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شرایط همکاری قلمی با ماهنامه حقوق بشر:
1- مقاله باید در حوزه حقوق و حقوق بشر نگاشته شده باشد.

2- مقاله باید دارای ساختار تحقیقی استاندارد و منابع و مآخذ معتبر باشد.
3- مقاله به لحاظ محتوایی باید با اسناد و قوانین ملی و بین المللی حقوق بشری در تضاد نباشد.

4- اداره ماهنامه در تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.
5- مقاله ارسالی، بازگردانده نمی شود.

6- در تایپ مقاله، اصول اولیه نگارش و معیارهای تایپ اس�تاندارد چون، ش�یوه درس�ت حروف چینی 
 )word(رعایت شود و متن با فرمت ورد ،)...کمپیوتری )فاصله ها و نیم فاصله ها، عالیم  نگارشی/سجاوندی و

و هیچ گونه صفحه آرایی به نشانی اینترنتی ماهنامه فرساده شود.
7- مقاله ارزیابی شده در نوبت چاپ قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت ماهنامه، براساس نوبت دریافت و 

ویرایش نهایی، منتشر می شود.
8- نویسنده باید مقاله فرستاده شده به ماهنامه را، هم زمان برای انتشار به دیگر نشریه ها نفرستاده و در 

صفحه های اینترنتی نیز انتشار نداده باشد، وگرنه از گردونه انتشار خارج خواهد شد.
9- نسخه اصلی، با مشخصات کامل و ذکر منبع، با مقاله ترجمه شده فرستاده شود.

10- مشخصات کامل نویسنده، محل کار، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس وی در صفحه 
اول ذکر شود.
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ماهنامه حقوق بشر
سال چهاردهم
شماره دوازدهم
حوت 1395

یکی از موضوعات بحث برانگیز و بنیادین جامعه ما در س��طوح مختلف »زن« 
اس��ت. این موضوع هم از لحاظ انسانی و هم از بعد حقوقی با توجه به  ذهنیت و 
بافت س��نتی جامعه و نیز چگونگی ساختارهای اجتماعی و سیاسی حایز اهمیت 
می باشد. زیرا یکی از شاخصه های اساسی پیشرفت و توسعه جوامع امروز این است 
ک��ه نگرش جامعه و حاکمیت به زنان چگونه اس��ت؟ زنان تا چه اندازه به حقوق 

انسانی شان دسترسی دارند؟
روز هشتم مارچ، به عنوان روز همبستگی زنان جهان از مناسبت هایی است که 

پرداختن به موضوع را پررنگ تر می سازد. 
یکی از ش��اخصه های اساسی که برای افغانس��تان پس از طالبان-حداقل در 
س��طح ادعا و ش��عار- همواره از س��وی حکومت و نهادهای داخلی و نیز از سوی 
جامعه بین المللی در جهت تغییر و اصالح مطرح شده است، تغییر نگرش نسبت 
به زن و تغییر موقعیت او در دسترس��ی به حقوق انسانی و جایگاه اجتماعی اش 

می باشد. 
در ارزیابی های��ی که صورت گرفته اس��ت چنین معلوم می ش��ود که وضعیت 
زنان افغانس��تان در طی پانزده س��ال سپری ش��ده با وجود پدیدآمدن تغییرات 
قابل مالحظه، اما با در نظرداش��ت فرصت ها، زمینه ها و ش��رایط مساعد داخلی و 
بین المللی متأس��فانه زن افغان هنوز گرفتار چنبره های مغایر ارزش های انسانی و 

سازوکارها و ساختارهای غیرعادالنه اجتماعی می باشد. 
چنانچه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یکی از معتبرترین 
نهادهای حقوق بش��ری با انتشار بیانیه ای به مناسبت روزجهانی همبستگی زنان 
نکته یادش��ده را تصریح می کند: »با آن که حقوق زنان از مبانی محکم حقوقی و 
قانونی به موجب قانون اساس��ی، قانون منع خشونت علیه زنان، اسناد بین المللی 
حقوق بش��ر که دولت افغانس��تان به آن محلق شده است و س��ایر اسناد ملی و 
بین المللی، برخوردار اس��ت و در عین حال تالش های گس��ترده ای برای حفاظت 
و حراس��ت از حقوق زنان طی یک  دهه گذش��ته صورت گرفته اس��ت، اما زنان 
در کش��ور ما هنوز از نابرابری ها، فقر، بی عدالتی ها و خش��ونت های نفس گیر  رنج 
می برند و با مظالمی از این قبیل دس��ت در گریبان اند.« در این بیانیه خش��ونت 
علیه زنان با ش��دت بیشتر، فرهنگ معافیت از مجازات، عدم تمرکز بر اصالحات 
ضروری در قوانین به هدف برخورد با موارد خش��ونت علیه زنان، موجودیت فساد 
در دستگاه های عدلی و قضایی، موجودیت رو به افزایش عدالت غیر رسمی، حضور 
و مش��ارکت کمرنگ زنان در نهادهای دولتی از جمله نهادهای عدلی و قضایی و 
نهادهای امنیتی و دفاعی، و نیز حضور کمرنگ زنان در پروسه های مهم ملی نظیر 
پروس��ه صلح و آزار واذیت زن��ان در نهادهای دولتی بخصوص نهادهای امنیتی و 
دفاعی بعنوان موارد مش��خص و معین وجود نابرابری و بی عدالتی یاد شده است. 
تمرکز بر موارد یادشده در واقع نشان دهنده آن است که افغانستان تا رسیدن به 
اهداف مطلوب و انس��انی یعنی تأمین حقوق انسانی شهروندان که احیاء و اذعان 
به حقوق انسانی زنان را نیز دربرمی گیرد فاصله بسیار دور و دشواری را پیشروی 

دارد. 
بنابراین با اس��تفاده از فرصت پیش آمده یعنی روزجهانی همبس��تگی زنان، 
تأکید می گردد افزون بر این که دولت افغانستان، جامعه  جهانی و تمامی نهادهای 
جامعه  مدنی و حقوق بش��ر و بخصوص نهادهای مدنی و حقوق بشری مربوط به 
جامعه زنان کشور برای رفع چالش ها، کاستی ها و موانع دسترسی زنان به حقوق  
انسانی ش��ان تالش مضاعف را بخرج دهند؛ بایست تأکید ورزید که پیش از همه 
بایست نگرش ها و برنامه ها باید انسانی شود تا از آفت ابزاری شدن و شعاری شدن 

مصئونیت یابند. 
زن در جامعه ما هنگامی به کرامت و حقوق انس��انی خود دست خواهد یافت 
که تغییر و تحول بنیادین در ذهنیت و نگرش جامعه و مدیران ارشد جامعه بوجود 
آید. زیرا با ذهنیت عقب مانده و نگرش واپس��گرا و مغایر با عدالت، به وجودآوردن 

ساختارهای مدرن و تطبیق قوانین انسانی و عادالنه توهمی بیش نیست.

مدیرمسؤول

زن و 
حقوق 
انسانی



ماهنامه حقوق بشر
سال چهاردهم

شماره دوازدهم
حوت 1395

په بېالبېلو کچو زموږ د ټولونې يوه توده او بنسټيزه موضوع »ښځه« ده. دا موضوع 

هم له انساين لحاظه او هم د حقوقي بعد له لحاظه، د ټولنې ذهنيت، دوديز جوړښت 

او ټولنيزو او سيايس جوړښتونو ته په کتو د اهميت وړ ده. ځکه د نننيو ټولنو د پرمختګ 

او پراختيا يو شاخص دا دی چې د ښځو اړوند د ټولنې او حاکميت ليدلوری څه ډول 

دی؟ او ښځې تر کومې اندازې له خپلو انساين حقونو رسه اشنا دي؟

د نړۍ د ښــځو د پيوستون د نړيوالې ورځې په نوم د مارچ امته نېټه هغه مناسبت 

دی، چې په دې موضوع بحث کولو ته رنګ ورکوي.

له طالبانو وروسته د افغانستان لپاره يو بنسټي شاخص – حد اقل د ادعا او شعار 

تــر کچــې- د حکومت، کورنيو بنســټونو او او د بني املليل ټولنې له خــوا د بدلون او 

اصــالح په برخه کې مطرح شــوی دی، چې هغه د ښــځې پــه اړه د لیدلوري بدلول، 

د ښــځو د موقعيت بدلون، انساين حقونو ته د ښــځو الرسسی او د ښځو ټولنيز ځای 

ځایګی دی.

هغه ارزونې چې تررسه شــوې دي ښيي چې د افغانو ښځو وضعيت په تېرو پينځه 

لســو کلونو کې، د پام وړ بدلونونو رسه رسه؛ فرصتونــو، زمينو او کورنيو او بني املليل 

رشايطو ته په کتو ال هم افغانه ښځه د انساين ارزښتونو په مغايرو حصارونو کې بنده او 

د غري عادالنه ټولنيزو جوړښتونو په منګولو کې ده.

لکه څنګه چې د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون د يو معترب حقوق 

برشي بنسټ په حيث، د ښځو د پيوستون د نړيوالې ورځې په مناسبت د يوې بيانيې 

په خپرولو رسه همدغه ټکی په رصاحت رسه يادوي: » رسه له دې چې د ښــځو حقونه 

د اسايس قانون له مخې قوي حقوقي او قانوين بنسټ لري، ښځو رسه د تاوتريخوايل 

د مخنيوي قانون، هغه بني املليل اسناد چې افغانستان وررسه ملحق شوی دی او نور 

ټول ميل او بني املليل اســناد د افغانستان اسايس قانون منيل دي، خو ښځې زموږ 

په هيواد کې ال هم له نابرابريو، فقر، بې عدالتيو او دردوونکو تاوتريخوالو څخه کړيږي 

او له ناخوالو رسه الس او ګريوان دي.«

په دې بيانيه کې ښځو رسه تاوتريخوالی، له مجازاتو څخه د معافيت فرهنګ، د ښځو 

پر وړاندې د تاوتريخوايل پېښو رسه د چلند په موخه په قوانينو کې پر اړينو اصالحاتو د 

مترکز نشــتوالی، په عديل او قضايي ارګانونو کې د فســاد شتون، د غري رسمي عدالت 

زياتوالی، په دولتي بنسټونو، لکه په عديل-قضاي او امنيتي-دفاعي بنسټونو کې د ښځو 

کمرنګه حضور او ګډون، په مهمو ميل پروسو کې د ښځو کمرنګه حضور، لکه د سولې 

پروسه، په دولتي بنسټونو په ځانګړي ډول امنيتي او دفاعي بنسټونو کې د ښځو زورول، 

رضر ورته رسول، د مشخصو مواردو په توګه ياد شوي دي. په يادو مواردو مترکز په واقعيت 

کې د دې ښــکارندويي کوي چې افغانستان مطلوبو او انساين موخو ته د رسېدو لپاره، 

يعنې د هيوادوالو د انساين حقونو تامني، چې د ښځو انساين حقونه هم رانغاړي، په ډېره 

لرې فاصله کې دی او سخته الره يې په مخکې پرته ده.

له شته فرصت څه په استفاده، يعنې د ښځو د پيوستون نړيوالې ورځې په مناسبت، 

په دې خربه تاکيد کيږي، چې د افغانســتان دولت، نړيواله ټولنه، د مدين ټولنې او د 

برشي حقونو ټول بنسټونه، په ځانګړي ډول هغه مدين او حقوق برشي بنسټونه چې 

له ښځو رسه تړاو لري، د ننګونو، کميو او خپلو انساين حقونو ته د الرسيس په برخه کې 

د ښځو پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو لپاره دوه چنده هڅې وکړي او بايد تاکيد 

وکړي چې له هر څه وړاندې انګېرنې او پروګرامونه انساين يش، څو د ابزاري کېدو او 

شعاري کېدو له افت څخه خوندي پاتې يش.

ښــځه به هغه وخت کرامت او انساين حقونه ترالسه کړي چې د ټولنې او د ټولنې 

د مديرانو په ذهنيت او ليدلوري کې بنســټي بدلون رايش، ځکه چې په وروسته پاتې 

ذهنيت او شاته تلونکي او د عدالت مغاير ليد لوري رسه د مډرنو بنسټونو رامنځته کول 

او د انساين او عادالنه قوانينو تطبيق به هسې وهم وي.

مسؤول مدیر

پر ټولنه 
د غربت 
سيوری
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کنفرانس ملی 
حقوق بشر و پولیس
بخش دوم و پایانی
حمید فیدل

کنفرانس ملی حقوق بشر و پولیس
حمید فیدل
بخش اول

اشاره: 
کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان به تاریخ 24 و 25 دلو 1395 کنفرانس 

ملی حقوق برش و پولیس را در بالروم هوتل انرتکانتنینتال برگزار کرد. بخش 

اول گزارش این کنفرانس قباًل در شامرۀ یازدهم، سال چهاردهم ماهنامۀ حقوق 

برش به چاپ رسیده است. به دلیل طوالنی بودن سخرنانی ها و فضای اندک مجله 

نتوانستیم سخرنانی ها را در شامره واحد به نرش بسپاریم و اینک بخش دوم در 

این شامره به خوانندگان تقدیم می شود.

محمدموس��ی محمودی، ریی��س اجرایی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی 
دیگر از س��خنرانان برنامه بود. آقای محمودی 
در سخنرانی خود به تشریح وضعیت اجتماعی 
جوام��ع پس از جن��گ پرداخ��ت و چگونگی 
روبه رو ش��دن آنان با مشکالت ناشی از جنگ 
را  بررسی کرد. آقای محمودی مشخصۀ اصلی 
آن جوامع را استحکام تدریجی پایه های قانون 
دانسته و این اس��تحکام تدریجی را از طریق 
پولیس توس��ط اجرای قانونی و مشروع قدرت 

1. Democratization of violence

در خدمت نظم بخش��یدن به زندگی اجتماعی 
می داند.

