 
ــر در  ــوق بش ــان حق ــد مدافع ــه 84 درص ــد ک می ده

ــد. ــه  ان ــدید مواج ــدات ش ــا تهدی ــتان ب افغانس
نخســتین کنفرانــس ملــی مدافعــان حقــوق بشــر 
افغانســتان روز پنج شــنبه، 4 قــوس 1399 خورشــیدی 

در کابــل برگــزار شــد.
عزیــز رفیعــی، رییــس اجرایــی مجتمــع جامعــه 
ــان  ــه مدافع ــس کمیت ــتان)مجما( و ریی ــی افغانس مدن
حقــوق بشــر در ایــن برنامــه گفــت: مدافعــان حقــوق 
بشــر در افغانســتان بــا تهدیدهــای شــدیدی همچــون 
ــی،  ــدات روان ــل، اختطــاف، هتــک حرمــت، تهدی قت
ــل  ــی مث ــدات فزیک ــی، تهدی ــای غیرقانون گرفتاری ه
لت وکــوب و شــکنجه، حمــات ســایبری و آزار و اذیــت 

ــد. جنســی مواجــه  ان
در گزارشــی کــه از ســوی کمیتــه مدافعیــن حقوق 
بشــر ارایــه شــد، آمــده اســت کــه مدافعــان حقوق بشــر 
در افغانســتان در 13.79 درصــد مــوارد بــا تهدیــد قتــل 
ــد، 11.08 درصــد تهدیدهــا علیــه مدافعــان  مواجــه ان
حقــوق بشــر را اختطــاف و 10.09 درصــد دیگــر 
را گرفتاری هــای غیــر قانونــی تشــکیل می دهــد. 
لت وکــوب و شــکنجه 14.03 درصــد و هتــک حرمــت 
ــوق را  ــان حق ــه مدافع ــا علی ــد تهدیده 13.05 درص

ــد. ــکیل می ده تش
شــدیدترین تهدیــد علیــه مدافعــان حقــوق بشــر 
آزار و اذیــت جنســی اســت کــه 7.38 درصــد و 
ــد را تهدیدهــای روانــی 20.19 درصــد  بیشــترین تهدی
ــان  ــوارد مدافع ــد م ــد. در 9.6 درص ــکیل  می ده تش

ــه اش  ــر عم ــام پس ــه ن ــط ب ــد. او فق ــه اش آوردن عم
شــده بــود، ولــی قــرار شــد در خانــه ی شــان بمانــد. 
تازگی هــا مادربزرگــش فــوت کــرده بــود و طبــق رواج 
ــی  ــل عروس ــد محف ــال نمی ش ــک  س ــا ی ــردم، ت م
برگــزار کننــد. او یــک ســال پیــش از ازدواجــش آنجــا 
می آیــد و می مانــد و متوجــه می شــود پســر عمــه اش 
فــرد خشــنی اســت. از یــک ســو بــا زندگــی شــهری 
ناآشناســت و از ســوی دیگــر هیــچ عضــو خانــواده بــا 
او بــا خوش رویــی حــرف نمی زنــد. پســر عمــه اش در 
همــان روزهــای نخســت در پــی یافتــن ضعف هایــش 

ــد. ــه ان ــایبری مواج ــات س ــا حم ــر ب ــوق بش حق
ــزود  ــر اف ــوق بش ــن حق ــه مدافعی ــس کمیت ریی
کــه طــی یــک ســال گذشــته 23 مدافــع حقــوق بشــر 
ــه  ــد علی ــده ی تهدی ــده و 54 پرون ــته ش ــور کش در کش

ــت. ــده اس ــت ش ــر ثب ــوق بش ــان حق مدافع

بــه گفتــه ی آقــای رفیعــی، از میــان ایــن پرونده هــا 
فقــط بــه 27 مــورد کمک هــای نســبی از ســوی کمیتــه 
مدافعیــن حقــوق بشــر صــورت گرفتــه و بــرای 27 تــن 

لطیفــه؛ نــام مســتعار زنی ســت بــا چهــره ی بشــاش 
ــه  ــالش ب ــن و س ــر از س ــدان. جوان ت ــای خن و لب ه
نظــر می رســد. گویــا آنقــدر پســتی و بلنــدی زندگــی 
را گشــته کــه دیگــر بــه هرچــه خوبــی و بــدی زندگــی 
اســت، پشــت پــا زده. او از پانــزده ســال زندگــی اش در 
جغرافیایــی ناهمــواری روایــت می کنــد کــه بــرای زنان 

روزگاری دشــواری را رقــم زده اســت.

در رونـد صلح 
روایت زنانه وجـود ندارد

گلوی خونین آزادی بیان!

یک مشکلی که در بیست سال گذشته در افغانستان انجام دادیم این 
بود که ما زنان را ارتقا دادیم، اما طرز فکر مردان نسبت به زنان را ارتقا 
ندادیم. پول های زیادی وارد شد تا به زنان خیاطی و استقال مالی را 
آموزش دهد، اما شوهر، پدر و برادر آن زن را آموزش ندادیم. اکنون 

گاه مانده با مردانی که هیچ رشد نکرده و تفکر شان  گاه  یا نیمه آ یک زن آ
همان تفکر پیشین است. این اختاف باعث ازدیاد طاق، خودسوزی، 

خودکشی و خشونت های خانوادگی شده است.

گزارش

حسین احمدی



عمل کــرد طالبــان در نظــام پســاصلح نظــارت 
ــرد؟ ــد ک خواهن

ــرد:  ــد ازهــم جــدا ک ــز را در نظــام پســاصلح بای دو چی
طالبــان و طالبانیــزم. اگــر بــه حمایــت جامعــه جهانــی 
ــدن  ــا آم ــه ب ــد ک ــن کنی ــود، یقی ــح ش ــان صل ــا طالب ب
طالبــان، تفکــر طالبانیــزم گســترش پیــدا خواهــد کــرد. 
ــی  ــان نباشــد، نکتای ممکــن مــردی عضــو گــروه طالب
بپوشــد و ریشــش را هــم بتراشــد، امــا از لحــاظ تفکــر 
بــه طالبانیــزم معتقــد باشــد. حتــا اگــر ظاهــر مســایل 
ــد کــه  ــان را بپذیرن ــان آزادی هــای زن حــل شــود و طالب
زنــان در چارچــوب شــریعت حــق آمــوزش و کار دارنــد 
تــا روایــت معتــدل و میانــه بیــن امــارت و جمهوریــت 
ــن  ــدن ای ــا آم ــید ب ــد باش ــم معتق ــرد، بازه ــکل بگی ش
گــروه در ســاختار قــدرت، طالبانیــزم گســترش خواهــد 
یافــت. خیلــی از کســانی کــه امروز بــه خاطر اســتیای 
ــان خــود  ــر زن ــد ب دموکراســی و حقــوق بشــر نمی توانن
ــون  ــت. چ ــد توانس ــان خواهن ــد، در آن زم ــم کنن ظل
طالبانیــزم یعنــی نهادینه بــودن زن ســتیزی. از یــاد نبریم 
کــه روشــن فکرترین مــرد افغانســتان هــم باالخــره یــک 
مــرد افغانســتان اســت و زن ســتیزی در اکثریــت مــردان 
ــر  ــا اگ ــه حت ــت ک ــود دارد. واقعیتی س ــتان وج افغانس
مــا پنهــان کنیــم بازهــم وجــود دارد. آمــدن طالبــان ایــن 
واقعیــت را از زیــر به رو خواهــد آورد. پــس آمدن طالبان 
یــک بعــد قضیــه اســت و گســترش طالبانیزم بعــد دیگر 
قضیــه کــه نمی شــود انتظــار داشــت جامعــه جهانــی آن 

را نظــارت و کنتــرل کنــد.
  بــا توجــه بــه امکانات فعلــی دولت افغانســتان 
و رویکــرد جامعــه ی جهانــی نســبت بــه مســایل 
افغانســتان، چــه ســازوکاری  می توانــد از گســترش 
ــری  ــح جلوگی ــس از صل ــزم پ ــت طالبانی و حاکمی

کنــد؟
ــه در  ــم ک ــد می دان ــی، بعی ــه تجــارب جهان ــا توجــه ب ب
کمتــر از چهار-پنــج ســال بتوانیــم بــه نخســتین پلــه ی 
صلــح کــه توافــق سیاســی باشــد بــاال شــویم. وقتــی 
شــیوه نامه ی مذاکــرات حــدود هفتــاد روز را در بــر 
ــوق  ــان، حق ــوق زن ــم روی حق ــس تفاه ــرد، پ می گی
بشــر، قانــون اساســی، آزادی بیــان، نیروهــای امنیتــی 
افغانســتان، حضــور طالبــان در نیروهــای امنیتــی، تکثر 
قومی-مذهی-زبانــی در کشــور، مشــارکت طالبــان در 
قــدرت و ســاختار سیاســی آینــده چقــدر زمــان خواهــد 
ــد  ــدام بای ــه هرک ــت ک ــث کلیدی س ــا مباح ــرد. این ه ب
چنــد ســال بــه بحــث گذاشــته شــود. لــذا فکــر نکنــم 
در چهار-پنــج ســال آینــده بــه صلح دســت یابیــم، بلکه 
مــا در رونــد صلــح جــاری خواهیــم بــود. در ایــن مــدت 
بــرای نهادینه ســازی حقــوق زنــان وقــت اســت. در ایــن 
مــدت بایــد دولــت و مــردم افغانســتان بیــن کنش گــران 
مدنــی و فعــاالن حقــوق زن و کســانی کــه حقــوق زن 
بــرای شــان یــک پــروژه ی اقتصــادی اســت، تفکیــک 
قایــل شــوند. دالالن حقــوق زن بایــد جــای شــان را بــه 

فعــاالن واقعــی حقــوق زن بدهنــد.
  یکــی از امیدواری هــا ایــن اســت کــه همــکاران 
بین المللــی افغانســتان در جامعــه ی خودشــان 
ــه  ــا توج ــتند و ب ــد هس ــان باورمن ــوق زن ــه حق ب
ــرده  ــتان ک ــه در افغانس ــی ک ــگ و مصارف ــه جن ب
ــاید  ــت، ش ــان اس ــه ش ــه متوج ــؤولیتی ک و مس
نگذارنــد حقــوق زنــان قربانــی صلــح شــود. شــما 
ــه حقــوق  ــی را نســبت ب رویکــرد جامعــه ی جهان
ــتان  ــری در افغانس ــوق بش ــای حق ــان و ارزش ه زن

ــد؟ ــی می کنی ــه بررس چگون
ــت  ــر هس ــوق بش ــدار حق ــی طرف ــه جهان    جامع
ــان کنــار  و بارهــا تأکیــد کــرده کــه مــا روی مســایل زن
ــال،  ــر ح ــه ه ــم. ب ــینی نمی کنی ــم و عقب نش نمی آیی
هــر کشــوری منفعــت سیاســی و امنیتــی خــود را دارد. 
ــتان  ــن حامی افغانس ــکا بزرگ تری ــده امری ــاالت متح ای
اســت. امــا هــردو کاندیدای ریاســت جمهــوری امریکا 
)دونالــد ترامــپ و جوبایــدن( گفتنــد کــه حقــوق زنــان 
جزیــی از مســایل داخلی افغانســتان اســت و ما ســبک 
و ســیاق حکومتــداری و دموکراســی خــود را بــر هیــچ 
کشــوری تحمیــل نمی کنیــم. بــه هــر صــورت حمایــت 
ــز  ــی هرگ ــت بیرون ــا حمای ــد، ام ــد مان ــی خواه بیرون
نمی توانــد جاگزیــن یــک تفکــر ریشــه دار و بســتردار در 
داخــل افغانســتان شــود. یــک مشــکلی کــه در بیســت 
ســال گذشــته در افغانســتان انجــام دادیــم ایــن بــود کــه 
مــا زنــان را ارتقــا دادیــم، امــا طــرز فکــر مــردان نســبت 
بــه زنــان را ارتقــا ندادیــم. پول هــای زیــادی وارد شــد تــا 
بــه زنــان خیاطی و اســتقال مالــی را آمــوزش دهــد، اما 
ــم. اکنــون  ــرادر آن زن را آمــوزش ندادی ــدر و ب شــوهر، پ
گاه مانــده بــا مردانــی کــه هیــچ  گاه  یــا نیمــه آ یــک زن آ
رشــد نکــرده و تفکــر شــان همــان تفکر پیشــین اســت. 
ایــن اختــاف باعــث ازدیــاد طــاق، خودســوزی، 

ــت. ــده اس ــی ش ــونت های خانوادگ ــی و خش خودکش
یــک  بــه  زنــان  ویــژه  پروژه هــای  از  خیلــی 
ــس در  ــچ ک ــرد. هی ــا ک ــن اکتف ــس و پرزنتیش کنفران
افغانســتان بــه دنبــال Outcome )نتیجــه ی کار( 
ــود.  ــداد( ب ــال Output  )برون ــه دنب ــه ب ــت، هم نگش
ــک  ــا ی ــود ت ــه ش ــروژه ای گرفت ــد پ ــاش ش ــه ت همیش
مقــدار پولــی بــه دســت آیــد و در کنــارش قطع نامــه ای 
نیــز صــادر کردنــد کــه گویــا از حقــوق زنــان دفــاع کرده 

و علیــه خشــونت کار کرده انــد. امــا هیــچ گاه بــه دنبــال 
ایــن نرفتیــم کــه آیــا مصــرف چنــد لــک دالــر و صــدور 
ایــن قطع نامــه باعــث شــده کــه یــک مــرد همســرش 
ــان  ــا میــزان خشــونت ها علیــه زن را لت وکــوب نکنــد ی
کاهــش یابــد؟ ایــن »داده« کــم اســت کــه مــا دنبالــش 
نرفتیــم و در برونــداد متوقــف ماندیــم. همیــن اســت کــه 
بــا نــگاه کنفرانســی به مســایل زنــان با وجــود تخصیص 
پروژه هــا و بودجه هــای هنگفــت، امــا هنوزهــم در 
کابــل زنــی در آتــش می ســوزد، در دایکنــدی بینــی زنــی 
ــک زن  ــدن ی ــده می شــود و در قندهــار پوســت از ب بری
ــا  ــونت ب ــتان خش ــر افغانس ــود و در سراس ــده می ش کن
ــوده  ــن خاطــر ب ــه ای ــان دارد. این هــا همــه ب ــان جری زن
کــه یــک اســتراتژی جامع و بومــی  در مــورد زنــان وجود 
نــدارد. الگوگیــری از امریــکا و نــاروی و دیگر کشــورها 
ــد  ــتراتژی بای ــن اس ــود. ای ــق نمی ش ــتان موف در افغانس
ــتان  ــناختی افغانس ــگ و جامعه ش ــوب فرهن در چارچ
ــی  ــک کاالی واردات ــر آن ی ــود؛ در غی ــازی ش بومی س

می شــود.
زمانــی کــه وزارت امــور زنــان تشــکیل شــد، 
ــی  ــون انگلیس ــان را از مت ــه زن ــط ب ــایل مرتب ــر مس اکث
ــکل  ــی از مش ــت گره ــا نتوانس ــد، ام ــه می کردن ترجم
ــرای زن  ــا ب ــون آن متن ه ــد؛ چ ــاز کن ــتان ب زن افغانس
افغانســتان نوشــته نشــده بود. یــا مشــاوران خارجــی در 
مــورد زنــان افغانســتان اســتراتژی می ســاختند. اصلــن 
او نمی توانــد درد زایمــان یــک زن نورســتانی را در فضای 
ــتانی دو  ــان افغانس ــا زن ــد و ی ــات درک کن ــدون امکان ب
تابعیتــه کــه نمی دانند یــک زن اگــر در دایکنــدی مریض 
ــور اســت ســاعت ها  ــرد مجب ــا درد زایمــان بگی شــود ی
روی حیــوان چهارپایــی بــرود تــا بــه یــک مرکــز صحــی 
برســد و ممکــن هیــچ درمان نشــود. زن دو تابعیتــه که از 
لنــدن و واشــنگتن می آیــد و از حقــوق زنــان افغانســتان 
حــرف می زنــد، معلــوم اســت کــه هیــچ درکــی نــدارد. 
ــد زنــی کــه در نورســتان زایمــان می کنــد  او چــه می دان

قابلــه و دوا نــدارد چــه رســد بــه آزادی هــای مدنــی.
ــده  ــت ش ــه ی محافظ ــل در خان ــه در کاب ــی ک زن
ــا بیســت گارد و موتــر زره زندگــی می کنــد، مشــکلی  ب
ــد.  ــض نمی توان ــوق او را نق ــردی حق ــچ م ــدارد، هی ن
زنــی کــه پاســپورت امریــکا و ویــزای شــنگن را دارد از 
درد زن افغانســتانی چــه می دانــد کــه مدافــع حقوقــش 
باشــد؟ حتــا اگــر افغانســتانی  و یــک تابعیتــه باشــد. در 
میــز مذاکــره ی صلح چنیــن زنانــی نمی تواننــد از درد زن 
افغانســتانی بگوینــد و مدافــع حقــوق زنــان افغانســتان 

ــت. ــح اس ــای صل ــا گره ه ــند. این ه باش
  مســؤول درجــه اول کــه بایــد امکانــات فراهــم 
کنــد تــا زنــان در روند صلح متــن و محتــوا و روایت 
ــتان  ــت افغانس ــد حکوم ــق کنن ــان را خل خودش
ــؤولیت هایش  ــته مس ــت توانس ــا حکوم ــت، آی اس

را ادا کنــد؟
ــه صــورت  ــد ب ــز بای ــد چی ــم چن    مــن فکــر می کن

نهادینــه در افغانســتان ایجــاد شــود:
اول بایــد مطالعــات زنــان به صورت یــک مضمون 
درســی از ســطوح ابتدایــی مکتب تــا دوره ی دکتــرا ایجاد 
شــود. وقتــی در مکتــب می خوانیــد »بابــا آب داد« پــس 
مــادر چــه داد؟ مــادر در متون افغانســتان برجسته ســازی 
نشــده اســت. بــه همیــن خاطــر مــا آمــوزش ندیدیــم که 
بــه زن احتــرام بگذاریــم. باید معرفــت زنانه ایجاد شــود؛ 
نــه اینکــه معرفــت زنانــه را زنــان بنویســند، بلکه مــردان 
هــم بنویســند. نــه فمینیســم، بلکه یــک نگاه معتــدل و 
افغانســتانی نســبت بــه مســایل زنــان ایجــاد شــود. مــا 
تاهنــوز بــه زنــان آمــوزش دادیــم کــه تــو چنیــن حقــی 
داری ولــی نقــض شــده، امــا بایــد بــه کســی کــه حقش 
را نقــض کــرده و آزادی کار و آمــوزش را از او گرفتــه هــم 
بایــد آمــوزش داد. لــذا بایــد بــه مــردان در مــورد حقــوق 

زنــان آمــوزش داده شــود.
مســأله ی دوم: وقتــی کــه حکومــت از میــان 
زنــان کســانی را برمی گزیننــد کــه در ســاختار سیاســی 
ــان  ــای ش ــد قوی  ترین ه ــند، بای ــته باش ــور داش حض
را انتخــاب کننــد. در دو دهــه ی اخیــر مــا شــاهد بودیــم 
کــه از میــان زنــان ضعیف ترین هــا وزیــر، کیــل و معیــن 
شــدند. چــون ضعیــف بودنــد نتوانســتند به همجنســان 
خــود خدمــت کننــد. وزیــر امــور زنــان، وزیــر معــارف و 
دیگــر وزیــران پیشــین کابینــه را اگــر بنگریــد بــه نــدرت 
زن توانــا می بینیــد. امــا ایــن کشــور در انحصــار چهــل 
و هفــت زن نیســت. یقینــن در ایــن کشــور زنانــی قــوی 
هســتند کــه مــورد حمایــت حکومــت و رهبــران قومــی 
 و سیاســی قــرار ندارنــد و طبیعتــن بــه خاطــر نداشــتن 
ــی  کانال هــای ارتباطــی، مــورد حمایــت جامعــه جهان

ــد.  ــرار نمی گیرن ــم ق ه
ــای  ــر مبن ــان ب ــایل زن ــا از مس ــت م ــد روای بای
ارزش هــای افغانســتانی و اســامی  بومی ســازی شــود و 

ــم. ــان بروی ــاف طالب ــه مص ــن آدرس ب از ای
  راهــکار موثریــت حضــور زنــان در رونــد صلــح 

؟ چیست
ــه  ــیده ب ــان دردکش ــد زن ــح، بای ــه ی صل    در پروس
نمایندگــی از زنــان افغانســتان برونــد. زنان دردکشــیده ی 
ــد از دریچــه ی  ــان بای ــا گــروه طالب ــا ب ــه. م ــم یافت تعلی
ــن و  ــه ی دی ــویم. از دریچ ــره ش ــان وارد مذاک خودش
ــان  ــف زن ــور ضعی ــه حض ــتان. هرگون ــگ افغانس فرهن
ــان  ــروژه ای زن ــه حضــور پ در ســاختار سیاســی، هرگون
ــه  ــن آســیب را ب ــان، بیش تری ــه زن ــط ب در مســایل مرتب
زنــان می زنــد و اعتمــاد عمومــی  بــه توانمنــدی زنــان را 

ضعیــف می ســازد.
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ــود  ــته ش ــح کاش ــرات صل ــام مذاک ــه ن ــتر/فضا( ب )بس
ــان را  و ثمــر بدهــد. مــا در مذاکــرات جــاری صلــح زن

ــه. ــه را ن ــت زنان ــا روای ــم، ام می بینی
ــکل  ــت ش ــن روای ــه ای ــما چگون ــر ش ــه نظ   ب
بگیــرد و کــدام گروهــی از زنــان می توانــد بیش تــر 

ــد؟ کار کن
   از ســه طیفــی کــه  یــاد شــد، گــروه میانــه؛ کســانی 
کــه اهــل فکــر، تدبــر و اهــل برنامه ریــزی هســتند و در 
ــند و  ــند، می اندیش ــد، می نویس ــان می خوانن ــاره ی زن ب
تفکــر تولیــد می کننــد. آنهــا خواهنــد توانســت تــا یــک 
روایــت زنانــه ایجــاد کننــد. امــا چــون تعــداد شــان کــم 
اســت نتوانســتند طــی بیســت ســال اخیــر یــک روایت 
ــه نبــوده مــا بــه  ــه ایجــاد کننــد. چــون روایــت زنان زنان
ــت  ــی بیس ــم. ط ــد بودی ــان عاقمن ــی  زن ــور کم حض
ســال گذشــته فکــر کنــم حــدود 47 زن اســتند کــه در 
افغانســتان در ســمت های مختلــف و چوکی هــای 
مختلــف تغییــر و تبدیــل می شــوند. این هــا کســانی اند 
کــه فقــط زن هســتند، امــا هیــچ گاه پیشــگام و آفریدگار 
یــک روایــت زنانــه در افغانســتان نبوده انــد. ولــی 
کســانی کــه می تواننــد روایــت خلــق کننــد، نــه حمایت 