آقای محمودی گفت: »کشورهای بسیاری 
از حاکمیت ه��ای دیکتات��وری رفته ان��د  ی��ا 
به س��وی دموکراس��ی یا از حال��ت جنگ به 
طرف صل��ح آمده اند؛ همه   ب��ا حالت هایی که 
ما امروز در کش��ور خ��ود ب��ا آن روبه روییم، 
مواجه شده اند. س��وال این است که مشخصه 
این وضعیت چیس��ت؟ )وضعیت کش��ورهای 
پسامنازعه( مش��خصه این وضعیت عبارت از 

این است که جوامعی که به طرف دموکراسی 
و رعایت حقوق بش��ر و حاکمیت قانون پیش  
می روند، به یک سردرگمی مواجه می شوند و 
آن سردرگمی باعث این می شود که اصطالح 
ادبی��ات  در  خش��ونت(1  )دموکراتیزه ش��دن 

سیاسی استفاده شود.«
انحصار قوه قهریه در اختیار دولت اس��ت. 
قوه قهریه مش��روع، یعنی قوه خش��ونت آمیز 
مش��روع در اختیار دولت است و عامل اجرای 
آن قوه پولیس به ش��مار می رود: کس��انی که 
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به ص��ورت قانونی س��الح حم��ل می کنند و 
قدرت دستگیری و توقیف را دارند، صالحیت 
تحقیق، بررس��ی، کش��ف ج��رم را دارند. اما 
م��واردی پیش می آید که خش��ونت مش��روع 
ب��ه جای این ک��ه منبعث از دول��ت یا اجراآت 
پولیس باش��د؛ پولیس را در حالت ضعف قرار 
می دهد و خشونت می رود به دست گروه های 
س��ازمان یافته، گروه ه��ای بانف��وذ، گروه های 
تروریس��تی، به افرادی که از قانون دور ند، در 
چنین مواردی وضعیت به طرف ناامنی بیشتر 
سوق داده می شود. مثل این است که پولیس 
هیچ کار نمی توان��د و در جامعه افراد دیگری 

هستند که جامعه را می چرخانند.
دموکراتیزه ش��دن خش��ونت، خصیصه ای 
اس��ت که باید ب��ا آن برخورد ج��دی صورت 
بگیرد. برخوردها با این خصیصه در کشورهای 
مختل��ف متفاوت ب��وده. مثاًل در گرجس��تان 
مجب��ور می ش��وند تم��ام اعض��ای پولیس را 
رخص��ت کنند و به اس��تخدام پولیس تازه رو 
بیاورن��د. به دلیل این که فرهنگی که در رفتار 
پولیس حاکم ش��ده یا واگرایی که در ساختار 
پولیس ایجاد ش��ده را خاتمه ببخش��ند. یا در 
امریکای التین و جاهای دیگر با این خصیصه 

و مشکالت طوری دیگری رفتار کرده اند.
و باید گفت که بعضی از اجراآتی که ممکن 
اس��ت پولیس در مقابل انتقادات، مشکالت یا 
بی توجهی عامه مردم به خش��ونت، یا انتقاد از 
خشونت برعلیه پولیس می شود، باز نشود که 
باعث ایجاد  اقداماتی شود که خود  خشونت یا 
نقض حقوق بش��ر را به بار بیاورد. مثاًل وقتی 
که جرم اعدام را ما در هرات بیشتر می بینیم، 
می گویم که پولیس باید اجراآت بسیار جدی 
بکند و همه افراد باید اعدام شود. یا مثاًل وقتی 
که می بینیم خش��ونت طالبان در مقابل مردم 
ملکی زیاد می شود می بینیم که می گویند در 
هرجایی که طالب را گیرآوردید، بدون این که 
آنها را اس��یر بگیرید باید بکشید. این مواردی 
است که فشار را روی پولیس یا روی نیروهای 
مس��لح ما وارد می کنند که این ها می خواهند 
از این طریق جواب بدهند و پاسخگو باشند به 
انتقادات جامعه. اما اصلی ترین مس��ئله ای که 
می تواند در این قس��مت پولیس را کمک کند 
وسیله ای است که ش��ما به حاکمیت قانون و 
آنچه که قانون ش��ما را اج��ازه می دهد؛ باید 
ملتزم باش��ید، یعنی التزام ش��ما به حاکمیت 

قانون باشد.
 این ج��ا  دو مقول��ه داریم: یک��ی حاکمیت 
قان��ون  و دیگری خود قانون  اس��ت. حاکمیت 
قانون یک اصل اس��ت، یک اصل حکومتداری 
اس��ت. اصاًل حکومتداری به این معنا که همۀ 
افراد و اشخاص و نهادهای حکومتی، همه در 
مقابل قانون مس��اوی و پاسخگویند به شمول 

دول��ت و همه نهادهای دولت��ی. کدام قانون؟ 
قانون��ی که در یک پروس��ه توس��ط پارلمان، 
یا کس��ی که قدرت و صالحی��ت این را دارد، 
خالص��ه این که قانون مس��یر قانون��ی خود را 
گذارن��ده  باش��د و قابلیت حک��م صادر کردن 
ق��وه قضائیه ب��ه صورت مس��تقالنه و پولیس 
توان اجرای مس��تقالنه آن را داش��ته باش��د. 
یعنی قانونی را که ش��ما به صورت مستقالنه 
نتوانید اجرا کنید، آن قانون نمی تواند پروسه 
حاکمیت قانون را تعریف بکند. اصل دیگر این 
اس��ت که قانون باید مبتنی بر حقوق بش��ر و 

تعهدات حقوق بشری کشور باشد.
قانون چیست؟ دس��توری است که دارای 
مؤیده جزایی بوده و توس��ط یک قوه حاکمه 
که دارای حاکمیت باشد و مردم از دساتیر آن 
تبعیت بکند صادر می ش��ود. بنابراین  تفکیکی 
میان این دو مس��ئله بکنیم ب��ه دلیل این که 
اجرای قانون ممکن اس��ت به صورت موردی 
ش��ود ولی حاکمیت قانون به عنوان یک  اصل 

اساسی و همیشگی مورد اجرا قرار بگیرد.
م��ا درب��اره مس��ایل دیگ��ر کش��ورهای 
پساجنگ هم مواجهیم. در بسیاری کشورهای 
دیگر دیده ش��ده که اج��راآت چگونه صورت 
گرفت��ه. مثاًل ایجاد بی اعتم��ادی. بی اعتمادی 
وج��ود دارد و در تم��ام نهاده��ای حکومتی 
وج��ود دارد. این بی اعتمادی روی قوه قضائیه 
اس��ت، روی پارلمان است، سر پولیس و دیگه 
نهادهای ارائه کننده خدمات عامه وجود دارد. 
این بی اعتمادی نه تنها  بین نهادی و  علیه نهاد 
اس��ت بلکه بی اعتمادی اجتماع��ی نیز ایجاد 
شده است. افراد اگر از مناطق مختلف اجرای 
وظیفه می کنند، یک تعداد دیگر سر او اعتماد 
ندارند و می گویند او از فالنی س��مت و فالنی 
مکان است که می خواهد فالن خدمت را برای 
م��ا ارائه بکن��د. بنابراین یکی از مس��ایلی که 
بسیار مهم است و پولیس برایش باید کار کند 

و زحمت بکش��د اجرای اعتماد اس��ت. زمانی 
که پولی��س بتواند خدمات مؤثر را ارائه بکند، 
خدمات خوب را ارائه بکند اعتماد را نه تنها از 
طرف جامعه به دس��ت م��ی آورد بلکه در بین 

جامعه نیز می تواند اعتماد را به وجود آورد.
مسئله دیگری که در کشورهای پسامنازعه 
وجود دارد، مسئله فساد است. فساد نیز باعث 
بی اعتمادی و پایی��ن آوردن تأثیرات حکومت 
و اقتدار حکومت در جامعه می ش��ود و سبب 
بی اعتمادی در داخ��ل نهادهای حکومت نیز 
می ش��ود به همین خاطر اس��ت که در بسیار 
جای ها موضوعاتی که ما با آن مواجهیم، حتا 
یک قومن��دان نمی تواند روی آمر امینت خود 
اعتماد بکند. با مسئله فساد نیز باید با جدیت 
اقدامات صورت بگیرد و راه حل این مسئله باز 

حاکمیت قانون است.
مسئله دیگری که برای پولیس از اهمیت 
برخوردار اس��ت تا ایجاد اعتماد میان مردم و 
حکومت بکند، فساد را از بین ببرد و حاکمیت 
قانون را عملی بس��ازد و از دموکراتیزه ش��دن 
خش��ونت جلوگی��ری کنند؛ ایج��اد میکانیزم 
پاسخگویی اس��ت. وقتی که شما قدرت را در 
دست دارید، سالح را در دست دارید در مقابل 
کی پاس��خگویید؟ این یک سوال بسیار عمده 
اس��ت. هماهنگی که امروز م��ا در این برنامه 
می بینیم، هماهنگی میان کمیس��یون حقوق 
بش��ر، وزارت امور داخله و س��ارنوالی و ایجاد 
ساختارهای که نظارت بیرونی را روی پولیس 
ایجاد می کنند بسیار مهم و اساسی است. باید 
این پاسخگویی بوجود بیاید و پولیس در برابر 
اقدامات خود، خود را پاسخگو احساس بکند. 
پاس��خگو نه تنها به قومندان باال دست خود یا 
سلس��له مراتب فرماندهی، بلکه ب��ه نهادهای 
جامعه مدنی و نهاده��ای بیرونی و ملکی هم 

باید پاسخگویی ایجاد شود.
رعای��ت حقوق بش��ر، روی موارد بس��یار 
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گس��ترده حقوق بش��ر از کنوانسیون ها گرفته 
تا موارد ش��کنجه، خشونت علیه زنان صحبت 
کردیم و برای رعایت این مسایل، راهکارها را 
همرس��انی کنیم. صالحیت ماده 134 قانون 
اساس��ی برای پولیس کشف جرم است. کشف 
ج��رم تنها این نیس��ت که چگونه س��رقت را 
کشف می کنید، ش��ما می توانید در این رابطه 
مواردی از وسایل کشف جرم، طوری استفاده 
بکنید که م��واردی مثل قاچ��اق اطفال و در 
کل قاچاق انسان را باید در این رابطه جدیت 
داشته باشید و کش��ف بکنید. وسایلی که در 
دس��ت شما اس��ت باید برای کش��ف شکنجه 
استفاده شود در یک نهاد دیگر مثاًل در امنیت 
ملی ش��کنجه وجود دارد وظیفه پولیس است 
که آن را کشف کند، یا از باب مثال در وزارت 
دفاع ملی شکنجه وجود دارد، وظیفه پولیس 
اس��ت که برود و آن را کش��ف کن��د. موضوع 
بچه ب��ازی نی��ز وظیفه پولیس اس��ت که باید 
کش��ف بکند. شما نباید منتظر بمانید که یک 
نهاد دیگر مثل کمیسیون حقوق بشر بیاید به 
شما اطالع بدهد یا از شما بخواهد که به فالن 

مسئله رسیدگی بکنید. این وظیفه شما ست.
موضوع فس��اد اداری، خشونت علیه زنان، 
خش��ونت علیه کودکان و س��ایر قضایایی که 
نقض حقوق بشری به شمار می رود. کمیسون 
با بخش آمبودزمن در خدمت پولیس است و 
صالحیت های امبودزمن دو مورد اس��ت: یکی 
این ک��ه ک��دام نهادها در مقابل آن پاس��خگو 
اس��ت و دوم صالحیت های موضوعی اس��ت، 
کدام مس��ایل را ش��ما می توانید به این بخش 
ارج��اع بکنید. غی��ر از مس��ایل نقض حقوق 
بش��ر یک مس��ئله دیگری را که می توانید به 
آمبودزمن ارجاع بدهید، شکایات، کمبودی ها 
و کم کاری هایی اس��ت ک��ه در داخل پولیس 
)نق��ض حقوق بش��ری که در داخل س��اختار 
پولی��س ص��ورت می گی��رد( می توانی��د ب��ه 
کمیس��یون ارجاع بکنید تا کمیسیون در این 

رابطه رسیدگی کند.
ش��یرعزیز کامه وال، قومندان عمومی زون 
808 اسپین زر یکی دیگر از سخنرانان برنامه 
بود که بحث وظای��ف پولیس را مطرح کرد و 
رعایت حقوق بش��ر در تمامی اجراآت پولیس 
را به عنوان تعهد وزارت امور داخله برش��مرد. 
آقای کامه وال در مورد چگونگی اجرای وظایف 
پولی��س گفت: »پولیس م��ا از این به بعد آن 
پولیس سابق نخواهد بود که چوب در دستش 
باش��د. شما شاید دیده باش��ید حتا دنده های 
پولیس هم جمع آوری ش��د. فع��اًل قانون این 
اس��ت که پولیس نباید از آن استفاده بکند به 
صفت یک حربه که یک انسان را ضرب بکند. 
پولیسی خواهد بود که تمام اجراآت ان مطابق 
قوانین نافذه کش��ور اس��ت که منبع گرفته از 