ــد. ــات دارن ــه امکان ــوند و ن می ش
  از زمانــی کــه پروســه صلــح مطــرح شــد، 
ــا و  ــظ ارزش ه ــر حف ــان ب ــوق ش ــن حق ــان ضم زن
ــتند.  ــد داش ــر تأکی ــه ی اخی ــتاوردهای دو ده دس
ــون آزادی  ــی همچ ــق ارزش های ــدر در خل ــان چق زن
بیــان، حقــوق بشــر، ســاختارهای حقوقــی و اداری 
حکومــت ســهم  دارنــد کــه نگــران از دســت رفتنش 

باشــند؟
   در طــول بیســت ســال گذشــته در خلــق فضایــی 
کــه بــرای زنــان ایجاد شــده خــود زنــان افغانســتان کمتر 
ــی،  ــار خارج ــاس فش ــر براس ــتند. بیش ت ــش داش نق
ــگاه  ــد و ن ــرب آمدن ــه از غ ــه ای ک ــای دو تابعیت خانم ه
پــروژه ای بــه مســایل زنــان داشــتند و برخــی پروژه گیران 
ــن  ــدف ای ــم. ه ــان پرداختی ــوق زن ــه حق ــا ب ــی م داخل
ــتا کاری  ــن راس ــور در ای ــل کش ــان داخ ــه زن ــت ک نیس

ــرار  ــت ق ــورد حمای ــان م ــای ش ــه کاره ــد؛ بلک نکردن
نگرفتــه اســت. اگرچــه بانــوان جــوان طی بیســت ســال 
اخیــر از داخــل کشــور ظهــور کردنــد و از لحاظ شــعور، 
ــگامان  ــان پیش ــد و خودش ــد کردن ــت رش ــواد و درای س
ــی  ــن جایگاه ــا واقع ــا آنه ــتند، ام ــان هس ــایل زن مس
ــه  ــده ای ک ــم مذاکره کنن ــه در تی ــور نمون ــه ط ــد. ب ندارن
ــی کــه حضــور  ــه، زنان ــت افغانســتان رفت از ســوی دول
دارنــد، نــه همــه بلکــه اکثــر شــان مرفــه هســتند. شــاید 
درد واقعــی زن افغانســتان را هیــچ وقت لمــس نکردند. 
بــه همیــن خاطــر، جــای روایــت بومــی  زنــان از صلــح 
ــی  ــی از زنان ــاختار یک ــن س ــت. کاش در ای ــی اس خال
ــورده  ــاق خ ــان ش ــان طالب ــه در زم ــود ک ــو می ب عض
ــا طالبــان صحبــت می کــرد. ــا او می رفــت و ب اســت ت
ــح  ــه صل ــتان در پروس ــردم افغانس ــت و م   دول
ــاق  ــان را ش ــه زن ــتند ک ــرف اس ــی ط ــا گروه ب
ــن گــروه کنــار  ــا ای ــد ب می زننــد. از چــه راهــی بای
آمــد و صلــح کــرد تــا خواســته های زنــان مــدرن و 

بپذیرنــد؟ را  دموکراســی خواه 
ــه زن،  ــب ب ــگاه طال ــه ی ن ــه دریچ ــد ک ــان باش ــاد م ی
ــت  ــه جنــگ روای ــا ب ــی م ــن اســت. وقت دریچــه ی دی
طالبانــی از دیــن می رویــم، بایــد روایــت زنانــه ی خــود 
را از دیــن بــه مصــاف طالــب ببریــم. یعنــی مــا طالبــان 
را در همــان کانتکســتی بــه چالــش بکشــیم کــه آنهــا ما 
را بــه چالــش می کشــد. در نخســتین فهرســت هیــأت 
ــه در  ــد ک ــب موح ــام زین ــه ن ــی ب ــده بانوی مذاکره کنن
مطالعــات دینــی تخصــص دارد حضــور داشــت. امــا از 
ــع  ــد. در واق ــذف ش ــده ح ــأت مذاکره کنن ــاختار هی س
ــم  ــذف کردی ــأت ح ــن هی ــژوه را از ای ــک زن دین پ ــا ی م
و از کانتکســتی بــه مصــاف طالــب رفتیــم کــه طالــب 
ــی، حقــوق  ــا از کانتکســت جامعــه مدن ــرد. م نمی پذی

  چــه پیونــدی میــان زنــان افغانســتان و پروســه 
صلــح دولــت بــا گــروه طالبــان وجــود دارد؟ 

   بحــث صلــح در افغانســتان یــک مســأله ی پیچیده 
و چندالیــه اســت. ایــن پیچیدگــی بــه دالیــل منازعــه، 
دالیــل شــکل گیری جنــگ و عواملــی برمی گــردد 
ــم. نقــش  ــح بروی ــه ســمت صل ــا ب کــه ســبب شــد م
بازیگــران داخلــی، منطقــه ای و فرامنطقــه ای از همیــن 
ــح  ــورد صل ــی در م ــا وقت ــت. ام ــگ اس ــت پررن جه
ــوان  ــه عن ــک موضوعــی ب ــم ی افغانســتان گــپ می زنی
ــان.  ــث زن ــد؛ بح ــان می آی ــه می ــت« ب ــرا روای ــک »ف ی
شــاید اگــر مــا در مــورد صلــح در ســریانکا،  هایتــی یــا 
بوســنی و هرزگویــن حــرف می زدیــم خیلــی الزم نبــود 
در بــاره ی زنــان و برجســتگی جایگاه شــان در پروســه ی 
صلــح بحــث کنیــم. امــا قضیــه ی افغانســتان متفــاوت 
اســت و ایــن تفــاوت بــه دیــدگاه خــاص طالبان نســبت 
ــان  ــگاه زن ــه جای ــان ب ــردد و همچن ــان بازمی گ ــه زن ب
ــال  ــان در س ــور ش ــان از ظه ــت طالب ــان حاکمی در زم
1373 تــا افــول شــان در ســال 1380 خورشــیدی. 
یعنــی ایــن پیونــد، ایــن نــگاه خــاص بــه زنــان و 
ــان در  ــگاه زن ــه جای ــبت ب ــه نس ــش تقلیل گرایان خوان
معــادالت اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی کــه طالبان 
ــد  ــح پیون ــه صل ــان ب ــی زن ــد، باعــث می شــود وقت دارن
می خورنــد، ایــن پیونــد کمــی  پیچیده شــود؛ پیونــدی که 
بایــد بــدان توجــه و در مــورد آن مطالعه شــود. لــذا زمانی 
کــه مــا از زنــان و صلــح صحبــت می کنیــم، یکــی نــگاه 
مبتنــی بــر تجربــه ی حکومــت طالبــان از یــک گونــه و 
نــگاه مبتنــی بــر دیــدگاه و روایــت طالبــان از مشــارکت 
اجتماعــی طالبــان از گونــه ی دیگــر اســت. همچنیــن 
نــگاه جامعــه ی جهانــی و روایــت جمهوریــت از حضور 
زنــان در قــدرت و سیاســت در بیســت ســال گذشــته و 
نگاه هــای دادخواهانــه ی زنــان افغانســتان بــرای حفــظ 
جایــگاه و شــأن تاریخــی و مدنــی شــان در افغانســتان و 
شــأن معاصــر شــان در بیســت ســال گذشــته؛ ایــن همه 
مبنــا اســت کــه صلــح را بــا زنــان در افغانســتان پیونــد 

می دهــد.
ــان  ــه نظــر شــما عمل کــرد و تــاش خــود زن   ب

بــرای مشــارکت در ایــن رونــد چگونــه اســت؟
   مــن زنــان افغانســتان را بــه ســه بخــش دســته بندی 

ــم: می کن
بخــش نخســت زنانــی اســتند کــه لزومــن هیــچ درکــی 
از صلــح ندارنــد؛ بیش تــر خانه نشــین اســتند کــه اکثــر 
زنــان در افغانســتان چنیــن جایگاهــی دارنــد. بــه خاطر 
اینکــه نقــش کنش گرانه در مســایل اجتماعی-سیاســی 
ــاب  ــا در ب ــه آنه ــت ک ــده، طبیعی س ــا داده نش ــه آنه ب

صلــح هــم نقــش و نظــری ندارنــد.
گــروه دوم زنانــی اســتند کــه بــرای زنــان دادخواهی 
می کننــد، کنش هــای مدنــی می کننــد، در ســطوح 
ملــی، فــرو ملــی و فــرا ملــی کار می کننــد و در ســطح 
بین المللــی نیــز بــرای ارتقــای جایــگاه و ارتقــای حضور 
ــادی  ــی، اقتص ــی، سیاس ــادالت اجتماع ــان در مع ش
این هــا  می کننــد.  تــاش  افغانســتان  فرهنگــی  و 

ــتند. ــان هس ــوزه زن ــی ح ــران واقع کنش گ
گــروه ســوم، بــه زن بــه عنــوان یــک پــروژه 
ــروژه ی  ــک پ ــرای شــان ی ــان ب ــد و مســایل زن می نگرن
ــت  ــهرت و منفع ــرای ش ــه ای ب ــا زمین ــادی و ی اقتص
بیش تــر نیســت. این هــا بــا حقــوق، جایــگاه و مســایل 

ــد. ــارت می کنن ــان تج زن
ــه صلــح  ــان هرکــدام نســبت ب ــن ســه گــروه زن ای
نقش هــای مختلفــی دارنــد. گــروه اول جایگاهــی 
در ایــن پروســه ندارنــد و بــرای شــان اهمیــت داده 
نشــده اســت. کارهایــی کــه در مــورد زنــان شــده هنــوز 
نهادینــه شــده نیســت. اگــر خیلــی از پول هــای کمکــی 
جامعــه جهانــی قطــع شــود و انجوهــا و پروژه بگیــران 
ــروه  ــوند، گ ــه ش ــول مواج ــود پ ــا کمب ــان ب ــوق زن حق
ســوم هــم حقــوق زنــان را رهــا خواهنــد کــرد و دنبــال 
تجــارت دیگــری خواهنــد رفــت. در ایــن گردونــه فقــط 
طیــف میانــه می مانــد کــه چــه باپــول چــه بی پــول بــه 
ــوع  ــه موض ــی ب ــانی و اجتماع ــک ارزش انس ــر ی خاط
ــد داشــت.  ــد و کمــاکان حضــور خواهن ــان می نگرن زن
ــه  ــان در پروس ــور زن ــته بندی، حض ــن دس ــاس ای براس
ــی  ــر کم ــوده؛ بیش ت ــمبولیک ب ــگ و س ــح کمرن صل
ــر  ــا مبتنــی ب ــوده ت ــر سیاســی ب ــا کیفــی؛ بیش ت ــوده ت  ب

ــص. تخص
ایــن مســایل باعــث شــده کــه مــا روایــت زنانــه در 
صلــح نداشــته باشــیم. حضــور زنــان در پروســه صلح و 
مذاکــرات صلــح بــه معنــای وجــود یــک روایــت زنانــه 
از صلــح نیســت. ایــن روایــت چیــز دیگری ســت و در 
جــای دیگــری بایــد ســاخته شــود. چــه حضــور چهــار 
زن و چــه چهارصــد زن در مذاکــرات لزومــن بــه معنــای 

وجــود یــک روایــت زنانــه نســبت بــه صلــح نیســت.
بــرای ســاختن و مانــدگاری چیــزی بایــد از یــک 
ــت  ــا وضعی ــک کنــش موقــت سیاســی و ی گــپ، از ی
ــک  ــت و ی ــک روای ــه ی ــادی ب ــه ی اقتص منفعت جویان
متــن تبدیل شــود. تــا این تکســت )متن( در کانتکســت 

ــا  ــم ب ــتی می روی ــای لیبرالیس ــدرن و آزادی ه ــر م بش
طالــب در مــورد حقــوق زن گــپ می زنیــم، ولــی طالــب 
از بســتر دیــن در مــورد حقــوق زنــان حــرف می زنــد. دو 
بســتر مختلــف نمی توانــد باهــم نقــاط مشــترک بیابــد. 
ــب  ــا طال ــوق زن ب ــا از حق ــه م ــی ک ــت وقت ــوب اس خ
حــرف می زنیــم از بســتر دیــن حــرف بزنیــم. ایــن 
ناهمگونــی در کانتکســت میــان مــا و طالبــان در مــورد 
زنــان باعــث شــده کــه تاهنــوز نتوانیــم بــه یک اجمــاع و 
تفاهــم برســیم. لــذا بایــد نــگاه دین مدارانــه و دین محــور 
را بــه مصــاف نــگاه تقلیل گرایانــه بــه زن ببریــم. امــا ایــن 
کار نشــده و متأســفانه نــگاه طالبــان نســبت به زنــان هم 
تغییــر نکــرده و تعدیــل نشــده اســت. بــه نمایندگــی از 
افغانســتان نه در ســاختار هیــأت بل در حاشــیه ی هیأت 
مذاکره کننــده، برخــی از بانــوان بــا حجابــی در مصاحبه 

ــا طالبــان رفتنــد کــه طالــب نمی پذیــرد. ب
  امــا ایــن طیــف بــا همــان نــوع پوشــش شــان 
هــم بخشــی از واقعیــت امــروز افغانســتان اســت.
ــه  ــد از مصاحب ــب بع ــه طال ــت ک ــن اس ــث ای    بح
ــن  ــان خواهــد گفــت: چــون در اســام چنی ــن زن ــا ای ب
پوششــی جــواز نــدارد، پــس جنــگ من علیــه حکومت 
ــا  ــا ب ــی م ــاد برحــق اســت. وقت ــک جه ــتان ی افغانس
ــت  ــان کانتکس ــد در هم ــم بای ــره می کنی ــب مذاک طال
ــی،  ــای مدن ــزم، نهاده ــم. لیبرالی ــو کنی ــن گفت وگ دی
نــگاه کثرت گرایانــه و مبتنــی بــر حقــوق بشــری نســبت 
بــه زن بحــث دوم اســت. اول بایــد مبنــای بحــث مــا در 
مــورد زنــان بــا طالبــان دیــن باشــد. همــان دینــی کــه به 
عایشــه، خدیجــه، فاطمــه زهــرا و چندیــن زن دیگــر در 
صــدر اســام اجــازه داد تــا در اعتــای اســام بکوشــند.
  شــاید همیــن نــوع نــگاه طالبان بــه زنان اســت 
ــند.  ــروه می هراس ــن گ ــا ای ــح ب ــان از صل ــه زن ک
آیــا بایــد زنــان از صلــح هــم بترســند چنــان کــه از 

جنــگ؟
ــر  ــی، در ه ــر جنگ ــه در ه ــان داده ک ــه نش    تجرب
ــا  ــد. ام ــان می بینن ــن آســیب را زن ــا بیش تری جــای دنی
ــان از  ــه زن ــت ک ــب اس ــتان جال ــه در افغانس ــن دفع ای

ــراس  ــم ه ــت مه ــگ. عل ــه از جن ــند ن ــح می ترس صل
زنــان از جنــگ ایــن اســت کــه تصــور می شــود طالبــان 
ــه  ــبت ب ــا 1380 نس ــال 1375 ت ــان در س ــع ش از موض
زنــان، عقب نشــینی نکرده انــد. بیــداری و روشــنی کــه 
در ذهــن نســل جدیــد در بیســت ســال گذشــته اتفــاق 
ــم  ــت. بی ــرده اس ــاد ک ــم ایج ــان بی ــن زن ــاده، در بی افت
ــت  ــح از دو جه ــت و صل گاهی س ــده از آ ــه برآم همیش
بــرای زنــان یــک تهدیــد اســت: هــم بیــم اســت و هــم 
خطــر. بیــم  در درون خــود ترســیدن اســت؛ زنــان 
ــن از درون  ــر م ــاصلح اگ ــام پس ــه در نظ ــند ک می ترس
بشــکنم چــه خواهــد شــد؟ اگــر مــن آزادی اجتماعــی 
ــر  ــک عنص ــوان ی ــه عن ــم ب ــر نتوان ــم و اگ ــته باش نداش
برابــر اجتماعــی در توســعه ی کشــور خــود نقش داشــته 
باشــم و اگــر نتوانــم درس بخوانــم و کار کنم و اگــر نتوانم 
ــر چارچــوب شــریعت  ــی ب ــول و مبتن آزادی هــای معق
ــک  ــن ی ــد؟ ای ــد ش ــه خواه ــم چ ــته باش ــدل داش معت
بیــم اســت بــرای زنــان. صلــح، خطــر هــم دارد. خطــر 
تهدیــدی از بیــرون اســت. اگــر فــردا طالبــی آمــد و یک 
ــد  ــان را تحدی ــی زن ــای قانون ــاق زد، آزادی ه زن را ش
کــرد، چــه کســی مدافــع حقــوق آن زن خواهــد بــود؟ از 
همیــن رو، صلــح بــرای زنــان افغانســتان هــم بیم اســت 
ــه روان  ــت ک ــدی از درون اس ــم تهدی ــر. ه ــم خط و ه
شــان را پریشــان ســاخته و هــم تهدیــدی از بیــرون کــه 
ممکــن اســت حضــور اجتماعــی شــان را محــدود کند. 
بلــه، تــرس از صلــح وجــود دارد و علتــش این اســت که 
مــا نتوانســته ایم در همان کانتکســت و بســتری صحبت 

ــا مــا حــرف می زننــد. کنیــم کــه طالبــان ب
ــق  ــک تواف ــه ی ــاری ب ــای ج ــر گفت و گوه   اگ
ــی  ــه ی جهان ــود، جامع ــر ش ــح منج ــی صل سیاس
ــر  ــه عنــوان جوانــب دخیــل در پروســه ی صلــح ب ب

در روند صلح روایت زنانه وجود ندارد گفت و گو

حسین احمدی

گفت وگو با دکتر فرامرز تمنا، استاد دانشگاه 
افغانستان و پژوهشگر مطالعات توسعه



ــت از  ــی حمای ــمی  و مدن ــای رس ــت نهاده ــه عضوی ک
ــه  ــوق زن و روزنام ــاالن حق ــد، فع ــر را دارن ــوق بش حق
ــه  ــی ب ــتند ول ــر هس ــوق بش ــان حق ــگاران از مدافع ن
صــورت عــام هرکســی کــه علیــه شــکنجه و تبعیــض و 
علیــه نقــض حقــوق انســانی افــراد اعتــراض می کننــد 
و ایــن رویدادهــا را مستندســازی و رســانه ای  می کننــد 
ــا دادخواهــی شــود، در واقــع مدافعــان حقــوق بشــر  ت

هســتند.
ــه  ــتان از جمل ــر در افغانس ــوق بش ــان حق مدافع

حامیــان حقــوق زن و روزنامــه نــگاران بــا تهدیدهــای 
ــد. در  ــه ان ــی مواج ــای امنیت ــه تهدیده ــدی از جمل ج
ــه  ــس اتحادی ــه نیکــزاد ریی ــورد، رحمت الل ــن م تازه تری
خبرنــگاران غزنــی در شــهر غزنی کشــته شــد و یوســف 
ــفاف  ــه و ش ــات عادالن ــاد انتخاب ــس بنی ــید، ریی رش
افغانســتان)فیفا( کــه یــک نهــاد مدنــی اســت در کابــل 

ــرور شــد. ــراد ناشــناس ت از ســوی اف
در یــک مــاه گذشــته هنــوز یــک هفتــه از مــرگ 
ــن  ــه فردی ــود ک ــته ب ــار نگذش ــد در ننگره ــه میون مال
امینــی، خبرنــگار تلویزیــون آریانــا نیــوز در کابــل 

ــاس  ــل الی ــده ی قت ــه پرون ــی ک ــد. در حال ــته ش کش
داعــی خبرنــگار رادیــو آزادی در هلمنــد هنــوز بررســی 
نشــده، خانــواده ی یمــا ســیاوش از گوینــدگان پیشــتاز 
ــود  ــه ب ــرار گرفت ــل هــدف انفجــار ق ــه در کاب کشــور ک
بــه شــورای امنیــت ملــل متحــد شــکایت کــرده اســت 
ــاالن  ــگاران و فع ــتار خبرن ــری از کش ــرای جلوگی ــا ب ت
مدنــی در افغانســتان چــاره ای بســنجند و حکومــت را 
وادار ســازند تــا بــه ایــن پرونده هــا رســیدگی شــود. امــا 
حکومــت افغانســتان گــروه طالبــان را عامل اصلــی این 
رویدادهــا می دانــد و امراللــه صالح، معاون اول ریاســت 
ــل از  ــه نق ــل ب ــاه قب ــم م ــدود یک ونی ــوری ح جمه
گزارش هــای اداره امنیــت ملــی اعــام کــرد کــه طالبــان 
جامعــه مدنــی را هــدف قــرار می دهــد تــا جنــگ روانی 

را شــدت ببخشــند.

مي کردنــد.
ــان  ــا( )4( زن ــه ه ــك )حکیم ــان پزش زن
بومــي را در بیمارســتان کشــوري در قاهــره 
معالجــه مي کردنــد، و کــودکان را در بیمارســتان 
یــا در منــازل شــخصي )از جمله منــازل طبقات 
اجتماعــي مرفــه( واکســین مي کردنــد، تقریبــن 
ــوري  ــتان  کش ــودك در بیمارس ــاه 600 ک ــر م ه
و  دهه هــاي 1830  در  مي شــدند،  واکســین 
1840، دولــت اقــدام بــه ایجــاد مراکــز قرنطینــه 
در بنــادر نمــود و حکیمــه هــا مســئوول معاینــه 
بدنــي زنــان شــدند. در ضمــن، آنــان امــر 
صــدور گواهــي علــت مــرگ را کــه بــراي طــرح 
ــود  ــروري ب ــده  ض ــگیري کنن ــاي پیش برنامه ه
ــان  ــن زن ــودن کار ای ــد ب ــد. مفی ــده گرفتن برعه
ــورد  ــه م ــیون ب ــه واکسیناس ــر برنام ــي اگ )حت
ــا  ــوان تنه ــه عن ــا ب ــط آن ه ــده توس ــرا درآم اج
ــود. از  ــاد ب ــیار زی ــم( بس ــر بگیری ــار در نظ معی
ایــن گذشــته، حضــور فعــال آنهــا در جامعــه به 
اشــاعه تصــورات مربــوط بــه ارزش آمــوزش و 
ــام  ــراي انج ــا ب ــي آن ه ــان و توانای ــرورش زن پ
ــا  ــته و ب ــرزي شایس ــه ط ــه اي ب ــاي حرف کاره
کفایــت کمــك نمــود. عاوه بــر طبابــت، برخي 
ــد کــه  ــان مدرســین مدارســي گردیدن ــن زن از ای
خودشــان از آن هــا فــارغ تحصیــل شــده بودند. 
یکــي از مدرســین، جلیلــه تامرهــن)1( )وفــات 
1890( مدیــر مدرســه مامایــي شــد، و در 1871 
تجربیــات خــود در مامایــي را بــه صــورت کتابي 

درســي منتشــر ســاخت.