قانون اساس��ی جمهوری اسالمی افغانستان و 
از قانون الهی اس��ت. مطابق آن بشر را احترام 
خواهد کرد و مطابق آن وظایف خود را پیش 
خواهد برد. ضرب هیچ کس��ی جایز نیست ولو 
این که جرایم بزرگ مرتکب ش��ده باش��د. ما 
مکلفیت داریم که کشف بکنیم و یک بررسی 
ابتدای��ی بکنیم و بعد بدهیم به س��ارنوالی به 
ارگان تحقیق.قان��ون اساس��ی تحقی��ق را از 
پولیس گرفت و به س��ارنوالی داد صرفاً مرحله 
کش��ف جرم را به عهده پولیس سپرد. مگر در 
کش��ف هم اگر پولیس هوشیار باشد و پولیس 
به معیارهای مس��لکی خود پابند باش��د حتا 
قاض��ی نمی توان��د از مدارک و ش��واهدی که 
پولیس جمع آوری ک��رده عدول بکند و حکم 
دیگ��ر ی صادر بکند. به دلی��ل این که پولیس 
در اولی��ن برخورد در محل واقعه حضور دارد. 
اولین ب��ار پولیس در آن جا م��ی رود. باید یک 
پولیس مس��لکی و جنای��ی بفهمد که چگونه 
محل واقع��ه را حفظ بکند و هر نش��انه ای که 
مربوط به اجرای جرم است آن را حفظ بکند. 
از نش��ان انگش��ت گرفته تا به تل پ��ای، مو، 
آب دهن، س��گرت، نس��وار خالصه چیزی که 
در مح��ل واقعه می بیند، هم��ه را حفظ کند. 
تک��ه چاقو س��الح هرچیزی که باش��د باید او 
را بگیرد و درس��ت حفظ بکند، شماره گذاری 
بکند و هیچ کس نباید نشانه را تغییر بدهد. به 
این دالیل پولیس در اجراآت خود بسیار باید 
دقیق باشد. هر عمل پولیس را مردم می بیند. 
و به آن نمره می دهد. عصر تکنالوژی اس��ت و 
اکثر مردم افغانس��تان به تکنالوژی دسترسی 
دارندو تم��ام چیز را تعقیب می کنند. هر عمل 
ما  را و هر کاری که ما  انجام می دهیم از اذهان 
م��ردم پنهان نمی مان��د آن را درک می کنند، 
می شنوند و قضاوت می کنند. دفعتاً انعکاسش 

را میان مردم می بینیم.«
هم چنین آق��ای کامه وال درب��اره ارتقای 
سطح دانش مسلکی پرس��ونل پولیس گفت: 
»امروز وزارت ام��ور داخله به خاطر بلند بردن 
س��طح آگاهی پرس��نل خود، آگاهی مسلکی 
ک��ه پولیس ما نی��از دارد: دان��ش، فهم، فهم 
از قان��ون در اج��رای وظای��ف خصوصاً بخش 
مس��کلی پولیس که متأس��فانه از یاد ما رفته 
ک��ه او بخش مب��ارزه با جرایم جنایی اس��ت. 
وزارت داخله خصوص��اً رهبری جدید در این 
بخش مکلفیت خود می داند، آکادمی پولیس 
را به چهار سال ارتقا داد و هم چنین به خاطر 
بلند بردن مهارت مس��لکی، رفتار و برخورد ما 
باید به روز ش��ود، ما باید ببینی��م در دنیا چه 
می گذرد. در کدام حالت  از س��الح اس��تفاده 
 کنیم؟ باید این مسئله را پولیس مطابق قانون 
بفهم��د. آیا بر کودک می توانیم فیر کنیم؟ در 
قانون گفته که نه. مگ��ر حاال اگر ببینیم یک 

طفل که بمب ها در دس��تش اس��ت و می آید 
ب��ه تاالر و این جا  را انفجار می دهد چه کنیم؟ 
یک خأل بزرگ قانونی  این جا با ما ست. از نگاه 
حقوق بش��ر و قانون ما گفته که بر طفل هیچ 
گاهی فیر ک��رده نمی توانید. مگر طفل 12 یا 
13 ساله می رود  و ما  را انفجار می دهد.  این جا 
دس��ت ما باز اس��ت به دلیل این که سنجش 

مشروعیت اقدام را داریم.«
هم چنین آقای کامه وال در توصیه های خود 
به پولیس گف��ت: »قانون پولیس را بخوانید و 
در آن صالحیت های ش��ما، مکلفیت های شما 
روشن و واضح آمده است و مطابق آن اجرای 
وظیفه بکنید.« عالوه بر این به پولیس والیات 
می گوی��د: »اولین برخورد مردم با شما س��ت. 
وقت��ی یک س��ال در ی��ک ولس��والی خدمت 
می کنی��د تف��اوت ی��ک آدمخ��ان و یک پای 
ترکیده برای شما ایجاد می شود. چرا مردم از 
ما فاصله گرفته، دلیلش چیست؟ دلیلش این 
است که ما با مردم برخورد خوبی نداریم. اگر 
یک آدم غریب بیچاره که س��رش ظلم ش��ده 
پیش قومندان یک ولسوالی بیاید او را احترام 
بکنید عوض این که بگوید برو لباس��ت چرک 
اس��ت. او آدم دلسرد می ش��ود از عریضه خود 
دلسرد می شود با  خود خواهد گفت که چه بد 
کردیم که پیش تو آمدیم. اگر ما او را در بغل 
بگیریم او را یک مانده نباش��ی حد اقل بدهیم 
که کاکا جان مانده نباش��ی. کارش اگر قانونی 
ب��ود انجام ب��ده و اگر قانون��ی نبود رخصتش 
بک��ن، مگر تو برخورد انس��انی بکن. مردم که 
از ما فاصل��ه گرفته دلیلش همین اس��ت که 
منس��وبین دولت در مجموع خودش را جدا از 

مردم فکر می کند.«
آقای کامه وال درباره امنیت در س��ال های 
که نیروهای بین المللی در افغانس��تان حضور 
داشت گفت چند س��ال پیش امنیت بود، اما 
امنی��ت کاذب. زیرا نیروه��ای ناتو این جا بود، 
تجهیزات کامل داش��ت، آن امنی��ت، امنیت 
کاذب ب��ود. امنیت واقعی فعاًل حاکم اس��ت، 
چون ش��ما هس��تید، امنی��ت این اس��ت.در 
افغانستان تنها طالبان فعالیت نمی کنند، 34 
نوع گروه تروریس��تی از تمام روی دنیا جمع 
ش��ده و با پولیس افغانستان می جنگد. مفهوم 
جهاد طالبان نیز از بین رفت؛ به این دلیل   که 
کله طالب از کجا برآمد، از گردن و یخن روس 
بیرون آمد. چهارده سال چرا جهاد؟  حاال پس 
ط��رف روس می روید. ای��ن مداخالت بیرونی 
بوده  است. از اطریش  این جا می آید، از جرمنی  
این جا می آید، از چچن  این جا می آید، از چین 
 این جا می آید. ازبک و تاجیک وطن های خود 
را می س��ازد می آی��د وطن من و ت��و را خراب 
می کند، ما  را می کش��د.  نیروهای پولیس باید 
هوش��یار باش��د، بیدار باش��د. مردم را از خود 
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کنی��د، با مردم رویه خوب بکنید و انس��انیت 
بکنی��د، مطابق قانون تان برخ��ورد بکنید. اگر 
خیر رس��انده نمی توانیم، شر نرسانیم به دلیل 
این که مردم افغانس��تان 40 سال پس گردن 
خود چپات خورده، لت خورده، توهین ش��ده، 

دیگه بس بکنیم. 
هم چنین آقای کامه وال درباره حضور زنان 
در س��اختار پولی��س ملی افغانس��تان گفتند: 
»می گوین��د در پولیس خانم ها س��هم ندارند. 
نماینده حقوق بش��ر زون شرق این جا حضور 
دارد. من ش��خصاً جلس��ه با تم��ام قومندانان 
طبقه اناث را تدارک دیدم، اتاق جدا مجبور و 
مکلفیم برای پولی��س زن در نظر بگیریم این 
بودجه کار ندراد. این اگر از ما کوچک اس��ت 
دختر ما س��ت، اگر هم س��ن ما س��ت همشیره 
ما س��ت، اگر از ما   سن باالتر دارد، مادر ما ست. 
ما ب��رای این ها زمینه کار را مس��اعد کردیم، 
بی س��وادش را در کورس ه��ای س��واد آموزی 
بردیم و دیگرانش را احترام می کنیم. یونیفورم 
جدا برای زنان در کار نیست، یونیفورم همین 
اس��ت مگر س��اختارش به ش��کل دیگ��ر. ما 
همیشه حقوق طبقه اناث را اگر دریشی بوده، 
دریش��ی و اگر بدل البس��ه بود، بدل البسه به 
همه ش��ان دادیم. من ای��ن را از طرف پولیس 
تعهد می دهم که پولیس م��ا بی طرفانه عمل 
خواهد ک��رد، قوانین خ��ود را مراعات خواهد 
کرد، انسان را به چشم انسانیت احترام خواهد 
کرد، نه به خاطر تخلص های دور و دراز. ما به 

هرکسی که اهل کار بود احترامش می کنیم.

سخنرانی داکتر سیماس�مر در پایان 
کنفرانس

س��مر  س��یما  داکت��ر  برنام��ه،  دوم  روز 
س��خنرانی پایان��ی کنفرانس را ای��راد کرد و 
گف��ت، هدف از ای��ن برنام��ه آگاهی دهی بود 
تا زمین��ه ایجاد تفاهم بین خود ش��ما و بین 
شما و کمیسیون ایجاد شود. هیچ کسی هدف 
توهین، یا تحقیر یا برخورد شخصی را نداشت. 
 می دانیم که افغانس��تان چهل س��ال جنگ را 
پشت س��ر گذاش��ته و همه ما می فهمیم که 
مش��کالت وطن چیس��ت؛ اما مهم این است 
ک��ه  تالش بکنیم  وضعیت را بهبود ببخش��یم. 
اقدام به بهبود بخش��یدن سبب ثبات در کشور 
می شود. به این دلیل است که وظیفه پولیس، 
 وظیفه مقدس��ی اس��ت، با تقدیر از فداکاری 
شما و جان نثاری ش��ما باید مشکالت داخلی 
پولیس را نادیده نگریم. وقتی که از مشکالت 
ی��اد می کنیم به معنای این اس��ت که اصالح 
به وجود بیاید، نه این که خدا نخواس��ته هدف 

تحقیر و توهین داشته باشیم. 
جنراالن محترم، قوماندان های بسیار عزیز! 
همه ما، جان، ناموس  و مال ما در س��ایه شما 

محفوظ ا ست. توقع داریم که شما صادقانه در 
این راه ایستادگی بکنید و این وظیفه مقدس 
را به درس��تی اج��را کنید و به ای��ن یونیفورم 

مقدس  احترام بگزارید.
 یادآوری می کنم   که پولیس اساس��ا روی 
اصلی س��کۀ حکومتداری اس��ت. یعنی ش��ما 
با عملکرد ت��ان، با اجرای درس��ت وظیفه تان 
در نقاط مختلف افغانس��تان در نقاط بس��یار 
دور دس��ت، عملک��رد حکومت را ب��رای مردم 
تمثیل می کنی��د. من فکر می کنم که یکی از 
خوبی های این سیمنار این بود که از شرق، از 
غرب، از جنوب، از مرکز و از ش��مال افرادی را 
داشتیم که هیچ وقت ش��ما همدیگر را ندیده 
بودید، مسئولین وزارت داخله یا لوی سارنوال 
را ندیده بودید، نا م ش��ان را ش��نیده بودید یا 
عکس ش��ان را در تلویزیون دیده بودید. خوب 
ش��د که از روبه رو دیدید. خوب شد که تفاهم 
میان قومندان های م��ا از دایکندی، از کنر،از 
ش��مال و از جنوب و از نقاط مختلف تشریف 
آورده ان��د، از هرات و از مزار؛ این ها یکدیگر  را 
ش��ناختند. شما مش��کالت خود را با همدیگر 
می گویید وشیوه های خوب و مثبت را که شما 
انجام می دهید با همدیگر  شریک می کنید. ما 
  نهادی استیم که دادخواهی می کنیم از حقوق 
ش��ما و از حقوق مردم افغانس��تان، شما جزء 
مردم افغانس��تانید. بناء در این راستا هیچ گاه 
این ط��ور تصور نکنی��د که اگر م��ن یادآوری 
کردم مسئله »بچه بازی« یا »زن آزاری یا آزار 
جنس��ی« را هدف من شخص شما بوده است. 
متأسفانه در  کشوری در حال جنگ و منازعه 
اعمال خشونت  و بد رفتاری با مردم تا حدودی 
طبیعی اس��ت؛ اما موضوع��ات بد را از صفوف 
پولی��س باید پاک بکنی��د و هم چنین از میان 
مردم پاک بکنید. هنوز هم متأس��فانه اتهامات 

بسیار جدی وجود دارد.
هم چنان داکتر س��یما س��مر عالوه نمود 
ک��ه همکاری م��ردم در مبارزه ب��ا هر پدیدۀ 

خش��ونت آمیزی ض��روری و الزام��ی اس��ت و 
تاهنگامیکه مردم با نیروهای دفاعی و امنیتی 
افغانستان نباشد و هر کشوری قدرتمندی که 
متکی نیروهای دفاعی باشد؛ پیروزی ناممکن 
است. به این دلیل نیروهای امنیتی مسئولیت 
دارند ت��ا از حقوق مردم دفاع بکنند و کرامت 
انس��انی مردم را احترام بکنند تا مردم از آنان 
حمایت کنن��د. عالوه بر این تمامی کس��انی 
ک��ه در نهادهای ملکی هس��تند نی��ز باید با 
مردم برخورد حرمت انگیز داش��ته باشند تا با 
همکاری مردم میزان بزهکاری ها و جرم پایین 
بیایید، آن��گاه انفجار، انتحار و خش��ونت های 
دیگ��ر نیز پایین می  آیند. داکتر س��مر در این 
مرود گفت: »ما ش��اهد این هس��تیم که یک 
ص��د و چهل ه��زار نفر نی��روی نظامی ارتش 
سرخ نتوانست مردم افغانستان را تابع بسازد و 
همینگون 150 هزار نفر از نیروهای ناتو از 49 
کش��ور نتوانس��ت ما را تابع بکند. دلیلش این 
است که حمایت و پشتبانی مردم را نداشتند. 
بیاییم صادقانه اعت��راف بکنیم که ما ضرورت 
به پش��تبانی مردم داریم و این پشتبانی مردم 
با برخورد قانونی ما و حاکمیت قانون به دست 

می آید.«
ه��م چنان داکتر س��مر در م��ورد تأمین 
عدال��ت گف��ت: »پولی��س حلقه اول اس��ت. 
اگ��ر پولی��س واقعا ب��رای حاکمی��ت قانون و 
برای تأمی��ن عدالت اقدام نکن��د، جای دیگر 
نمی توانیم بگوییم که عدالت تأمین می ش��ود. 
ش��ما اگر اقدام نکنی��د ثارنوالی چه می تواند؟ 
محکمه چه تواند؟ اگر ش��ما کارتان را درست 
انج��ام ندهی��د، قاضی هرق��در تخصص قوی 
داش��ته باش��د و صادق باش��د، عدالت تأمین 

نمی شود...«. 
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د طالبانــو رژيم له ختمېدو راوروســته د 

ښــځو پــه وضعيت کــې بدلون هــم د تېرې 

يوې نيمې لســيزې په مهمو السته راوړنو کې 

شمېرل کیږي، خو په دې هم سرتګې نه يش 

پټېدالی چې ال هم د ښــځو پر وړاندې شــته 

ســتونزې کمې نه دي، ال هم ښځو رسه پراخ 

تبعيــي چلنــد کيــږي او د تاوتريخوايل له 

بېالبېلو بڼو کړيږي.