ــران روان می شــود.  ــه ســوی ای شــوهرش از ناچــاری ب
ایــن بــار لطیفــه می توانــد در خانــه ای کار کنــد و امــرار 
ــردازد  ــا را می پ ــته قرض ه ــته آهس ــد. آهس ــاش کن مع
و بــا زندگــی اش همین گونــه لنــگان لنــگان راه مــی رود. 
شــوهرش جــز چنــد تمــاس تلفونــی در اوایــل رفتنــش 
بــه ایــران دیگــر هیــچ تماســی نمی گیــرد و کمکــی بــه 

او نمی کنــد.
لطیفــه این بــار چــاره ای نمی بینــد و خواهــان 
ــه  ــد ک ــوهرش می گوی ــرادر ش ــا ب ــود. ب ــاق می ش ط
ــه  ــد. زمانی ک ــه بده ــه ادام ــدارد این گون ــوان ن ــر ت دیگ
شــوهرش ایــن را می شــنود، دوبــاره بــر می گــردد. 
امــا این بــار خیلــی خشــن تر می شــود، چــون بــا 
مــواد مخــدر تــازه ی دیگــر نیــز عــادت کــرده اســت. بــه 
گفتــه ی لطیفــه: مــن روزانــه وظیفــه می رفتــم و شــب ها 
کــه برمی گشــتم از مــن پــول می خواســت. مــن چــون 
نمی توانســتم هرشــب پــول بدهــم، شــکنجه ام می کــرد. 

ــرد. ــت نمی ک ــم  موافق ــت طاق ــا درخواس ب
بــا چاقــو قصــد  آخرین بــار کــه شــوهرش 
ــر  ــه دیگ ــرد ک ــی می ب ــه پ ــد، لطیف ــتنش را می کن کش
راهــی بــرای ادامــه دادن نیســت. فــردای آن شــب از دفتر 
مســتقیم  بــه خانــه ی پــدرش مــی رود و با ســپری شــدن 
ــن   ــه گرفت ــق ب ــاش ریش ســفیدان موف ــا ت ــد روز ب چن

طــاق می شــود.

قابــل ذکــر اســت کــه بــه تعــداد چهــار رســانه ی 
شــنیداری در قالــب ســکتور خصوصــی و یــک 
رســانه ی شــنیداری دولتــی در والیــت دایکنــدی 
فعالیــت می کننــد. نکتــه ی قابــل تأمــل اینجــا اســت 
ــه  ــی ب ــری و چاپ ــانه ی تصوی ــچ رس ــون هی ــه اکن ک
ــدارد، صــرف  ــت ن ــدی فعالی ــه ی منظــم در دایکن گون
یک نشــریه تحــت عنــوان دوهفته نامــه ی دایکنــدی از 
ســوی اطاعــات و فرهنــگ والیــت دایکنــدی چــاپ 
می شــود. بــا وجــود تمــام ایــن موانع و مشــکات ســد 
راه خبرنــگاران، رســانه های محلــی دایکنــدی در امــر 
اطاع رســانی تاجایــی پاســخگوی نیازمندی هــای 

ــد. ــردم بوده ان م

ــردی  ــرف ک ــه مص ــت هرچ ــروس می گف ع
بــرای پســر خــود مصــرف کــردی، ربطــی بــه 

ــان نــدارد. آن
ــه  ــرد ک ــت می ک ــان فهرس ــدر دام ــا پ ام
پنــج لــک تویانــه داده اســت، از ایــن پــول هیچ 
مصرفــی بــه جهیزیــه و عروســی دختــر نشــده 
ــه ی  ــی و خان ــرف زندگ ــه را مص ــت. هم اس
ــد،  ــر ش ــو داغ ت ــن گفت وگ ــرده و ای ــود ک خ
ــم  ــی ه ــورد فزیک ــود زد و خ ــک ب ــا نزدی حت
بشــود. گپ هــا بــه جاه هــای باریک تــر و 
ــید،  ــد کش ــار می ش ــد اظه ــه نبای ــات ک جزیی
امــا بــا وســاطت و دخالــت حاضــران محفــل 
و تبدیلــی وکیــل عــروس، مراســم ادامــه پیــدا 
کــرد. بــا فشــار زیــاد وکیــل جدیــد از حویلــی 
گذشــت، امــا مقــدار پــول نقــد و طــا کــه از 
ســوی وکیــل قبلــی تعیــن شــده بــود، بحــث 

ــود. ــت می نم ــل گذش ــر قاب ــر و غی ناپذی
ــن  ــوان ناظــر، شــاهد ای ــه عن مــن کــه ب
ماجــرا بــودم، دیــدم کــه در نبــود دختــر و 
ممکــن در عــدم رضایــت وی، در مــورد آینــده 
ــی  ــای م ــه زنی ه ــن چان ــتش چنی و سرنوش
شــود، بحث هــای کــه در آن مجلــس صــورت  
گرفــت، مــرا بــه فکــر وا داشــت کــه ایــن گونــه 
ــی  ــی روی زندگ ــر منف ــدر تأثی ــا چق برخورده
ــد گذاشــت؟ چــرا  مشــترک دو طــرف خواهن
ــود و  ــن ماجــرا، دامــاد خامــوش ب در طــول ای
اصلــن مداخلــه نکــرد؟ آیــا وقــت آن نرســیده 
ــد در امــر ازدواج دو طــرف کــه  اســت کــه بای
ــد  ــاز کن ــترکی را آغ ــی مش ــد زندگ می خواه
تصمیم گیــری کننــد و تصمیم گیــر اصلــی آنهــا 
باشــند و اجــازه ندهنــد خصوصن دختــران که 
ــده ی  ــی آین ــورد زندگ ــری در م ــخاص دیگ اش

شــان تصامیــم نادرســت اتخــاذ کننــد.
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امــا ویــدا احمــد، عضــو کمیتــه مدافعیــن حقــوق 
بشــر تأکیــد کــرد کــه زودتــر از همــه، مدافعــان حقــوق 
ــن و  ــای ام ــاد خانه ه ــی، ایج ــت جان ــه امنی ــر ب بش
ــای عاجــل  ــه قضای ــرای رســیدگی ب ــی ب ــات مال امکان

ــد. ــرورت دارن ض
ــا در  ــه اروپ ــأت اتحادی ــس هی ــز، ریی ــد پاول آرنول
افغانســتان و ســتیفین بروکینــگ، رییــس دیپارتمنــت 
ــا و ملــل  ــه اروپ ــر حمایــت اتحادی صلــح یونامــا نیــز ب
متحــد از حقــوق بشــر در افغانســتان تأکیــد ورزیدنــد.

شــده بــود، فقــط بــا یــک پهلــو می توانســتم بخوابــم... 
ــی  ــارداری طوالن ــان ب ــت و زم ــاه گذش ــه م ــش از ن بی

شــد.«
نیامــد،  دنیــا  بــه  طفــل  لت وکــوب،  اثــر  از 
می آینــد  زیــادی  پرســتاران  و  شــفاخانه  می رونــد 
ــام  ــختی انج ــه س ــن والدت ب ــد. ای ــش بدهن ــا والدت ت
ــش  ــدن کودک ــا ش ــل بی ج ــه دلی ــران ک ــود. داکت می ش
را می پرســند، فامیــل خســرش بــرای آن هــا می گوینــد: 
ــاد  ــون زی ــد، چ ــت دارد بخواب ــاد دوس ــا زی ــروس م ع

ــت. ــده اس ــا ش ــودک بی ج ــده، ک خوابی
ــا  ــه ب ــده و لطیف ــپری می ش ــه س ــان همین گون زم
جهانــی از مســؤولیِت همراه با شــکنجه به زندگــی ادامه 
ــا  ــد و باره ــوزه می کش ــه ح ــرف ب ــا ح ــد. باره می ده
فامیــل عمــه اش کــه حــاال خشــویش شــده، وعــده ی 
توقــف خشــونت را می دهنــد. امــا هــر بــار همــان آش 

بــوده و همــان کاســه.
ــال  ــه س ــس از س ــا پ ــد: )م ــه می ده ــه ادام نظیف
کابــل برگشــتیم. شــوهرم  بی خبــر از مــن  تمــام وســایل 

ــدی،  ــی در دایکن ــه ی مدن ــبکه ی جامع ــس ش و ریی
ــگاران مســلکی زن در رســانه های  دلیــل نبــودن خبرن
دایکنــدی را در نبــود امکانــات، وضعیت بــد اقتصادی 
و  ناپســند  عنعنــات  و  عــرف  وجــود  رســانه ها، 
ــد  ــه می کن ــان خاص ــی زن ــکات اجتماع ــر مش دیگ
ســکتورهای  و  محلــی  رســانه های  می گویــد:  و 
ــه  ــازات ب ــی پرداخــت معــاش و امتی خصوصــی توانای
ــتخدام  ــن رو اس ــدارد. از ای ــلکی را ن ــخاص مس اش
ــد:  ــح می دهن ــا کار را ترجی ــور و رض ــگاران آمات خبرن
»متأســفانه توقعــات خبرنگاران مســلکی در رســانه ها 
بســیار بــاال اســت و رســانه های محلــی دایکنــدی کــه 
هیــچ منبــع تمویــل ندارنــد، از توانایی پرداخــت معاش 

فعــاالن انجــام نــداده اســت.
ــن حقــوق بشــر آمــده  ــه مدافعی در گــزارش کمیت
اســت کــه از میــان تمامــی  مدافعــان حقــوق بشــر کــه 
پرســش نامه های ایــن گــزارش تحقیقــی را پاســخ داده، 
60 درصــد از اقدامــات حکومــت بــرای رفــع تهدیــدات 
علیــه مدافعیــن حقــوق بشــر نــاراض اســتند. در ایــن 
جمــع 49.5 درصــد اقدامــات حکومــت را بــد و 18.2 
ــد توصیــف کــرده، امــا 28.3 درصــد  درصــد بســیار ب
ــات  ــه امکان ــر ب ــت نظ ــات حکوم ــه اقدام ــد ک گفته ان
ــات  ــر اقدام ــد دیگ ــت و 2.2 درص ــط اس ــان متوس ش
ــوب  ــیار خ ــز بس ــد نی ــوب و 2.2 درص ــت را خ حکوم

خوانده انــد.
در همیــن حــال، شــهرزاد اکبر، رییس کمیســیون 
مســتقل حقــوق بشــر می گویــد »جــان و حقــوق 
مدافعــان حقــوق بشــر در افغانســتان در خطــر اســت.«
بــه گفتــه ی او، در 18 ســال اخیــر هفــت کارمنــد 

ــن کمیســیون کشــته شــده اند. ای
او افــزود کــه بــرای حفاظــت از مدافعــان حقــوق 
بشــر بایــد مکانیزم هــای حمایتــی از ایــن قشــر تقویــت 

شــود.
رییس کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر از ضعف 
ــال حفاظــت از مدافعــان  در عملکــرد حکومــت در قب
حقــوق بشــر ابــراز نگرانــی کــرد و گفــت که گاهــی خود 
حکومــت و نهادهــای امنیتــی علیــه مدافعــان حقــوق 
بشــر تهدیــد خلــق می کنند و بــرای حفاظــت از آنهــا در 
پایتخــت کشــور »حتــا یــک خانــه امن وجــود نــدارد.«
او ابــراز امیــدواری کــرد کــه کمیســیون مشــترک 
ــد  ــر بتوان ــوق بش ــع حق ــای مداف ــت و نهاده حکوم
ــان  ــت از مدافع ــت و حفاظ ــرای حمای ــی ب مکانیزم های

ــد. حقــوق بشــر ایجــاد کنن
امــا مدافعــان حقــوق بشــر از عملکــرد نهادهــای 
داخلــی مدافــع حقــوق بشــر نیــز چنــدان راضی بــه نظر 

ــند. نمی رس
ــزارش  ــه گ ــه در تهی ــانی ک ــد از کس 3.3 درص
تحقیقــی کمیتــه مدافعیــن حقــوق بشــر ســهم گرفته اند 
اقدامــات نهادهــای مدنــی مدافــع حقــوق بشــر را 3.3 
درصــد بســیار بــد و 9.1 درصــد بــد توصیــف کرده انــد 
ــه و 32.3  ــط گفت ــد متوس ــه 52.5 درص ــی ک در حال
ــط 3.3  ــان فق ــن می ــد. از ای ــوب خوانده ان ــد خ درص

ــد. ــف کرده ان ــوب توصی ــیار خ ــد بس درص
کمیتــه مدافعیــن حقــوق بشــر دریافتــه اســت کــه 
ــت  ــس از دریاف ــر پ ــوق بش ــان حق ــد مدافع 65 درص
تهدیــدات از نهادهــای بین المللــی درخواســت کمــک 

نموده انــد.
بــا این همــه، ذکیــه عادلی، معیــن امــور اجتماعی 
ــا  ــاش دارد ت ــن وزارت ت ــه ای ــت ک ــه گف وزارت عدلی
ــرای حمایــت و  یــک چارچــوب حقوقــی مشــخص ب
ــا  ــی ب ــر در هماهنگ ــوق بش ــان حق ــت از مدافع حفاظ
مدافعــان و نهادهــای مدافــع حقــوق بشــر و کمیســیون 

مســتقل حقــوق بشــر ایجــاد کنــد.