ښــځو رسه تاوتريخوالی هغه ناوړه پديده 

ده چې په افغاين ټولنه کې ډېره دود شــوې، 

د خلکو په باورونو او فرهنګ کې ژورې ريښې 

لري او ال هم په دې ټولنه کې ښــځو رسه زور 

زياتی روا ګڼل کيږي. له ښــځو رسه د دومره 

پــراخ زورزيايت مخــه نيول رښــتيا هم ډېرې 

مبــارزې او اوږد وخــت تــه اړتيا لــري، څو د 

ټولنې د خلکو باورونه اصالح او ورغول يش.

په تېرو کلونو کې ښځو رسه د تاوتريخوايل 

د مخنيوي په برخه کې د افغانستان د برشي 

ښځو رسه 
د تاوتريخوالو 
د له منځه وړلو لپاره 
څه شوي؟
نرصت الهام

حقونو خپلواک کميســيون او د ښځو د چارو 

وزارت تــر څنګ نــورو ډېرو حقــوق برشي او 

د ښــځو د حقونو مالتړو بنســټونو پرله پسې 

فعاليــت درلود او د ښــځې اړونــد د ټولنې د 

ذهنيت پــه جوړولو کې يــې اغېزمنې هڅې 

کړي دي.

کميســيون په پرله پســې توګه له ښــځو 

او نارينــه و رسه د هيــواد پــه هــره برخه کې 

ښــوونيزې غونډې او کنفرانسونه نيويل دي، 

ښــځې يې پــه خپلو حقونــو او نارينــه يې د 

ښځو پر حقونو او ښځو رسه د تاوتريخوايل پر 

زيانونو پوهويل دي.

که څه هم چې دغــه هڅې او پروګرامونه 

بــه د ناامنۍ په ګډون د بېالبېلو ســتونزو له 

امله په ځينو ســيمو کې ټکني شوي وي، خو 

د همدې ښوونيزو پروګرامونو په برکت د ښځو 

اړونــد د ډېرو خلکــو په ذهنيت کــې بدلون 

راغلی.

کميســيون همدا راز په پرله پسې ډول د 

هغو ښــځو غږ پورته کړی چې د تاوتريخوايل 

لــه بېالبېلو بڼو رسه مخ شــوي دي او هغوی 

رسه يې په قانوين الرو چارو کې مرسته کړې 

او مالتړ يې کړی دی.

د ميل وحــدت حکومت له رامنځته کېدو 

رسه هــم د حکومــت رهربانــو په پرله پســې 

توګه د ښځو اړوند خپله ژمنتيا څرګنده کړې 

ده او پــه دې برخه کې يې ځينــې اقدامات 

هــم تــررسه کــړي دي، چــې ښــځو رسه د 

تاوتريخــوايل د مخنيوي قانون تاييد، ښــځو 

رسه د تاوتريخوايل د مخنيوي اونۍ ټاکنه، د 

ښــځو د ځواکمنولو د ميل پروګرام پرانسته او 

يو شمېر نور اقدامات يې د يادونې وړ دي.

جمهور رييس غني د ښــځو د پيوســتون 

د نړيوالــې ورځې او د ښــځو د ځواکمنولو د 

ميل پروګرام د پرانستې په مراسمو کې وويل: 

ښځې دا مهال په کيل او ښار، په کور او اداره، 
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په دفــاع او امنیت، په تعلیــم او فرهنګ کې 

الهام بښــوونکی او هیله من حضور لري، چې 

دا زمــوږ د خاورې په راتلونکي د باورمندۍ او 

ویاړ نښه ده. په ځانګړي ډول هغه ښځې چې 

پــه دغو کلونو کې يې دغه ډګر کې مرشي په 

غــاړه وه او د هېــواد د ښــځو د ځواکمنتیا او 

وړتیا لوړولو لپاره یې هڅه کړې ده.

د جمهوررئیس په وينا، پــه تېره یوه نیمه 

لســیزه کې د یــو بدلون پیالمه چمتو شــوې 

ده، که څههم تر دې مهاله د هېواد د ښــځو 

غورځنګ نه دی جوړ شوی، خو په دغو کلونو 

کې د ښځو اړوند فعالیتونه د دې المل شوي 

دي چې د افغانو ښــځو د عدالت غوښــتنې 

غږونه په ښــه توګه واورېــدل يش او د حقونو 

لپاره یې مهم ګامونه پورته يش. 

د ولســمرش په بــاور، اوس د دې وخت را 

رســېدلی دی، چې اســايس قانون کې لوړو 

موخو ته په پام چې د هېواد د ښــځو د حقونو 

د تامین لپــاره نظر کې نیول شــوي دي، په 

لنډمهالو او منځمهالو برنامو له رسه غور ويش 

او بیا وارزول يش.

جمهوررئیس غني همدا راز په هيواد کې 

د ښــځو د حقونو د فعاالنو هڅې ستاييل دي 

او هيله يې ښــودلې چې راتلونکو پړاوونو کې 

باید په تخصص او نورو مهمو مسلکونو کې د 

ښځینه رهربانو د را جوتېدو شاهدان واوسو.

ولسمرش وييل چې د ميل وحدت حکومت 

د اســايس قانون له غوښــتنو رسه سم، ځان 

مکلف ګڼي چې د ژوند په مختلفو ساحو کې 

د ښــځو د حقونــو دفاع وکــړي او د تبعیض، 

تاوتريخوايل او بې عدالتۍ مخه ونیيس.

د ولســمرش پــه وينا: د ســرتې محکمې 

په چوکاټ کې له ښــځو او  ماشــومانو رسه د 

خشونت د دوسیو د تعقیب لپاره خاص دیوان 

او پــه قضاییه قــوه کې په ســلګونو قاضیانې 

شــته، دغــه راز اوس په لویــه څارنوالۍ کې 

لــه ښــځو رسه د بــې عدالتیو او خشــونت د 

مخنیوي په مقصد یو خاص معاونیت فعالیت 

کوي چې په والیتونو کې تر شلو ډیر آمریتونه 

لري.

د ولســمرش پــه بــاور، لــه ښــځو رسه د 

بې عدالتــۍ پــه مبــارزه کــې به هغــه وخت 

کامیاب شــو چې د ښځو ســتونزو ته د ښځو 

له ســرتګو هــم وکتــل يش؛ د دې لپاره چې 

په خپلو پالنونــو او پروګرامونو کې، په واقعي 

معنا، د ښــځو لید شــامل کړو، دا ډېره رضور 

ده چې په مختلفو برخــو کې په کايف اندازه 

ښځې ماهرانې او متخصصانې ولرو.

ولســمرش غني زياته کــړې، چې ال هم د 

تولید په کړۍ کې د ښځو ځای نه دی تعریف 

شوی او مدیریتي شبکې ال هم د نارینه وو په 

انحصار کې دي. د ولســمرش په وينا، د ښځو 

لپاره د ســوداګرۍ خونو جوړېدل به د تولید 

او د هغــه د مدیریــت په څرخ کې د ښــځو د 

رشیکولو لپاره یــو اغیزناک ګام وي او په دې 

رسه ښــځې کوالی يش په دغــه برخه کې د 

هېواد د خودکفايۍ اتالنې اويس.

ولســمرش ومنلــه، کومې ښــځې چې له 

کــوره بهر کار کــوي، هغو ته پــه ټولنه کې د 

ښــکار په ســرتګه کتل کېږي او ناوړه نظرونه 

دا فرصت پیدا کوي چې د هغوی درنښــت او 

کرامت بابیزه وګڼي؛ ولســمرش په تاکيد رسه 

وويل، چې موږ بایــد له خپلې ټولنې د دغې 

پدیدې جرړې وباسو. هغه ټینګار وکړ چې په 

الرو کې مزاحمتونــه، د کار په چاپريیال کې 

کرتې کنایې او د ښــځو پــر وړاندې هر ناوړه 

چلند د زغم وړ نه دی.

په دغه مراســمو کې اجرائیه رئیس ډاکټر 

عبداللــه عبداللــه هــم د مــارچ د امتــې په 

مناســبت د مبارکۍ ورکولو تر څنګ په خپله 

وینا کې په بېالبېلو ډګرونو کې د افغانو ښځو 

د فعالیتونو او السته راوړنو یادونه وکړه.

اجرائیــه رئیــس وویــل، افغانــې ښــځې 

ځواکمنــې دي، ځکــه تل یــې د ژوند دروند 

پېټــی پــه اوږو وړی دی. هغــه د ښــځو د 

ځواکمنولــو برنامــې ته په اشــارې رسه زیاته 

کړه، چې دا د حکومت مهمه برنامه ده او موږ 

یې له هره اړخه مالتړ کوو.

اجرائیــه رئیس د ښــځو د نړیوايل ورځي 

په منانځغونډه کــي ډاډ ورکړ چې په تصمیم 

نیوونکو سطحو کي به د ښځو ونډه ډېره يش، 

اجرائیــه رئیس پــه ټولنه او پــه خاصه توګه، 

دولتــي نهادونــو کي د ښــځو ســتونزو ته په 

اشــاره وويل، چې د ښــځو لپاره د ارام کاري 

چاپیریــال چمتو کېدنــه او د هغوی د ازار او 

اذیت مخنیوی د حکومتي مسؤلینو مسؤلیت 

دی.

ډاکټر عبدالله ټولو وزیرانو ته سپارښــتنه 

وکــړه چــي، دې وضعیــت تــه د پــای ټکي 

کښــېږدي او په خپلو اداراتو کي د ښــځينه 

کارکوونکــو پــر وړانــدي د تاوتریخــوايل په 

مخنیوي کې پرېکنده ګامونه پورته کړي.

هغه په یاده غونډه کي د ښځو پر وړاندې 

د تاوتریخوايل د دوسیو د څېړنې له خاطره د 

لويي څارنوالۍ د کارونو ستاینه هم وکړه.

د  ښــځو  ســوداګرو  د  عبداللــه  ډاکټــر 

اتحادیــې لخوا د ښــځو د ســوداګرۍ خونې 

جوړولــو د پروګرام ســتاینه وکــړه او زیاته یې 

کړه، چي د وزیرانو شورا اقتصادي کمېټې ته 

بــه په دې برخه کي د هــر راز همکارۍ لپاره 

هدایت وکړي.

له دې وړاندې، له ښځو رسه د تاوتريخوايل 

د مخنيوي نړيوالې ورځې په مناسبت جوړې 

شــوې غونډه کې هم ولســمرش غني له ټولو 

مــدين فعاالنــو او په ځانګــړي ډول د برشي 

حقونو د خپلواک کميســيون له مرشې اغلې 

سيام سمر څخه مننه کړې وه چې ښځو رسه 

د تاوتريخــوايل د مخنيوي پــه برخه کې يې 

پرله پسې ګټورې هلې ځلې کړې دي.

د ولســمرش په وينــا اغلې ســمر د افغانو 

ښــځو لپاره يــو مثــال دی او د زرګونو افغانو 

ښــځو ژوند يې بدل کړی دی. د ولسمرش په 

وينا هغو نجونو چې له ډاکټر سمر څخه الهام 

اخستی خورا په جرات او فصاحت رسه خربې 

کوي.

ولســمرش پر خلکــو غږ وکړ چې د ښــځو 

د پياوړتيــا لپاره هر يو هڅــه وکړي او باور يې 

څرګند کړ چې پــه دې رسه به د بيدارۍ يوه 

لويه څپه راپورته يش.

د ولســمرش پــه وينــا د ښــځو د حقونو د 

مالتــړ اړوند بنســټونو په چــوکاټ کې ډېرې 

هڅې شــوې دي او موږ د دې بنســټونو د ال 

زواکمنتيا لپــاره ځان مکلف ګڼو. ولســمرش 

ويــيل، چې اراده لري د ښــځو په شــمول د 

ټولنــې د محرومو افرادو لپاره له ميل بودجې 

څخه واضح متويل تررسه يش.

ولسمرش غني ښځو رسه د تاوتريخوايل د 

مخنيــوي اونۍ په فردي او ټولنيزه کچه ښــه 

فرصت بللی دی، چــې خلک د تاوتريخوايل 

په ناوړو پايلو او ابعادو خربې وکړي، په نتيجه 

کــې يې لــه ښــځو رسه تاوتريخوالــی پای و 

مومــي او د ټولنې په ذهنيت کې پراخ بدلون 

رامنځته يش. 
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دیدبان حقوق بش��ر در گزارشی که امروز 
)13 فبریوری 2017( منتش��ر شد اعالم کرده 
است که مقام های دولت پاکستان کمپاینی را 
باه��دف بدرفتاری با مهاج��ران افغان و تهدید 
آن ها راه اندازی کرده که زمینه س��از بازگشت 
اجب��اری تقریب��اً 600.000 مهاج��ر افغان، از 
ماه جوالی 2016م به  این س��و ش��ده اس��ت. 
عودت کنندگان که ش��امل 365.000 مهاجر 
دارای م��درک قانونی ان��د، بزرگترین جمعیت 
بازگش��ت  اجب��اری و گروه��ی مهاج��ران در 
س��ال های اخیر را در جهان تشکیل می دهند. 
ای��ن جمعی��ت ح��اال در مناط��ق مختل��ف 
افغانس��تان با مش��کالت فزاین��ده ای از جمله 
منازعات مسلحانه، خشونت، فقر و بی خانمانی 

روبه رویند.
گ��زارش دیدبان حقوق بش��ر ک��ه در 76 
صفحه  و زیر عنوان »فش��ار دولت پاکس��تان، 
همدس��تی س��ازمان ملل متحد« منتشر شده 
اس��ت، بدرفتاری های دولت پاکستان و نقش 
دفتر کمیس��اریای عالی س��ازمان ملل متحد 
)UNHCR( در ترویج اخراج گروهی مهاجران 
افغان از پاکس��تان را مستند کرده است. دفتر 
مهاجرت س��ازمان ملل متحد، با ترویج برنامۀ 
»بازگشت اختیاری« و کوتاهی در اعالم این که، 
پاکس��تان باید روند اخراج  اجباری مهاجران را 
پایان دهد، در تخطی این کش��ور ]از مقررات 
بین الملل��ی[ مبنی بر ممنوعی��ت بدرفتارهای 

گس��ترده با مهاج��ران افغان هم دس��ت تلقی 
می گ��ردد. دیدبان حقوق بش��ر اعالم کرد که 
س��ازمان ملل متحد و کشورهای کمک کنندۀ 
بین المللی باید بر حکومت پاکستان فشار وارد 
کند تا این کش��ور به م��وارد بدرفتاری ها علیه 
مهاجران پای��ان داده و از 1.1 میلیون مهاجر 
باقی مانده در این کش��ور نی��ز حفاظت کند. 
هم چنین، پاکس��تان باید به جمعیت تخمینی 
750.000 مهاجر بدون اس��ناد قانونی، اجازه 
دهد ت��ا از حمایت های قانون��ی در داخل این 

کشور برخوردار شوند.
گیری سیمپس��ون، پژوهش��گر ارشد امور 
مهاجران دیدبان حقوق بش��ر و نویس��ندۀ این 
گزارش گفت: »پاکس��تان پس از چندین دهه 
میزبان��ی از مهاجران افغان، در اواس��ط س��ال 
2016 میالدی، به گسترده ترین سرکوب ضد 
مهاجران دست زد تا آن ها را وادار به بازگشت 
اجباری � گروهی کنند.« سیمپسون هم چنین 
افزود: »از آنجایی که دفتر مهاجرت س��ازمان 
ملل متحد علناً در برابر قلدری و بدرفتاری های 
دولت پاکستان نایستاد، کشورهای کمک کننده 
بین الملل��ی بای��د گامی به جلو گذاش��ته و بر 
حکومت پاکس��تان و دفتر سازمان ملل متحد 
فشار وارد کند تا این ها از مهاجران  باقی مانده 

در پاکستان حفاظت کنند«.
مهاج��ران افغان ب��ه دیدبان حقوق بش��ر 
گفته اند که ترکیبی از عوامل زهرآگینی مانند: 

وضعی��ت حقوقی نامطمئن، وج��ود تهدیدات 
اخ��راج اجب��اری در فص��ل س��رد زمس��تان، 
بدرفتاری ه��ای مأم��وران پولیس، به ش��مول 
اخاذی های دوامدار، توقیف های خودس��رانه و 
یورش پولیس بر منازل مسکونی، هیچ گزینه ای 
جز ترک پاکستان را برای آن ها باقی نگذاشته 

بود.
ش��مار زیادی از مهاجران برگش��ته اذعان 
داشته اند که تصمیم کمیساریای عالی سازمان 
  )UNHCR( مل��ل متحد در ام��ور مهاج��ران
مبن��ی بر افزای��ش دوبرابر می��زان کمک های 
نقدی، به هریک از مهاج��ران عودت کننده از 
200 دالر به 400 دال��ر امریکایی که از اواخر 
م��اه جون آغاز ش��د، در تش��ویق مهاجران به 
خروج از پاکستان و خالصی از بدرفتاری های 
پولیس این کش��ور، نقش مهم��ی را ایفا کرده 
است. با افزایش دو برابر امتیاز نقدی، مهاجران 
افغ��ان باوج��ود آن که ق��ادر به بازگش��ت به 
مناطق ناامن محلی ش��ان نبوده یا هیچ زمین 
و خانه ای نداش��ته اند که ب��ه آن جا پناه ببرند؛ 
ولی تشویق ش��ده اند تا به افغانستان بازگشت 
نمایند. هم چنین، این مهاجران ابراز داشته اند 
که آن ها از اوج گرفتن ناگهانی خصومت مردم 
محلی پاکستان در برابرشان وحشت زده شده 

و احساس ترس کرده اند.
یک عودت کنندۀ 26 ساله افغان که همراه 
ب��ا خان��م و دو کودکش از پاکس��تان به کابل 

بازگشت اجباری گستردۀ 
مهاجران افغان از پاکستان
دیدبان حقوق بشر
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بازگش��ته بودند، به دیدبان حقوق بشر چنین 
توضیح داد: »در ماه جوالی، حوالی س��اعت 3 
بجه بامداد، یازده س��رباز و پولیس درخانه ما 
داخل شدند. آن ها بدون اجازه وارد خانه شده 
و تمام وسایل و اثاثیه خانۀ ما را به هم ریختند. 
از ما خواستند که کارت های مهاجرت خود را 
به آن ها نش��ان دهیم. وقتی کارت ما را دیدند، 
گفتند که تاریخ آن س��پری شده است. پس از 
آن، آن ها تمام پول نقد ما را به س��رقت برده و 

به ما گفتند که پاکستان را ترک کنیم.«
پاکس��تان با اخ��راج اجب��اری صدها هزار 
مهاجر دارای مدرک، مکلفیت بین المللی خود 
مبن��ی بر ممنوعیت اخ��راج اجباری مهاجران 
را نقض کرده اس��ت. براس��اس مقررات حقوق 
بین الملل، هیچ دولتی نمی تواند با اعمال فشار 
هیچ کس��ی را به مناطقی اخراج کند که آن ها 
در آن امنی��ت نداش��ته و ب��ا خط��رات واقعی 
آزارواذیت، شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز یا 
با خطر تهدید جانی مواجه اند. این مکلفیت ها 
ش��امل منع اعمال فش��ار بر افراد، به ش��مول 
مهاجران ثبت و راجسترشده  نیز می شوند که 
بازگشت  شان به این مناطق، آن ها را در معرض 

خطر جدی چنین آسیب ها قرار می دهند.
دیدبان حقوق بش��ر در این گزارش گفت 
که کمیس��اریای عالی س��ازمان ملل متحد در 
امور مهاج��ران )UNHCR( به دالیل افزایش 
کمک ه��ای نق��دی، ناتوان��ی در فراه��م آوری 
معلومات کامل، روزآمد و دقیق برای مهاجران 
راجع به شرایط و اوضاع حاکم در افغانستان و 
نی��ز ناکامی در محکومیت روند اخراج اجباری 
مهاجران، به ش��کل مؤثری به این روند شتاب 
بخشیده اس��ت. این مسئله با صالحیت کاری 
کمیس��اریای عال��ی س��ازمان مل��ل متحد در 
ام��ور مهاج��ران )UNHCR( ک��ه فراهم آوری 
حمایت های اساسی برای مهاجران می باشد، در 
تضاد بوده و این عمل، دفتر مهاجرت سازمان 
ملل متحد را همدس��ت حکومت پاکستان در 

اخراج اجباری مهاجران افغانستان می سازد.
در اوای��ل م��اه نوامبر، کمیس��اریای عالی 
 )UNHCR( سازمان ملل متحد برای مهاجرین
با اشاره به کاهش کمک های بین المللی، اعالن 
کرد که این اداره روند فراهم سازی کمک های 
نقدی به مهاجرین عودت کننده را در اواس��ط 
دس��امبر متوقف س��اخته و این روند را از اول 
م��ارچ 2017، دوب��اره آغ��از خواهد ک��رد. اما 
پاکس��تان میگوید ک��ه مهاجری��ن افغان باید 
پاکس��تان را تا تاریخ 31 دسامبر 2017 ترک 
کنن��د. که پس از این تاری��خ افغان ها بازهم با 
احتمال اخراج اجباری خودس��رانه در اواسط 
زمستان روبه رو خواهند شد.  فراهم سازی این 
نوع کمک های نقدی � اگرچه به دالیل انس��انی 
و بشردوس��تانه باشد �� بدون تقبیح و محکوم 

س��اختن علنی تصمیم حکومت مبنی بر آغاز 
مجدد روند اخراج اجباری مهاجرین � به منزله 
مشارکت بیشتری اداره مهاجرت سازمان ملل 
ب��ا تخطی های قانونی پاکس��تان تلقی خواهد 

شد.
کمیس��اریای  جن��وری،   27 تاری��خ  ب��ه 
عالی س��ازمان ملل متحد در ام��ور مهاجران 
)UNHCR( در اظه��ارات کتب��ی ب��ه دیدبان 
حقوق بشر گفته است: »این اداره نگرانی های 
دیدبان حقوق بش��ر در م��ورد عوامل مؤثر در 
اجب��ار عودت کنندگان به افغانس��تان را درک 
کرده و تا حدودی در این رابطه با این سازمان 
نظر مشترک دارد.« ولی این اداره »این ادعا را 
شدیداً رد می کند که افزایش امتیاز های مالی 
این اداره مهاجران را تشویق به بازگشت کرده 
اس��ت.« اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در 
امور پناهن��دگان هم چنین اظهار داش��ته که 
این اداره »به آن عده از مهاجران کمک نقدی 
فراهم کرده است که با آگاهی کامل از وضعیت 
موجود، تصمیم به بازگشت به افغانستان گرفته 
و از این طریق ]عودت به افغانس��تان[ بهترین 
گزین��ه را ب��رای رف��ع نیازمندی ه��ای فوری 

بشردوستانه شان، انتخاب کرده اند«. 
آق��ای سیمپس��ون اظهار داش��ت: »دفتر 
مهاجرت س��ازمان ملل متحد بایس��تی به این 
افس��انه  پایان دهد که عودت اجباری � گروهی 
ش��مار زیادی از مهاجران افغان از پاکس��تان، 
در واق��ع، ع��ودت گروهی داوطلبانه اس��ت.« 
او هم چنی��ن افزود: »اگر از نظر کمیس��اریای 
عالی س��ازمان ملل متحد در ام��ور مهاجران 
)UNHCR( فراهم س��ازی کمک ه��ای نقدی 
برای مهاج��ران عودت کنن��ده، بهترین روش 
کمک ب��رای زنده ماندن آن ها در افغانس��تان 
اس��ت، این دفتر مکلف اس��ت تا حداقل اعالم 
نماید ک��ه از نظر این دفتر، ع��ودت مهاجران 
در ش��رایط کنونی به ش��کل اختیاری صورت 

نمی گیرد.«
بازگش��تاندن اجب��اری مهاج��ران افغ��ان 
توسط دولت پاکستان، در یک زمان و شرایط 
به ویژه حس��اس و خطرناک صورت می گیرد. 
مهاجران در شرایطی به افغانستان عودت داده 
می ش��وند که از یک طرف منازعات مسلحانه 
در افغانستان باعث کشته و زخمی شدن افراد 
ملکی بیش��تر در افغانستان، نسبت به هرزمان 
دیگر از س��ال 2009م به این س��و، ش��ده و از 
طرف دیگ��ر، حداقل ح��دود 1.5 میلیون نفر 
دیگر براثر منازعات مس��لحانه در افغانستان از 
خانه های شان بی جا شده و حدود یک سوم کل 
جمعیت افغانس��تان از فقر و تنگ دس��تی رنج 

می برند.
عالوه بر این، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا 
با با ح��دود تخمینی 350.000 درخواس��ت 

پناهندگی ش��هروندان افغانس��تان، در س��ال 
2015 و 9 م��اه اول س��ال 2016 می��الدی، 
روبه رو شده که کش��ورهای عضو این اتحادیه 
به ش��کل فزاین��ده ای به این درخواس��ت های 
پناهندگ��ی مهاجران افغان پاس��خ رد داده اند. 
در اکتوب��ر 2016 می��الدی، اتحادی��ۀ اروپا از 
کمک های مالی توسعه ای به عنوان اهرم فشار 
بر حکومت افغانس��تان استفاده کرده و از این 
کش��ور خواست تا با اخراج اجباری آن گروه از 
پناه جویانی که در خواست پناهندگی شان رد 

می شوند، موافقت کند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومت 
پاکستان باید از ایجاد وضعیت مشابه در سال 
2017 میالدی جلوگیری نماید؛ وضعیتی که 
در س��ال 2016م سبب ش��د مهاجران افغان 
اجباراً پاکس��تان را ترک کنند. دیدبان حقوق 
بشر عالوه کرد که دولت پاکستان باید به موارد 
بدرفتاری ه��ای مأموران پولی��س و تهدید به 
اخراج اجباری مهاجران پایان داده و کارت های 
اقام��ت مهاجران را حداقل الی تاریخ 31 مارچ 
2019 میالدی تمدید کند. کمیساریای عالی 
  )UNHCR( سازمان ملل متحد برای مهاجران
باید هر نوع ابزار فش��ار جدید دولت پاکستان 
ب��ر مهاجران افغ��ان را در مجامع عمومی علناً 
محکوم کند. کشورهای کمک کنندۀ بین المللی 
نیز باید با دولت پاکستان کمک کند تا به شکل 
مناس��ب از مهاجران افغان حمایت و تا زمانی 
مواظب��ت کنند ک��ه زمینۀ ع��ودت داوطلبانه 
آن ها در داخل کش��ور فراهم شود. کشورهای 
کمک کننده بین المللی هم چنین حمایت های 
مال��ی الزم ب��رای کمک های اضط��راری را در 