فرامــوش کــردم غــذا روی گاز اســت. پاییــن آمــدم دیــدم 
کــه غــذا ســوخته. فامیــل خبــر شــدند و پســر عمــه ام  
ــه  ــرد ب ــروع ک ــود، ش ــده ب ــرد زندگی ام ش ــر م ــه دیگ ک
ــه دیگــر حرکــت  ــد ک ــدر کوبی ــم. آنق کت و کــوب کردن
ــوب  ــتین لت و ک ــن نخس ــزم.« ای ــا برخی ــتم از ج نداش
بزرگــی بــود کــه تجربــه کــردم، امابهانه جویــی، طعنــه و 

ــت. ــته اس ــان داش ــه جری ــی اش همیش تندخوی
ــذرد  ــش می گ ــال از ازدواج ــک س ــه ی همین گون
بارهــا  بــارداری  بــاردار می شــود. در جریــان  او  و 
لت و کــوب می شــود. پــس از تولــد نخســتین فرزنــدش 
بــه پاکســتان می رونــد. آن جــا هــم قالین بافــی می کنــد. 
ــم   ــودم ه ــر ب ــول ناگزی ــق معم ــن طب ــد: »م می گوی
تمام کارهــای خانــه را انجــام بدهــم و هــم قالیــن ببافــم. 
ــوهرم از  ــی ش ــگام قالین باف ــا هن ــن روزه ــی از همی یک
ــش  ــه چــای برای ــک پیال مــن چــای خواســت. مــن ی
دم کــردم. چــای را کــه نوشــید و دوبــاره خواســت. مــن 
گفتــم فقــط یــک پیالــه دم  کــرده بــودم. ایــن حــرف او 
ــت  ــاخه های درخ ــت و ش ــفت. رف ــدت برآش ــه ش را ب
را کنــده و لت و کوبــم کــرد. ایــن بــار بــا بارهــای دیگــر 
تفــاوت داشــت. چــون مــن بــاردار بــودم، طفــل در بطنم 
ــت  ــیدم. درس ــب و روز درد می کش ــه ش ــد ک ــا ش بی ج
نشســته و خوابیــده نمی توانســتم. چــون کــودک بی جــا 

حکومت محلــی دایکندی هیــچ اراده ی بــرای حمایت 
از رســانه ها و خبرنــگاران نــدارد، اعانــات ادارات 
ــه رســانه  های دولتــی داده می شــود. در  دولتــی تنهــا ب
ایــن وضعیــت خبرنــگاران زیــادی از وظیفــه ی شــان 
اســتعفا کرده انــد ویــا هــم بــه دلیــل مشــکات مالــی 

رســانه ها اخــراج شــده اند.«
شــهاب بــا ابــراز نگرانــی از حضور کمرنــگ زنان 
ــر  ــه اگ ــد ک ــدی می گوی ــی دایکن ــانه های محل در رس
وضعیــت اینگونــه ادامــه یابــد و رســانه های محلــی از 
ســوی حکومت مــورد حمایــت قــرار نگیــرد، دروازه ی 
رســانه های محلــی در دایکنــدی بســته خواهــد شــد. 
در کنــار وضعیــت بــد اقتصــادی رســانه های محلی در 
دایکنــدی، اکنــون هیــچ خبرنــگار مســلکی زن در ایــن 

ــدارد رســانه ها حضــور ن
ــی  ــوی محل ــک رادی ــؤول ی ــنی مس ــرزا حس  می

ــر را در  ــوق بش ــان حق ــش مدافع ــز نق ــای پاول آق
تحقــق دموکراســی مهــم خوانــد و گفــت که افغانســتان 
در راســتای ایجــاد ســاختارهای حقوقی و شــکل گیری 
ــتاوردهای  ــر دس ــوق بش ــع حق ــی مداف ــای مدن نهاده
خوبــی دارد از همیــن رو ضــرور اســت کــه از مدافعــان 

حقــوق بشــر در ایــن کشــور حفاظــت شــود.
بــه گفتــه ی داکتــر ســیما ســمر، رییــس پیشــین 
ــان  ــرای مدافع ــر، ب ــوق بش ــتقل حق ــیون مس کمیس
حقــوق بشــر تعریــف خاصی وجــود نــدارد. اما کســانی 

ــوی  ــه س ــت ب ــت و رف ــه را فروخ ــاارزش خان ــم و ب مه
ایــران. مــن و ســه  فرزنــدم تنهــا ماندیــم. مــن آغــاز کردم 
ــبانه روز  ــوراک ش ــدک آن خ ــول ان ــدوزی و از پ ــه گل ب
ــچ  ــواده ی خســرم هی ــه می کــردم و خان ــم را تهی فرزندان

ــد. ــا نمی گرفتن ــی از م احوال
ــت های  ــا دس ــوهرش ب ــال ش ــک س ــس از ی  پ
ــفر  ــن س ــه ره آوردش از ای ــردد. یگان ــر می گ ــی ب خال
این هنــگام  در  اســت.  شــدید  اعتیــاد  یک ســاله، 
ــه  ــد. لطیف ــرون می کن ــه بی ــا را از خان ــویش آنه خش
می بینــد کــه شــوهرش هــم دیگــر مــرد زندگــی نیســت 
و بی پــروای همه چیــز شــده، نمی توانــد کار کنــد. 
شــبها حتــا ناوقــت خانــه می آیــد و لطیفــه و کودکانــش 
ــد.  ــزرگ و ترســناک تنهــا می ماندن ــی ب در یــک حویل
ــواده ی خســرم حویلــی  ــن زمــان خان ــد: »در ای می گوی
ــی  ــک افغان ــم  پنج ل ــا ه ــرای م ــد و ب ــان را فروختن ش
رســید . مــن و شــوهرم ایــن مقــدار پــول را زمیــن 
خریدیــم. با کمــک خویشــان و قرضه گرفتن توانســتیم 
خانــه ای بســازیم.« پس از ســاخته شــدن خانــه، دوباره 

و امتیــاز بــرای اشــخاص مســلکی برخــوردار نیســت. 
بدیــن لحــاظ حضــور خبرنــگاران مســلکی بخصوص 
ــد  ــان عاقمن ــت و زن ــگ اس ــانه ها کمرن ــان در رس زن
ــکات  ــم و مش ــاز ک ــر امتی ــه خاط ــگاری ب کار خبرن

ــد.« ــانه ای کنن ــد کار رس ــی نمی توانن اجتماع
ــم رســانه های محلــی دایکنــدی  ــویی ه از س
شــبانه بــه گونــه ی زنــده نشــرات دارد و بــه دلیــل نبــود 
ــه ی  ــایط نقلی ــا وس ــهر و ی ــم در ش ــپورت منظ ترانس
شــخصی، دسترســی بانــوان خبرنــگار بــه دفتــر 
ــی از  ــز یک ــن نی ــه ای ــود ک ــدود می ش ــانه ها مح رس
چالش هــای عمــده ســد راه بانــوان خبرنــگار در 

دایکنــدی پنداشــته می شــود.

رویا طاها

چانه زنی های...

زنی با داستان دردناک ...
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84 درصد مدافعان حقوق بشر در افغانستان
 با تهدیدهای شدید مواجه اند

حضور کم رنگ و نبود اراده ی مسلکی سازی...

رییــس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر از ضعــف در عملکــرد حکومــت در قبال 
حفاظــت از مدافعــان حقــوق بشــر ابــراز نگرانی کــرد و گفت کــه گاهی خــود حکومت 
و نهادهــای امنیتــی علیــه مدافعــان حقوق بشــر تهدیــد خلق می کننــد و بــرای حفاظــت از آنها 
در پایتخــت کشــور »حتــا یــک خانــه امن وجــود نــدارد.«
او ابــراز امیــدواری کــرد کــه کمیســیون مشــترک حکومــت و نهادهــای مدافع حقوق بشــر 
بتوانــد مکانیزم هایــی بــرای حمایــت و حفاظــت از مدافعــان حقوق بشــر ایجــاد کنند.
امــا مدافعــان حقــوق بشــر از عملکــرد نهادهــای داخلــی مدافــع حقــوق بشــر نیــز چندان 
راضــی بــه نظــر نمی رســند.

زنان در مسیر...
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 زیرنظر گروه نویسندگان 

از  را  نوشته ها  و  مقاالت  بدون جهت گیری خاص سیاسی،  نیم رخ   خوانندگان عزیز؛ 
می کند. نشر  صاحب نظران 

 جز رویکرد نیم رخ، مسؤولیت مطالب دیگر به دوش نویسندگان است.
 هفته نامه ی نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

ــد  ــدی بلن ــه ح ــیقی ب ــراش موس ــوش خ ــدای گ ص
اســت کــه صــدای شــخصی را کــه در چوکــی پهلویــم 
ــا  ــا وجوان ه ــو جوان ه نشســته اســت نمــی شــنوم. ن
ســرگرم رقــص وپایکوبــی هســتند، شــخصی کــه در 
پهلویــم نشســته از جایــش بلنــد می شــود و در گوشــم 
می گویــد: بیــادر چارچــر ایفــون داری؟ قبــل از ایــن که 
پاســخ بدهــم، آواز موســیقی قطــع گردیــد و یــک تــن 
در پشــت مایکروفــون قــرار گرفتــه گفــت: »دوســتان 
ــکاح  ــم ن ــر مراس ــد! به خاط ــه کنی ــن توج ــز لطف عزی
ــراه  ــن هم ــه قبل ــز ک ــرادران عزی ــم و ب ــه می گری وقف
شــان هماهنگــی شــده اســت، لطفن بــه صالــون نکاح 

تشــریف ببرنــد.«
ــه  ــن ب ــه قبل ــودم ک ــانی ب ــی از کس ــم یک ــن ه م
ــه  ــن رو ب ــودم، از همی ــده ب ــوت ش ــکاح دع ــم ن مراس
صالــون کــه قــرار بــود مراســم نــکاح در آن اجــرا گــردد 
ــز از  ــراف می ــای اط ــه چوکی ه ــد لحظ ــم. در چن رفت
ســوی افــراد اشــغال گردیــد و تعــدادی زیادی بــه دلیل 
نبــود چوکــی روی پــا ایســتاد ماندنــد کــه در میــان آنها 

چنــد فــرد ریــش ســفید نیــز حضــور داشــتند.
پــدر دامــاد چندیــن بــار از جوانــان کــه در چوکــی 
اطــراف میــز نشســته بودنــد، خواســت کــه چوکی های 
شــان را بــرای ریــش ســفیدان واگــذار کنند، امــا گوش 
هیــچ کس بدهــکار نبــود، از همیــن رو مــن از چوکی ام 
بلنــد شــدم و بــه ســوی یکــی از ریــش ســفیدان کــه 
ــود اشــاره کــردم و وی در چوکــی ام  ــا ایســتاده ب روی پ