اختیار سازمان ملل متحد قرار دهند.
 کش��ورهای اروپایی بای��د از دامن زدن به 
همان بی ثباتی ای که در تالش پایان بخشیدن 
آن است، خودداری کرده و روند اخراج اجباری 
آن ع��ده از مهاج��ران افغ��ان که درخواس��ت 
پناهندگی شان رد می شوند را تا مشخص شدن 
این مسئله به تعویق اندازد، که کابل چگونه به 
مشکالت ناش��ی از موج ورود عودت کنندگان 
رس��یدگی می کند. در عین  زمان، کش��ورهای 
عض��و اتحادیۀ اروپا، باید مطلوب ترین وضعیت 
حقوق��ی ممک��ن را به موج��ب قوانین داخلی 
کش��ورهای عضو این اتحادیه ب��رای مهاجران 
افغ��ان فراهم کرده و از توقیف آن ها خودداری 

کنند.
به گفتۀ آقای سیمپس��ون: »افغانستان به 
عنوان یک��ی از فقیرترین کش��ورهای جهان، 
حاال باید به بح��ران اخراج اجباری مهاجران از 
پاکستان رسیدگی کند. اکنون وقت آن نیست 
که بعضی از ثروتمندترین کشورهای جهان به 

این معضل بیشتر دامن بزنند«.
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کندهار سیمه ایز دفرت
د معلولیت لرونکو د حقونو 

قانون کې د تعدیالتو په تړاو یو 
ورځنی ورکشاپ جوړ شو

د روان ۱۳۹۵ کال د کــب پــر ۱۶مــه د 

کندهــار د انټر کانټنینټــل هوتل په تاالر کې 

د کونټــر پارټ انټــر نسشــنل ادارې په مايل 

لګښــت، کندهار ته له مرکز څخه د معلولیت 

لرونکــو د عدالت غوښــتنې او داد غوښــتنې 

کمیټــې د راغيل پالوي له خــوا، او د کندهار 

د ســیمه ییز دفرت د معلولیت لرونکو کسانو د 

برشي حقونــو د پراختیا څانګې په همکارۍ، 

د معلولیــت لرونکــو د حقونــو او امتیازاتو په 

قانون کې د وړاندیز شويو تعدیالتو اړوند د نظر 

غوښــتنې په تړاو د کندهار د معلولیت لرونکو 

د ټولنې له مسوولینو او استازو رسه یو ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو.

کندهار: د عامې روغتیا له کار 
کونکو رسه غونډه وشوه

د روان ۱۳۹۵ل  کال د کــب میاشــتې پر 

۴مه د کندهار د عامې روغتیا رياســت له ۳۰ 

تنــو کارکونکو رسه، د ســویل لودیځې حوزې  

د برشي حقونو د ســیمه ییز دفرت د معلولیت 

لرونکو د برشي حقونــو د پراختیا د څانګې د 

ياد ریاســت د غونــډو په تاالر کــې د پوهاوي 

غونډه وکړه.

د غونــډې په پيــل کې د عامــې روغتیا د 

ریاست مرستیال ډاکرت موسی جان سلطاين 

ژمنه وکــړه چې د روغتیا وزارت تــه به وړاندیز 

وکړي چې د روغتیا ریاســت په چوکاټ کې د 

معلولیــت لرونکو د درملنې او له هغوی رسه د 

همکارۍ تشکیل منظور کړي.

د دامان ولسوالۍ د نساجي د 
ښځو له شورا رسه د پوهاوي 

غونډه وشوه
د روان ۱۳۹۵ کال د کــب پــر ۲۱مــه د 

کندهــار د بــرشي حقونــو د ســیمه ییز دفرت 

د ښــځو د حقونو د پراختیا څانګــې د دامان 

ولســوالۍ د نساجي د ښځو د شورا له ۵۰ تنو 

غړيو رسه په ټولنیزو چارو کې د ښځو د ګډون 

او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د مخنيوي 

قانون د پيل کېدو په برخه کې د ښــځو د رول 

په تړاو د پوهاوي غونډه وشوه.

کندهار: د مارچ ۸مې په مناسبت 
يو ورځنی کنفرانس جوړ شو

د روان ۱۳۹۵ کال د کــب پــر ۱۷مــه د 

کندهار د برشي حقونو سیمه ییز دفرت د مارچ 

۸مه د ښــځو د پيوســتون نړیوال د ورځې په 

مناسبت د ياد دفرت د کنفرانسونو په تاالر کې 

کنفرانس رابللی و، چې په ټولنه، دولتي ادارو 

په ځانګړي ډول د ښځینه پولیسو د ستونزو او 

د هغوی پر وړاندې د شته ګواښونو او خنډونو 

په اړه پکې خربې وشوې.

په کنفرانس کې د یو شمېر دولتي فوځي 

او ملکي ادارو استازو، د مدين ټولنې دبنسټونو 

اســتازو، دینی علامو او د رسنیو استازو برخه 

اخیستنی  وه.

پــه غونډه کې د ســویل لودیځې حوزې د 

دسیمه ییز دفرت رییس انجیرن عبداقادر نورزي 

وويل، چې د ښځو حضور په دولتي او نادولتي 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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ادارو، په ځانګړي ډول په عديل، قضایي ادارو 

او ميل پولیســو کې کم دی، ښــاغيل نورزي 

د چارو له مســوولینو څخه وغوښــتل چې په 

امنیتي او عديل-قضایي ارګانو په خاصه توکه 

د ميل پولیســو پــه لیکو کې د ښــځو د پراخ 

حضور لپاره داســې اقدامات وکړي او طرحې 

پلې کړي، چې په امنيتي ارګانونو کې د ښځو 

حضور تضمین کاندي.

د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ 
له پولیسو رسه درې ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو

د روان ۱۳۹۵ کال د کب له ۱۵مې څخه 

تر ۱۷مې نېټې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ 

له ميل پولیسو رسه، د يادې ولسوالۍ د امنیه 

قوماندانــۍ د غونډو په تاالر کې، د قوانینو په 

پيل کېــدو رسه دعدالــت د تامین تر رسلیک 

الندې درې ورځنی ښوونیز ورکشاپ جوړ شو.

د ورکشــاپ په پيل کــې د پنجوايي امنیه 

قوماندان حرضت ويل د ورکشاپ له برخه والو 

وغوښتل چې له موضوعاتو څخه اعظمي ګټه 

واخــيل او د دندې د اجرا پــر مهال د خلکو د 

برشي حقونو ساتنه وکړي.

جالل آباد سیمه ایز دفرت
جالل آباد: د ښځو د پيوستون 

نړیواله ورځ وملانځل شوه
د روان ۱۳۹۵کال د کــب پــر ۱۶ مــه د 

بــرشي حقونــو خپلــواک کمیســیون جالل 

اباد ســیمه ییزدفرت دمــارچ امته د یو ورځیني 

کنفرانــس چې  د پولیــس اوملی اردو په لیکو 

کې د میرمنو د شتون پیاوړي کولو تر رسلیک 

الندې وه، وملانځله.

پــه دغــه کنفرانس کې د ننګرهــار والیت 

مقام رسبیــره، د ننګرهار والیت اړوندو نظامي 

او ملکــی ادارو مســؤلینو، والیتی شــورا غړو،  

همکارو نهادونو، مدين ټولنو، ژورنالستانو او یو 

شمیر د ښځو د محيل شــوراګانو استازو چې 

تعداد یې ۸۰ تنو ته رسیدو، ګډون کړی وه.

غونډې ته د سيمه ييز دفرت مرشې صربينا 

حميدي وويــل: د هغو ټولنو میرمینې چې په  

ټولنیز چارو کې ګډون نه کوي او ګوښــه پاتې 

کیږي ټولنې يې نیمکړې او د ستونزو رسه مخ 

دي، په اســالمې رشیعت، نافذه قوانینواو هغو 

نړیوالو اســنادو کې چې د افغانســتان دولت 

ورتــه ژمــن دی،  د میرمنو حقــوق او وجایب  

روښــانه دي، مګر په تاســف رسه بایــد ووایم 

چــې اوس هم په دغه برخه کې زیات شــمیر 

ســتونزې شتون لري. حمیدي د حج او اوقافو 

له مســؤلینو وغوښــتل چې په دغه برخه کې 

خپل مثبت رول ولوبوي.

د ارزگان والیتی دفرت
د ارزګان په والیت کې د ښځو د 
پيوستون نړیواله ورځ وملانځل 

شوه

د روان۱۳۹۵ کال د کب پر ۱۸مه د ښځو 

د پيوستون نړیواله ورځ )اتم د مارچ( د ارزګان 

والیت په ملکي روغتون کې د ډاکرتامین الله 

توخي تر مرشۍ الندې وملانځل شوه.

پــه غونــډه کې د والیــت مقام مرســتیال 

عبدالواحد پټــان، دولتي چارواکو، ښــځو، د 

ملکــي روغتون ډکټرانو، د رســنیو اســتازو، د 

مدين ټولنې استازو ګډون درلود.

د والیت مقام مرستیال عبدالواحد پټان د 

ښځو پر حقونو، امنیت او د خلکو پر همکارۍ 

خــربې وکړې او د خلکــو او دولتــي چارواکو 

څخــه یې د برشي حقونــو د نقض د مخنیوي 

او ښې حکومتولۍ په په برخه کې د همکارۍ 

غوښتنه وکړه.

د گردیز سیمه ا یز دفرت
ګردیز: د مارچ امته وملانځل شوه 

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیســیون د ګردیز ســیمه ایز دفرت د ۱۳۹۵ 

کال د کــب پــه ۱۷ چــې د مارچ لــه ۷ رسه 

برابره ده د) په افغانســتان د ښځو برابر ګډون 

او ونډې په موخــه د کاري رشایطو برابروايل (  

تررسلیک الندې د پکتیا والیت د دولتي او غیر 

دولتي ادارو د رییسانو د مدين ټولنو د استازو 

، ژورنالیستانو او یو زیات شمیر ښځو په ګډون 

چې شمیر تر ۱۰۰ تنو رسیده په یو لړ شاندارو 

مراسمو رسه وملانځل شوه .

د خدیجت الکربا مدين بنسټ رسه 
د پوهاوي غونډه وشوه

د روان ۱۳۹۵ کال د کب پر ۵ د خدیجت 

الکربا مدين بنسټ له ۲۳ تنو کارکوونکو رسه د 

سویل لودیځې حوزې د برشي حقونو د سیمه 

ییز دفــرت د معلولیت لرونکو د برشي حقونو د 

پراختیا څانګې غونډه وکړه. 

د غونډې پــه پيل کــې د خدیجت الکربا 

مدين بنســټ مرشې مریم درانــۍ ژمنه وکړه، 

چې د معلولیت لرونکو د حقونو په برخه کې به 

د میرمن راډیو له الرې د معلولیت لرونکو د بیا 

ځوامنۍ په اړه خپرونې کړي.

پاتې په 16 مخ کې
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تجلیل روزجهانی همبستگی زنان 
به مناســب تجلیل روز جهانی همبستگی 

زنان محافل مختلفی به صورت گسرتده در دفاتر 

ســاحوی و والیتی برگزار شد. به این مناسبت 

از ســوی  دفرت والیتی بدخشان کنفرانسی روز 

سه شنبه، هفدهم ماه حوت سال جاری، تحت 

عنوان »تقویــت و حضور زنان در ســکتورهای 

امنیتی بــه ویژه پلیــس و اردو« بــا همکاری و 

همیاری قوماندانی امنیه این والیت برگزار شد.

در این محفل عارفه نوید، رئیس دفرت والیتی 

کمیسیون مســتقل حقوق برش، محمدصادق 

عثامنی، رئیس دفرت و رسپرســت منابع برشی 

مقــام والیت بدخشــان، ذفنون حســام ناطق 

رئیــس امــور زنــان این والیــت، ســید نورالله 

احمدی، معاون اداری قوماندانی امنیه والیت، 

رئیس عدلیه والیت بدخشان، ماریه اکربی، آمر 

بخش خشــونت های فامیلی قوماندانی امنیه 

این والیــت درباره موضــوع کنفرانس صحبت 

کردند.

هم چنین کنفرانس یک روزه  با عنوان »تقویت 

حضور زنان در نهادهای امنیتی به ویژه پولیس 

و اردو« از سوی دفرت والیتی فاریاب کمیسیون 

مستقل حقوق برش افغانستان به روز سه شنبه 

مورخ ۱۷ حوت ۱۳۹۵ خورشــیدی در ســالن 

جلسات رسمی مقام والیت فاریاب برگزار شد. 

در این کنفرانس شامر زیادی از رؤسای ادارات 

دولتی، مسؤولین نهادها و مؤسسات غیردولتی، 

تعدادی از افرسان پولیس زن، رئیس و اعضای 

شــبکه نهادهای جامعــه مدنی، زنــان نخبه و 

روشنفکر و تعدادی از جوانان اعم از دخرتان و 

پرسان اشرتاک ورزیده بودند. 

ســید انور ســادات، والی والیــت فاریاب، 

محمد نوری، منشی شورای والیتی، سید زین 

الدین عابدی، رئیس شــبکه نهادهای جامعه 

مدنی والیت فاریاب، دوشــیزه اصیله گهریگ، 

مدیر مسؤول جریده دولتی فاریاب و آقای سید 

حفیظ الله فطرت، رئیس دفرت والیتی فاریاب از 

زمره سخرنانان این محفل بودند. 

دفرت ســاحوی کمیســیون مستقل حقوق 

بــرش در والیت هــرات نیز به همین مناســبت 

کنفرانســی زیــر عنــوان »تقویت حضــور زنان 

در صفــوف نیروهــای امنیتــی و دفاعــی« در 

دفرتساحوی هرات برگزار کرد در این کنفرانس 

مقامات دولتی، نهادهای جامعه مدنی استادان 

و محصــالن پوهنتــون دولتــی و مؤسســات 

تحصیالت عالی خصوصی تعداد مجموعی ۶۵ 

دفاتر س��احوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانس��تان براي دسترسي به هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مس��ؤولیت رس��می آن مسجل شده اس��ت، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایس��ته به  انجام رسانند. بازتاب دهی چنین فعالیت هایی 
نیز بخشی از کوشش های صورت گرفته در ترویج فرهنگ و تقویت ارزش ها و فعالیت های حقوق بشری تلقی 
می شود. از آن جایی که دامنه  این فعالیت ها گسترده اند و ماهنامه حقوق بشر ظرفیت محدودي دارد، بنابراین، در 

هرشماره، چکیده ای از فعالیت های انجام شده حقوق بشری برای اطالع شهروندان عزیز به نشر می رسد. 
گزارش تکمیلی و تفصیلی آن را می توانید در وبس��ایت کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان بخوانید: 

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه حوت  1395
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نفر ۳۵ نفر خانم ۳۰ نفر مرد اشــرتاک ورزیده 

بودند. 

رییس دفرت ساحوی والیت هرات در زمینه 

برگزاری این کنفرانس، شــاداب معاون ملکی 

قوماندانی امنیه والیت هرات در رابطه با »نقش 

ورضورت زنــان پولیس در تأمین امنیت«، غیور 

رییــس اســخبارابات زون ۶۰۶ انصار پیرامون 

طرح راهکار جهت تشویق زنان برای مشارکت 

در ســکتورهای امنیتی و ارائــه راهکارها برای 

اصالح سیســتم امنیتی مبتنی برجندر، خانم 

گل غتــی )میلمه(، آمرحقوق برش و جندر لوای 

۵ رسحــدی هرات دربــاره موضــوع چالش ها 

و مشــکالت فــراروی زنان درصفــوف نیروهای 

امنیتی ودفاعی، اســتاد طارق نبی، مســؤول 

تلویزیون ســاقی پیرامون نقش وجایگاه زن از 

سخرنانان این کنفرانس بودند که با جمع بندی 

و نیجه گیری توســط خانم فاطمــه )جعفری(، 

وکیل درشورای والیتی هرات و برگزاری پنل به 

پایان رسید. 

امسال از سوی دفرت ساحوی کندز هشتم 

مارچ روز جهانی زن  تحت شعار »بهبود رشایط 

کاری جهت ســهم و مشــارکت برابــر زنان در 

افغانستان« طی محفل با شکوهی در حالی که 

اعضای شورای والیتی، روئسای ادارات دولتی و 

غیردولتی، منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی، 

اعضای شــبکه نهادهای مدنی، فعاالن حقوق 

برش و مســئولین رســانه ها حضور داشتند، در 

تاالر دفرت ساحوی کندز تجلیل به عمل آمد.

دفرت والیتی هلمند نیز با برگزاری کنفرانسی 

تحت عنوان  تقویت حضور زنان در سکتورهای 

امنیتی به خصــوص در پولیس و اردوی ملی از 

روزجهانی همبستگی زنان تجلیل کرد. در این 

مراســم غالم محی الدین صدیقی، رسپســت 

مقام والیت هلمند، معاون قومندانی امنیه، کار 

مندان زنان ریاست امنیت ملی، تعداد اضافه بر 

20 تن پولیس زن و رئیس اطالعات و فرهنگ، 

رئیــس کار امــور اجتامعی، رئیــس و اعضای 

شــورایی والیتــی، آعضــای نهادهــای جامعه 

مدنی، اعضای شــوراهای محلی،  معلمین زن 

و خربنــگاران رســانه های صوتــی و تصوری  و 

نگارشی حضور داشتند.

به مناســبت روز جهانی همبســتگی زنان 

کمیسیون مســتقل حقوق برش دفرت ساحوی 

کابــل محفــل گرامی داشــتی را برگــزار کرد. 

در ابتــدای ورود خانم هــا، به محفــل با تقدیم 

دسته گل از آنان تقدیر شد. در این محفل پیام 

ویدیویی داکرت ســیام سمر، رییس کمیسیون 

مســتقل حقوق برش که روز بین املللی حقوق 

زنان را به متامی زنان در رسارس جهان خصوصًا 

زنان رنج کشیده افغانســتان تربیک گفته بود، 

پخش شد. 

داکرت سیام سمر اظهار کرد که بدون حضور 

زنان در متامی عرصه های زندگی افغانســتان 

صلح پایدار، انکشــاف و دموکراســی نخواهد 

داشت. به همین دلیل برای داشنت افغانستانی 

آبــاد، آزاد و دموکراتیــک حضور زنــان اهمیت 

دارد. بعــد از آن عبداالحدفــرزام، رییس دفرت 

ساحوی کمیسیون مستقل حقوق برش ضمن 

تربیــک گفنت این روز به کارمنــدان زن اظهار 

کرد که هشــتم مارچ روز تجدید پیامن اســت. 

بــرای ادامه راه مبارزه جهت تحقق حقوق زنان 

و متامی اعضای کمیسیون مستقل حقوق برش 

افغانستان تعهد به حقوق برش داشته و دارند و 

در این راستا برای بهبود وضعیت حقوق برشی 

افراد فعالیت می کنند. 

سخرنان بعدی سیدضیاء لنگری، کمیشرن 

کمیسیون مستقل حقوق برش بود. ایشان هم با 

تربیک گفنت هشتم مارچ ابراز منود که زنان باید 

با ارتقای ظرفیت و توامنندی خویش و بلند بردن 

معلومات خویــش در عرصه تصمیم گیری های 

مهم ســهیم شــوند. وی با گفنت این که بنابر 

برخــی محدودیت هــا و مشــکالت فرهنگــی، 

روابط اجتامعی زنان که تأثیر بر روی تجارب و 

توانایی های آنان می گذارد محدود است و سبب 

این می شود که زنان نتوانند جایگاه اجتامعی 

مناسب را به دست آوردند از زنان خواست که با 

گذر از این مشکالت به توامنندی های خویش 

بیفزایند.

ثریــا صبحرنگ، یکی دیگر از کمیشــرنان 

کمیســیون نیــز در ارتباط بــه دســتاوردها و 

فعالیت های کمیســیون مســتقل حقوق برش 

در رابطــه به حقوق برشی افــراد خصوصاً زنان 

صحبــت کرد. در خامته نیز بــه زنان حارض در 

محفل فرصت داده شــد تا نظریات، خاطرات، 

شعر یا مقاالت خویش را خوانده یا ابراز کنند که 

دو  تن از کارمندان زن کمیسیون خانم حنیفه 

جامل و شــاهده برمک در رابطــه به تاریخچه 

هشتم مارچ و وضعیت زنان صحبت کردند.

دفرت ساحوی کابل
بازدید 30 تن از دانشجویان دانشگاه 

رنا از دفرت ساحوی کابل 
به تاريــخ 7 حوت ســال 1395 تعداد 30 

نفر از دخرتان محصــل در پوهنتون رنا، برنامه 

رهربيت زنان به منظور آشــنايي با كميســيون 

مســتقل حقوق برش افغانســتان از کمیسیون 

مستقل حقوق برش افغانســتان بازدید کردند. 

جلســه ای که در ابتدا برای این منظور تشکیل 

شــده بود عبداالحد فرزام، رئيس دفرتساحوي 

كابل كميسيون مســتقل حقوق برش سخنان 

افتتاحیه را آغاز کرد؛ ســپس آمرين بخش هاي 

پروگرامــي دفرت ســاحوی کابــل، بخش هاي 

كاري كميســيون را معــريف کــرده و هركدام 

درباره چگونگي فعاليت ها و دستاوردهاي شان 

توضيحات الزم را ارائه کردند. 

دفرت ساحوی گردیز

برگزاری نشستی درباره تشخیص و انسجام 

مدافعان حقوق برش وطرز حامیت از آن ها 

برای تشخیص انسجام و حامیت از مدافعان 

حقــوق برش مطابق برنامه عمل کمیســیون به 

تاریخ 8 ماه حــوت 1395 با منایندگان یوناما 

در زون جنوب رشق در دفرت ساحوی کمیسیون 

مســتقل حقوق برش جلســه ای برگزار شد. در 

این جلسه فیصله شد که تا در ماه مارچ ۲۰۱۷ 

جلســه مشــرتک با تعدادی از مدافعان حقوق 

برش والیات دایر شود.
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دفرت ساحوی بلخ 
رنجش زنان خربنگار از ديد منفي 

مردم نسبت به آنان

طي نشستي به اشــرتاك 25 تن از بانوان 

خربنگار، وضعيت خربنگاران زن در واليت بلخ 

مورد برريس قرار گرفت. در اين نشســت كه به 

روز نوزدهــم حوت از ســوي بخش آموزش هاي 

دفرت ســاحوي بلخ در تاالر دفرت ســاحوي ين 

يا پشــتيبان رســانه هاي آزاد برگزار شد، عالوه 

بر خربگاران، رئيس ســاحوي انجمن مستقل 

وكالي مدافــع، و رئيــس فاكولتــه خربنگاري 

دانشگاه موالنا اشرتاك كرده بودند

در اين نشست خربنگاران وضعيت كار خود 

دررسانه، مشكالت كار و همني طور خواست ها 

و ايده هاي خود را با ســايرين رشيك ساختند. 

انوشــه انصاري خربنــگار و گوينــده در راديوـ  

تلويزيــون آريانا بلخ، گفت كــه از فضاي كاري 

در اداره اش رايض هســت، اما گاهي از ســوي 

هم مســلكانش در جريان تهيه گزارش، متوجه 

رويه هــاي آزاردهنده شــده اســت. راضيه يك 

خربنگار آزاد كه تجربه چندين ساله كار در راديو 

را دارد گفت كه مسأله اي كه او را آزار مي دهد، 

اتهامايت است كه از سوي هم مسلكان مردش 

به آدرس خربنگاران بانو نشــانه گريي مي شود. 

او افــزود زنــان خربنــگار نه تنها مورد تشــويق 

قــرار مني گريند بلكه راه هاي رســيدن آن ها به 

پست هاي مهم تقريباً بسته است.

برخي از بانوان خربنگار گفتند كه رسانه ها 

در قسمت پوشش لباس نسبت به خانم ها رفتار 

سخت گريانه تري دارند و مثاًل مي گويند موهايت 

را بايد كمي بريون يب اندازي و يا اين كه آرايشت 

بايد اينگونه باشــد. و زماين كه بانويي با چنان 

آراييش در رسانه ظاهر مي شود، ذهنيت منفي 

را در خانواده هاي ســنتي افغانســتان تقويت 

مي كند.

دفرت والیتی هلمند
مالقات رئیس جدید دفرت والیتی 
هلمند با رئیس و اعضای شورای 

والیتی آن والیت 

رئیس و اعضای شــورای والیتی هلمند در 

تاریخ 17 حوت ســال جاری باحضور در دفرت 

والیتی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

با رئیس جدید این دفرت مالقات کردند. رئیس 

شــورای والیتی کریم اتل از گزینش یک خانم 

به حیث رئیس حقوق برش دفرت والیتی هلمند 

اظهار خرسندی کرد و شجاعت و شهامت رئیس 

جدید دفرت را متجید کرد و از ایزد متعال توفیق 

مزید در امور محوله را برای شان استدعا کرد. 

در ایــن مالقــات دربــاره چگونگی تحقق 

بخشیدن به اهداف کاری کمیسیون در رشایط 

دشوار امنیتی و توجه به توقف دادن و جلوگیری 

از تلفــات ملکــی و حامیــت از قربانیان جنگ 

صحبت شــد. اعضای شــورای والیتــی وعده 

هرگونه همــکاری را با کمیســیون اعالم کرده 

اضافــه کردند کــه برای دادخواهــی به منظور 

اعاده حقوق باشندگان این والیت، ارتقاع سطح 

آگاهــی در مــورد حقوق برش، توســعه و ترویج 

فرهنگ حقوق بــرش و حامیت از حقوق برش با 

هم همگام و همراه خواهیم بود.

دفرت والیتی فاریاب
جلسه آموزيش حامیت از حقوق 

اطفال در مركز آموزيش لنكن واليت 
فارياب

جلســه آموزيش وآگاهي دهي )اسناد ميل 

بني امللــيل در حاميــت از حقوق اطفــال( با ا 

شرتاك 36 تن از شاگردان مركز آموزيش لنكن 

در تاریخ 17 ماه حوت در ســالن كنفراس هاي 

آن دفرت برگزار شد. 

   از صفحه 13

   د افغانستان د برش د حقونو...

د امبودزمن څانګې د ځواکمنولو 
څلور ورځنی ورکشاپ جوړ شو

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کميسيون د امبودزمن له نويو استخدام شويو 

او پخوانيو کارکوونکو رسه څلور ورځنی ښوونيز 

ورکشاپ جوړ کړ.

دا ورکشــاپ د مرکزي دفرت د کنفرانسونو 

په تاالر کې  د روان ۱۳۹۵ کال د کب پر ۸مه 

پيل او تر ۱۱مې يې دوام وکړ

د ورکشاپ په پيل کې کمشرن احمد ضيا 

لنګري، کمشرن سرتجرنال محمد ايوب اصيل 

او اجرائيــه رييــس محمد موســی محمودي 

پرانســتونکې ويناوې وکړې، دوی د امبودزمن 

برخــې کارکوونکو تــه وويل چې پــه صداقت 

رسه کار وکــړي او خپلــه دنــده خپل وجداين 

مسوليت وګڼي.

د کميســيون اجرايه رييس محمد موســی 

محمودي د ورکشاپ کډونوالو ته وويل، چې بايد 

د خپلو دندو په اجرا کې تخصيص عمل وکړي، 

ځکه برشي حقونه ډېره پراخه موضوع ده او ډېر 

اړخونه لري، چې بايد ورته متوجه و اوسوو.