نشســت و مــن در عقبــش ایســتاد شــدم.
در پهلــوی دامــاد روحانی نســبتن جوانی نشســته 
بــود و بعــد از خوانــدن چندیــن آیــت به مجلــس حاضر 
گفــت کــه نــکاح افضــل همــان نــکاح اســت کــه مهر 
آن کــم باشــد، روحانــی هنــوز صحبت هایــش را تمــام 
ــس  ــر در مجل ــراد حاض ــی از اف ــه یک ــود ک ــرده ب نک
روحانــی را مخاطــب قــرار داده گفــت: درســت اســت 
کــه شــما از طــرف دامــاد دعــوت شــده اید،اما بــه هیــچ 

وجــه نبایــد طــرف داری دامــاد را بکنیــد.«
ــل  ــرف مقاب ــخ ط ــی پاس ــه روحان ــل از آن ک قب
ــرو و  ــم از س ــه خش ــاد در حالیک ــدر دام ــد، پ را بده
ــت:  ــد گف ــی تن ــن خیل ــا لح ــد، ب ــش می باری صورت
مــا صاحــب طــرف داری مــا را نمی کنــد، وی از 
ــو  ــت را در ل ــر وقت ــد، اگ ــپ می زن ــنت گ ــران و س ق
گاهــی  ــن آ لهــب  تیــر نمی کــردی و یــک کمــی از دی
ــا  ــی زدی، ام ــپ را نم ــن گ ــز ای ــردی هرگ ــدا می ک پی

افســوس...«
بعــد از تعییــن شــدن وکیــل از دو طــرف، وکیــل 
عــروس گفــت: »شــکر خــدا حاجــی صاحــب 
زندگیــش جــور اســت و خــدا دگــه هــم برایــش زیــاد 
ــی  ــند حویل ــط س ــط و فق ــا فق ــر م ــر خواه ــه، مه بت
ــرام  ــد گ ــه ص ــی و س ــک افغان ــه، ده ل ــح الل ــه فت قلع
ــر  ــراد حاض ــاد و اف ــل دام ــی وکی ــت.« وقت ــا اس ط
در مجلــس ایــن خواســت های وکیــل عــروس را 
شــنیدند، همــه از کــوره در رفتنــد و نزدیــک بــود کــه  

ــورد. ــم بخ ــی بره ــم عروس مراس
پــدر دامــاد بــه وکیــل عــروس صــدا زد کــه اگــر 
ــه کاره  ــو چ ــت، ت ــدا اس ــت، داد خ ــور اس ــم ج زندگی
کــه پشــت زندگــی مــن دهــن واز کــردی، مــن شــکر 
شــش بچــه دارم، اگــر ســند حویلــی را در مهــر خواهــر 
تــو بدهــم، بــاز پنــج بچــه دیگــه مــن چــه کنــد؟« امــا 
ــا  ــه م ــه ب ــت ک ــاود و گف ــم نی ــم ک ــروس ه ــل ع وکی
ــه ات  ــج بچ ــای پن ــر عروس ه ــت در مه ــرض نیس غ
چــه می انــدازی، خواهــرم را از آب نگرفتــه ام کــه مفــت 

بــه شــما بدهــم!؟«
گفت وگــو میــان آنــان داغ شــد. پــدر دامــاد 
می گفــت کــه خواهــرت را مفــت بــرای مــا نــداده ای و 
از روزی کــه همــرای شــما خویشــی کــرده ام، نزدیــک 

بــه 30 لــک مصــرف شــده اســت، 30 
ــل  ــا وکی ــد! ام ــور می آی ــن ج ــه ده ب
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ــه  ــال ب ــج س ــت: »پن ــوده اس ــتعفا نم ــه اش اس عاق
حیــث خبرنــگار در یــک رادیــوی محلــی کار کــردم. 
ــلک  ــه مس ــه ب ــادی ک ــه ی زی ــوق و عاق از روی ش
خبرنــگاری داشــتم بــا حمایــت خانــواده وارد کار 
رســانه ای شــدم، امــا بــا چهــار هــزار افغانــی معــاش 
نتوانســتم کار کنــم. گاهــی بــا همیــن قــدر معــاش و 
گاهــی هــم بــدون معــاش کار کــردم، در ایــن مــدت از 
گاهی دهــی بــرای  هیــچ نــوع برنامه هــای آموزشــی و آ
خبرنــگاران مســتفید نشــدم. روزانــه دوســاعت پیــاده 
روی می کــردم تــا بــه دفتــر کارم برســم تــا ناوقت هــای 
شــب در رادیــو کار می کــردم و ســپس بــا پــای پیــاده و 
گاهــی هــم به کمــک بــرادرم با موتورســایکل بــه خانه 
ــی  ــاش ناکاف ــر مع ــه خاط ــرانجام ب ــتم. س برمی گش
اســتعفا دادم، اکنون دوســال از اســتعفای من میگذرد، 
ــا  ــی ب ــردم وقت ــت نک ــم را دریاف ــم معاش ــا هنوزه ام
ــرم وعــده می دهــد کــه  ــر تمــاس می گی مســؤول دفت
بــه زودی  پرداخــت می کنــد، امــا از وعــده ی بــه زودی 

ــذرد.« ــته و می گ ــال گذش دوس
موسســه ی  یــک  از  تاز گــی  بــه  معصومــه 
تحصیــات عالــی فــارغ گردیــده و به گفتــه ی خودش 
بــه جمــع بیکاران پیوســته و خانه نشــین شــده اســت. 
ــک  ــدی از ی ــت دایکن ــگاری دروالی ــد کار خبرن رون
دهــه بدینســو، فــراز و نشــیب های زیــادی را پیمــوده 
اســت. از لت وکــوب خبرنــگاران تــا انفجــار نارنجــک 
در صحــن حویلــی یکــی از رســانه های محلــی 
چالش هایــی بوده انــد کــه خبرنــگاران بــا آن دســت و 

ــد. ــرم کرده ان ــه ن پنج
ســید محمــد انــور شــهاب مســوول یــک 
رادیــوی محلــی در دایکنــدی دلیــل حضــور کمرنــگ 
خبرنــگاران زن را در ایــن والیــت وضعیــت بــد 
ــه رســانه ها  ــدادن اطاعــات ب اقتصــادی رســانه ها، ن
از ســوی حکومــت و تهدیدهــای امنیتی و مشــکات 
ــه  ــی ک ــد: »در والیت ــوان می کن ــان عن ــی زن اجتماع
یــک خبرنــگار پس از یــک هفتــه ســرگردانی موفق به 
دریافــت اطاعــات نمی شــود، حکومــت مســتقیمن 
خبرنــگاران را تهدیــد و لت و کــوب می کنــد، نــه 
ــم  ــرد ه ــگار م ــک خبرن ــه ی ــگار زن، بلک ــا خبرن تنه
ــانه های  ــم رس ــویی ه ــاورد. از س ــد دوام بی نمی توان

خصوصــی کــه در دایکنــدی فعالند با 
مشــکل اقتصــادی روبــه رو اســتند و 
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حضور کم رنگ و نبود اراده ی مسلکی سازی 
خبرنگاران زن در دایکندی

چانه زنی های
 مراسم عقد )نکاح(

لطیفه سادات موسوی

گزارش

پــس از فراغتــش از دانشــگاه بــه دنبــال کار همچنــان 
ــگاری  ــغل خبرن ــون ش ــد. چ ــد ش ــرگردان خواه س
ــد  ــه بتوان ــده ای ک ــه آین ــه درآمــدی دارد و ن ــرای او ن ب
بــر او تکیــه کنــد و هیــچ اراده ی بــرای مسلکی ســازی 
وی وجــود نــدارد: »دانشــجوی رشــته ی حســابداری 
ــلک  ــه مس ــه ب ــی ک ــه ی خاص ــتم از روی عاق هس
ــن  ــا کم تری ــم ب ــانه ای می کن ــگاری دارم کار رس خبرن
امکانــات و وســایل خبرنــگاری و بــدون معــاش کار 
م را پیــش می بــرم. تــا اکنــون هیــچ کســی یــا نهــادی 
بــرای فراگیــری اصــول خبرنــگاری مرا حمایــت نکرده 

ــده ی  ــگر و گردانن ــفی گزارش ــه یوس ــت.« فاطم اس
برنامه هــای تفریحــی در یکــی از رســانه های محلــی 

ــدی اســت. دایکن
ســلیمه حســنی یــک بانــوی خبرنــگار دیگــر در 
ــود  ــال می ش ــدت دوس ــز م ــت، وی نی ــدی اس دایکن
ــه ی  ــه گون ــدی ب ــی دایکن ــانه های محل ــه در رس ک
غیــر مســلکی کار می کنــد. او نیــز بــدون امکانــات و 
لــوازم مــورد نیــاز یــک خبرنــگار، ایــن مســلک را بــه 
ــای  ــد: نهاده ــم رخ می گوی ــه نی ــرد. او ب ــش می ب پی
حامــی خبرنــگاران بــرای ارتقــای ظرفیت خبرنــگاران 
بایــد کورس هــای کوتــاه مــدت و ورکشــاپ های 

آموزشــی برگــزار کنــد تــا زمینــه  بــرای مسلکی ســازی 
خبرنــگاران زن مســاعد شــود: »مدت دوســال اســت 
کــه در رســانه های محلــی دایکنــدی کار می کنــم، تــا 
اکنــون بــه خاطــر پیشــرفت مهارت های خبرنــگاری، 
زن  خبرنــگاران  مسلکی ســازی  و  ظرفیت ســازی 
ــی  ــای حام ــوی نهاده ــچ کاری ازس ــدی هی در دایکن
خبرنــگاران صــورت نگرفتــه اســت و حتــا بــه حیــث 
ــر نشــده ام. رســانه های  ــگار زن تشــویق و تقدی خبرن
محلــی دایکنــدی ظرفیــت توانمندســازی خبرنــگاران 
شــان را ندارنــد. چــون هیــچ درآمــدی بــرای آن نــدارد. 

ــن  ــگاران ای خواســت مــن از نهادهــای حامــی خبرن
ــازی  ــت، توانمندس ــای ظرفی ــرای ارتق ــه ب ــت ک اس
برنامه هــای  زن،  خبرنــگاران  مسلکی ســازی  و 
مشــخصی را روی دســت بگیرنــد تــا نقــش زنــان در 

ــد.« ــمبولیک نباش ــانه ها س رس
ــی دیگری ســت  ــوی جوان معصومــه ســیرت بان
کــه پنــج ســال در رســانه های محلــی دایکنــدی 
ــس از  ــا پ ــت، ام ــرده اس ــگار کار ک ــث خبرن ــه حی ب
پنــج ســال تــا اکنــون بیــکاری و خانــه نشــینی را بــه 
خبرنــگاری ترجیــح داده اســت. او می گویــد: بــه  
دلیــل مشــکات مالــی رســانه ها، از وظیفــه ی مــورد 

ــگار در رســانه های  ــان خبرن ــان و حضــور زن آزادی بی
افغانســتان یکــی از دســت آوردهای بــزرگ حکومــت 
ــرای  ــون ب ــه اکن ــت آوردی ک ــت. دس ــتان اس افغانس
ــاری  ــز پافش ــح نی ــای صل ــظ آن در گفت وگوه حف
می شــود. ده هــا رســانه ی دیــداری، شــنیداری و 
چاپــی در افغانســتان، فعالیــت می کنــد، رویدادهــای 
روز و دیگــر موضوعــات سیاســی، اجتماعــی و 
فرهنگــی را بــا مخاطبــان شــان در میــان می گذارنــد.
بــه  رســانه ها  دسترســی  رونــد  گرچنــد 
اطاعــات از ســوی حکومــت افغانســتان هرازگاهــی 
بــا چالش هایــی روبــه رو می شــود، امــا گــردش 
اطاعــات بیــن دولــت و مــردم درحــال نهادینــه 
ــل  ــی نس ــت و توانای ــد ظرفی ــا رش ــت. ب ــدن اس ش
ــر مســلکی  ــراد مســلکی و غی جــوان اشــخاص و اف
در رســانه های افغانســتان در گــردش اطاعــات  
نقــش مهمــی دارنــد. در ایــن میــان حضــور زنــان در 

رســانه های کشــور قابــل توجــه بــوده اســت. 
امــا در شــماری از والیت هــا بــا وجــود ظرفیــت 
ــور  ــم حض ــوز ه ــرده، هن ــل ک ــا و تحصی ــوان، توان ج
خبرنــگاران زن کمرنــگ اســت و یــا ظاهــر شــدن در 
پــرده ی تلویزیــون، صفحــه ی روزنامــه و یــا اســتدیوی 

ــه شــمار می آیــد. ــو ب ــو، یــک تاب رادی
از جملــه در والیــت دایکنــدی هنوزهــم حضــور 
خبرنــگاران زن کمرنــگ، غیر مســلکی و ســمبولیک 
رســانه ای  کار  وارد  زیــادی  خبرنــگاران  اســت. 
شــدند، امــا پــس از مدتــی بنــا بــر دالیلــی مســلک 
خبرنــگاری را کنــار گذاشــته اند ویــا هســتند کســانی 
کــه رویــای حضــور در رســانه ها را در ســر دارنــد، امــا 
بنابــر مشــکات اجتماعــی ناشــی از تابوهــا و عــدم 
ــواده ی  ــن خان ــاه از دام ــان کوت ــت ش ــات، دس امکان

شــده اند. رســانه ها 
فاطمــه یوســفی خبرنــگار جوانی ســت کــه  
ــی  بیــش از یــک ســال می شــود در رســانه های محل
دایکنــدی کار می کنــد. وی دانشــجوی رشــته ی 
ــور  ــه ی آمات ــه گون ــه ب ــت و از روی عاق ــاد اس اقتص
مســلک خبرنــگاری را فراگرفتــه اســت. فاطمــه بــه 
هفته نامــه ی نی مــرخ می گویــد کــه بــا کم تریــن 
ــا  ــد، ام ــگان کار می کن ــه ی رای ــه گون ــات و ب امکان

ــژه قــوم  ــود نیــروي کار و شــیوع بیماري هــاي وی کم ب
عــرب و واگیــردار محمدعلــي  را بــرآن داشــت تــا بــه 
اهمیــت نهادینــه کــردن خدمات بهداشــتي و پــرورش 
پزشــکان توجــه کنــد. ایــن مدرســه تحــت مدیریــت 
ــي  ــوت – ب ــوان کل ــه آنت ــوم ب ــوي موس ــکي فرانس پزش
ــل  ــوزان وی ــر آن س ــن مدی ــد، و اولی ــیس ش )1( تاس
ــه  ــن مدرســه )ک ــود. دوره آمــوزش در ای ــن )2( ب کوی
بــه دلیــل تاکیــد بــر علــم قابلگــي عمومــن »مدرســه 
ــه درازا  ــال ب ــش س ــد( ش ــي ش ــده م ــي« نامی مامای
ــا دوره  ــود ب ــر ب ــدت براب ــول م ــن ط ــید. ای مي کش
زمانــي کــه در »مدرســه پزشــکي«)3( بــراي آمــوزش 
مــردان در نظــر گرفتــه شــده بــود. در آغــاز، مدرســه با 
مشــکل جــذب دانشــجو مواجــه شــد، امــا در 1864 
ــت 60  ــر ظرفی ــا حداکث ــان ت ــام زن ــت ن ــه ثب ــق ب موف
نفــر گردیــد. بــه فارغیــن کــه کارمنــد دولــت بــا رتبــه 
گروه بــان دوم بــه شــمار مي آمدنــد گواهــي نامــه بــراي 
واکســین کــردن، بــه دنیــا آوردن نــوزاد و معالجــه زنــان 
و کــودکان بــه طــور رایــگان اعطــا مي شــد. در ضمن، 
ازدواج هایــي بیــن ایــن پزشــکان زن با فارغین مدرســه 
ــد. در  ــب داده ش ــر ترتی ــت مص ــط دول ــکي توس پزش
ــر مدرســه پزشــکي دســتور داده شــد  ــه مدی 1844، ب
تــا از بیــن دانشــجویان خــود بــراي فارغیــن مدرســه 
مامایــي اســامي شــوهران مناســبي را ارائــه دهــد. پس 
ــزام  ــور اع ــابه کش ــاط مش ــه نق ــا ب از ازدواج، زوج ه

مي شــدند و خانــه کوچکــي بــا تمام 
وســایل بــه هزینــه دولــت دریافــت 

و نظامــي )ماننــد کشــتي ســازي و چــاپ( بــه اروپــا 
ــراي مــردان در  ــي ب اعــزام نمــود. مــدارس و کالج های
مصــر گشــوده شــد کــه روش هــاي تدریــس اروپایــي 
را بــه کار بــرده و موضوع هــاي درســي اروپایــي 
)بخصــوص آمــوزش نظامــي و پزشــکي( را ارائــه 

مي کردنــد.
بــه  از ســال 1809  دانشــجویي  هیات هــاي 
اروپــا فرســتاده شــدند. یــك مدرســه نظامــي در 1816 
ــدند.  ــیس ش ــکي در 1827  تاس ــه پزش ــك مدرس و ی
ــراي  ــي ب ــاي عموم ــي از تاش ه ــوان بخش ــه عن ب
ــوزش  ــراي آم ــه اي ب ــي، مدرس ــش اروپای ــب دان کس
مترجم هــا در قاهــره در 1835 بنیان گــذاري شــد. 
ــر آن، رفــاه رفیــع الطهطــاوي )1( )1801 – 1873  مدی
( یکــي از فــارغ التحصیــان االزهــر و عضــو پیشــین 
ــود.  ــس ب ــه پاری ــي ب ــي اعزام ــات تحصیل ــك هی ی
ــان  ــز هم ــران نی ــراي دخت ــه ب ــرد ک ــه مي ک وي توصی
امکانــات تحصیلــي پســران فراهــم شــود، زیــرا ایــن 
رویــه در قدرت مندتریــن ممالــك )یعنــي در بیــن 
ــود. نوشــته هاي وي از نخســتین  ــج ب اروپایي هــا( رای
ــي منتشــر شــده و از رابطــه  ــه عرب ــه ب ــود ک ــاري ب آث
بیــن اصاحــات آداب اجتماعــي تاثیرگــذار بــر زنــان و 
اصاحــات اجتماعــي و تکنولوژیك الزم بــراي احیاي 
ملي ســخن بــه میــان آورد. محمدعلــي پاشــا از کتاب 
الطهطــاوي تمجیــد نمــود و دولــت مصــر حداقــل به 
ــرورش  ــه آمــوزش و پ ــدگاه ک ــن دی طــور لفظــي از ای
ــر  ــرد. در اواخ ــت ک ــت، حمای ــان مطلوبس ــراي زن ب
دهــه 1930، شــوراي فرهنگي مصر بیانیه اي را منتشــر 
ســاخت و بــا اشــاره بــه کمــك مهــم زنــان به پیشــرفت 

تمــدن در جوامــع مــدرن، آمــوزش و پــرورش دولتــي 
ــود. ــاد نم ــان را پیش نه ــراي زن ب

ــراي  ــه اي ب ــادن مدرس ــاد نه ــر از بنی ــع نظ قط
آمــوزش پزشــکان زن در 1832، دولــت هیــچ اقدامــي 
بــراي برقــراري مراکــز تعلیــم دختــران تــا 1870 ننمود. 
انگیــزه تاســیس »مدرســه اطبــاي زن« )2( آمــوزش 
ــود.  ــري ب ــان مص ــراي زن ــرب ب ــکي مج کادر پزش

تاریخ چه آموزش و پرورش رسمی زنان در مصر
ــرن  ــر از ق ــان در مص ــمی زن ــرورش رس ــوزش و پ آم
نوزدهــم در نتیجــه ی برقــراری ارتباطــات بیــن المللــي 
و برنامــه هــاي اصاحــات اجتماعــي و تکنولوژیــك و 

نوســازي آمــوزش و پــرورش، رونــق یافــت.
ــت  ــه دول ــي ک ــم هنگام ــرن نوزده ــر ق در اواخ
مصــر تحصیــات زنــان را به رســمیت شــناخت، زنان 
بــه طــور مســتقیم تحــت تاثیــر ایــن اقــدام ابتــکاري 
ــدارس  ــردان از م ــه م ــگام ک ــد و در آن هن ــرار گرفتن ق
ــا از  ــدند، و ی ــارغ  ش ــي ف ــدرن داخل ــاح م ــه اصط ب
ســفر بــه اروپــا بــه منظــور ادامــه تحصیــل باز  گشــتند 
و خواســتار اصاحاتــي در تربیــت اجتماعــي مربــوط 
ــان  ــه طــور غیرمســتقیم وضــع زن ــان شــدند، ب ــه زن ب

ــد. ــول گردی ــت خوش تح دس
مــورد ســوال قــرار دادن و تفکــر مجــدد در مــورد 
ــی  ــت  تحصیل ــترده ی فرص ــه گس ــان زمین ــش زن نق
ــروه  ــن گ ــم آورد. اولی ــان فراه ــراي زن ــه اي را ب حرف
از افــرادي کــه از ایــن دگرگوني هــاي اجتماعــي و 
روشــنفکرانه بهــره منــد شــدند، عمدتــن زنــان طبقــه 
بــاال و متوســط بودنــد، امــا در دراز مــدت زنــان 
ــد  ــاي جدی ــه فرصت ه ــي ب ــات اجتماع ــام طبق تم
ــا،  ــي پاش ــتیاق محمدعل ــور و اش ــد. ش ــت یافتن دس
بــراي بدســت آوردن تکنولــوژي اروپــا عامــل شــتاب 
دهنــده ی مهمــي بــو کــه بــا هــدف افزایــش قــدرت و 
مــدرن ســازي کشــور از حیث نظامــي و تکنولــوژي و 
رســیدن بــه ســطح اروپــا انجــام شــد. وي هیات هــاي 
دانشــجویي را بــراي آمــوزش علــوم و فنــون مهندســي 

زنـان در مسیـر تاریــخ
حسین رهیاب بلخی

پژوهش قسمت بیست و پنجم

 لطیف آرش

روایت

در اواخــر قــرن نوزدهــم 
هنگامــي کــه دولت مصــر تحصیات 
زنــان را بــه رســمیت شــناخت، زنــان 
ــن  ــر ای ــه طــور مســتقیم تحــت تاثی ب
اقــدام ابتــکاري قــرار گرفتنــد و در 
آن هنــگام کــه مــردان از مــدارس 
ــارغ  ــي ف ــدرن داخل ــاح م ــه اصط ب
ــه  ــا ب ــه اروپ ــفر ب ــا از س ــدند، و ی  ش
ــتند  ــاز  گش ــل ب ــه تحصی ــور ادام منظ
و خواســتار اصاحاتــي در تربیــت 
ــان شــدند،  ــه زن ــوط ب اجتماعــي مرب
ــان  ــع زن ــتقیم وض ــور غیرمس ــه ط ب
گردیــد. تحــول  دســت خوش 