له مدين فعا النو، رسنیو او دولتي 
ارګانو رسه د همغږۍ غونډه وشوه

د ۱۳۹۵کال د کب پر۱۱ مه، د کميسیون 

د والیتــي دفرت د کنفرانســونو پــه تاالر کې د 

بــرشي حقونــو د نقــض د مخنیوي پــه اړه د 

همغږی غونډه وشوه.

په غونډه کې مدين فعاالنو، د رسنیو استازو، 

کروندګرو، د معلولینو د اتحادیې غړو او د اطالعات 

و فرهنګ ریاست استازو ګډون درلود. 

په پيل کې د ارزګان والیتي دفرت رسپرست 

عبدالشکور روستایي د برش د۱۷اسايس حقونو 

پــه تړاؤ وویل چې دا حقونه نړۍ شــموله ذايت 

او فطــري دي، که په یوه ټولنه کې دغه برشي 

حقونه رعايت يش، احرتام ورته ويش او مالتړ يې 

ويش، هغه ټولنه به هیڅ ډول ستونزه ونلري.
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اش�اره: این متن، به دلیل محدودیت ماهنامه، خالصه گزارش کاملی  
اس��ت که تحت همین عنوان از س��وی کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 

افغانستان به نشر رسیده است.
مقدمه

اگرچه تصور عمومی از مناس��بات جنس��یتی زنان و م��ردان در روابط 
اجتماعی، نش��ان دهنده احترام خاص نسبت به زنان است؛ ولی  مشاهدات و 
یافته های تحقیقاتی دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون واقعیت های دیگری 
را نشان می دهد. از مجموع مصائب و چالش های فراوانی که زنان با آن رو به 
رویند، یکی از آن ها خشونت های خانوادگی است. خشونت به اشکال و گونه های 
متفاوت علیه زنان اعمال می شود و عامالن آن، مردان خانواده و جامعه اند. با این 
حال می توان گفت، در کل پدیده خشونت  و خشونت علیه زنان به طور خاص، 

واقعیت فراگیر و انکار ناپذیر در جامعه افغانستان به شمار می آید.
گزارش حاضر به بررس��ی و مطالعه انواع خش��ونت علیه زنان در سال 
 1395پرداخته است. فراتر از ذکر آمار و قضایای ثبت شده و تحلیل مقتضی 
از ارقام و آمار خش��ونت، واقعیت ها، مشاهدات، تصویر و قضایای خشونت 
جمع آوری ش��ده است که به ش��دت تکان دهنده است. با وجود تالش های 
بی وقفه کمیسیون به منظور ثبت قضایای خشونت باز هم دیده می شود که 
رقم واقعی خشونت علیه زنان آنگونه که در سطح کشور با گستردگی ادامه 
دارد، نمی توان آن را کش��ف و جمع آوری کرد. این امر به دالیل گوناگون 
ارتباط دارد که مهم ترین آن عرف و عنعات نا پسند است که مانع مراجعه 
خانم ها به ارگان های عدلی و قضایی کشور می گردد. همین عرف و عنعنات 
دست و پاگیر باعث می شود  که خانم ها، از عکس العمل در برابر بی عدالتی 
خود داری کرده و آن را نوعی رسوایی و بد نامی تلقی کنند. دلیل دوم، نبود 
امینت و عدم دسترسی به برخی از مناطق نا امن کشور است. مشکل نا امنی 
یکی از چالش های جدی فراروی زنان افغانس��تان، هم چنین چالش عمده 
برای تحقق برنامه ها و انجام مصاحبه ها و مشاهدات مورد نیاز است. با آن هم 
تالش صورت گرفته است که اطالعات از تمام والیات کشور که کارمندان 
بخش حمایت و توسعه حقوق زنان به آنها دسترسی داشته اند، جمع آوری 

خشونت علیه زنان
عوامل، زمینه ها و وضعیت خشونت علیه زنان درافغانستان

سال 1395
تهیه کننده: لطیفه سلطانی

و در این گزارش انعکاس پیدا بکند.
این گزارش، انواع خشونت علیه زنان را در ذیل پنج عنوان کلی  خشونت 
فزیکی، خشونت جنسی، خشونت لفظی و روانی، خشونت اقتصادی و سایر 
انواع خشونت دسته بندی کرده و مورد بحث قرار می دهد. در ذیل هرکدام این 

عناوین، دسته بندی های جزئی تر خشونت علیه زنان نیز درج شده است.
این گزارش با ارائه پیشنهادهای مشخصی از جانب این نهاد به مراجع 

مسئول برای درک وضعیت خشونت علیه زنان، خاتمه می یابد.

فصل اول...

فصل دو
تحلیل آماری یافته های عمومی

بانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خشونت علیه 
زنان  را به دس��ته های مختلف تقس��یم  کرده و توجه شهروندان را به انواع 
گوناگون خشونت؛ یعنی خشونت فزیکی، جنسی، اقتصادی، لفظی، روانی و 

سایر موارد خشونت، جلب می کند.
همان گونه که اش��اره ش��د، گزارش حاضر، اطالعات��ی درباره قضایای 
ثبت شده خشونت علیه زنان را در جریان  سال 1395 خورشیدی پوشش 
می دهد. این آمار در دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان توسط شاکیان خشونت علیه زنان یا وابستگان آنان در جریان 

سال جاری ثبت شده است.  
از مجموع 5575  مورد آمار خش��ونت علیه زنان  که در جریان س��ال 
1395 به ثبت رس��یده،  1591  مورد آن را خشونت های فزیکی و جسمی 
تشکیل می دهد.  تعداد  361 مورد دیگر شامل انواع خشونت های جنسی 
بوده و 1887 مورد، شامل خشونت های لفظی و روانی می باشد. هم چنین 
1121 مورد  خشونت های اقتصادی بوده است. 615 مورد دیگر شامل سایر 
موارد خش��ونت علیه زنان می باشد که به نحوی با عرف و عنعنات ناپسند 

درکشور بستگی دارد. 
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نمودار زیر، مجموع آمار خشونت علیه زنان را در سال  1395 نشان می دهد.

در بخش های ذیل اش��کال مختلف خش��ونت به تفصیل و مس��تند با 
قضایای مش��رح مرب��وط به هریک از گونه های خش��ونت ارائه می گردد. و 

قضایای نمونه ای نیز در ذیل هر نوع از خشونت عرضه می شود.

1- خشونت فزیکی
براس��اس بانک اطالعات  کمس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان، 
 بی رحمانه ترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت فزیکی و جسمی است. در 
این دوره  گزارش دهی، 1591حادثه  خشونت جسمی به ثبت رسیده است. 
در میان این خش��ونت ها، 1245 قضیه لت و کوب زنان بوده است. افزون بر 
این، س��وزاندن  10 مورد ؛ مجروح کردن   57 مورد ؛ کار اجباری  45 مورد و 

قتل   234 مورد  بوده است. 

نمودار زیر نمایانگر انواع خشونت فزیکی علیه زنان در سطح کشور است:

ارقام باال نشان می دهد که لت و کوب زنان از انواع رایج خشونت علیه زنان 
در کش��ور است که به خودی خود بس��یار دارای آماری باال و تکان دهنده  
اس��ت. اما موارد خشن تر و وحشیانه تر خش��ونت علیه زنان از قبیل قتل، 
مجروح کردن با استفاده از چاقو، کارت و احیاناً سالح های گرم و حتا قطع 
اعضای بدن، سوزاندن  در نمودار باال، نشان دهنده وضعیت اسفناک خشونت 
جسمی علیه زنان است. این خشونت ها  در موارد زیادی می تواند منجر به 

مرگ قربانی شود. 

یکی از انواع تکان دهنده خشونت جسمی موضوع  قتل زنان است که اکثراً 
با توجیهات حیثیتی و ناموسی صورت می گیرد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در  جریان سال 1395 در حدود 
234 مورد قضیه قتل زنان را به صورت جداگانه مس��تند کرده ا س��ت که 
بیشترین آن ها در زون شمال، جنوب و جنوب غرب افغانستان اتفاق افتاده 

است. 

فراوانی قضایای قتل زنان بر اساس زون:
در جریان سال 1395،  تعداد 234 قضیه قتل از سراسر افغانستان توسط 
این  کمیسیون مستند شده است. از مجموع 234  قضیه قتل که توسط 
این نهاد مستند شده است،  41 قضیه آن در زون شمال و شمال شرق، 96 
قضیه آن در زون جنوب و جنوب غرب، 49 قضیه در زون غرب،  36 قضیه 

آن در زون شرق و 12 قضیه  در زون مرکز به وقوع پیوسته  است.

نمودار زیر فراوانی قضایای قتل زنان را نشان می دهد:

تطبیق عدلی قضایای قتل زنان بر اساس زون:
بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که 
از مجموع قضایای قتل زنان در سراسر افغانستان، اکثر  عامالن  قضایای قتل 
زنان، فراری اند و  تعداد اندکی از عامالن این قضایا دس��تگیر و دوسیه های 
متهمان، پس از تحقیقات توس��ط  سارنوال موظف، محول به محکمه شده 
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است. یعنی از مجموع این قضایای قتل،  48%درصد از قضایا در زون غرب،  
37.50% در صد در زون ش��مال، 19.8 در صد در زون جنوب، 15 درصد 
در شرق  و از مجموع  قضایا در زون مرکز 80% قضیه آن مورد رسیدگی 

قرار گرفته  است.

به  نمودار زیر توجه کنید:

2- خشونت جنسی
خشونت جنسی یکی از جدی ترین مشکالت زنان در سطح کشور است. 
زنان و دختران زیادی هر س��اله قربانی این جنایت وحش��یانه می شوند. با 
وجود آن که آمارهای موجود از خشونت جنسی بسیار نگران کننده است و 
هرازگاهی مواردی از این گونه قضایا در رسانه ها نیز منتشر می شود؛ ولی این 
آمارها رقم واقعی این معضل را نشان نمی دهد؛ زیرا مسایل جنسی در بستر 
سنت های جامعه افغانی، حالت تابویی دارد و پرداختن به آن ها کراهت آور 

قلمداد می شود. 
با همه محدودیت ها طی سال جاری 1395  تعداد  361  مورد خشونت 
جنسی علیه زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت 
رس��یده است. خشونت جنسی به شیوه های مختلفی  چون تجاوز جنسی، 
روابط نامعمول جنسی، توهین و تحقیر و بی حرمتی جنسی، و روسپی گری 
اجباری، سقط جنین اجباری و غیره اتفاق می افتد. تجاوز جنسی از موارد 
بسیار حاّد و نگران کننده خشونت جنسی در افغانستان است. اگر مقاربت 
جنسی اجباری و اجبار به عمل لواط را نیز از موارد تجاوز جنسی به شمار 
آوریم، از میان مجموع موارد خش��ونت جنسی در سال 1395،  تعداد  43 

مورد آن تجاوز جنسی بوده است .
عالوه بر تجاوز جنس��ی، 90 مورد ارتباط نامش��روع شوهر با دیگران، 
85  مورد آزار و اذیت جنسی، 15 مورد اجبار به فحشا و روسپیگری، 11 
مورد اجبار به تماشای تصاویر و فیلم های مستهجن، 14 مورد سقط جنین 
اجباری و 5 مورد بارداری اجباری نیز از موارد خشونت جنسی در آمارهای 

این سال درج شده است. 

متأسفانه تجاوز جنس��ی نه تنها باعث جراحات مستقیم جسمی بلکه 
موجب آس��یب های روانی از قبیل افس��ردگی، خطر مبتال شدن به ایدز و 
بارداری ناخواسته نیز می شود. در جامعه افغانی، خشونت جنسی موضوعی 
بسیار حساسیت برانگیز است. زنانی که صدای شان را در مورد تجاوز جنسی 
بلند کنند، با خطرات و تهدید هایی  چون لکه بدنامی، ترک شدن از سوی 
شوهر، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقتصادی مواجه شده و در معرض 
تخطی های بیشتر حقوق بشری و وخامت صحی قرار می گیرند. این مسأله 

فرایند دسترسی زنان به عدالت را نیز بسیار محدود می سازد.

نمودار زیر نمایانگر انواع خشونت جنسی با زنان در سطح کشور است:

آمار  باال نش��ان می دهد که بس��یاری از موارد خش��ونت های جنسی 
ثبت شده در سال 1395، مرتبط با رابطه جنسی نامشروع شوهر با دیگران 
اس��ت که  به اجبار و به  ش��کل تجاوز صورت می گیرد و از قربانی این رابطه 
جنس��ی تهدید به سکوت می شود. این رقم، نش��ان دهنده وضعیت ناگوار 

روابط زن و مرد در جامعه افغانستان است. 
در زیر یک نمونه از قضایای خشونت   جنسی علیه زنان درج می گردد:

3- خشونت زبانی و روانی:
خش��ونت زبانی و روانی نیز از موارد شایع خشونت علیه زنان است که 
کمتر به عنوان خش��ونت مورد توجه قرار می گیرد. این نوع خشونت ها نیز 
تأثیره��ای منفی زیادی بر روح و روان زنان قربانی دارد. تحقیر، دش��نام و 
تهدید از اشکال رایج این نوع خشونت هاست که می تواند تأثیرات جدی را 
بر ش��خصیت و روان زنان وارد س��ازد و پیامد های نا گواری را برای زندگی 
ش��خصی و اجتماع��ی آن ها به جا بگذارد که س��رانجام آن ه��ا را به انزوا ، 
س��رخوردگی، اظطراب، استرس، ناامیدی و حقارت و حتا عقده نسبت به 

دیگران دچار سازد.
خشونت لفظی و روانی با زنان هم مي توانند در داخل خانواده و هم در 
محالت عامه به ش��کل آزار و اذیت خیابان��ی به وقوع بپیوندد و زنان را در 
وضعیتی خطرناک و دشوار  قرار دهد. بانک اطالعات کمیسیون نشان دهنده 

1887  مورد خشونت زبانی و روانی علیه زنان در سال 1395 است.
از مجموع موارد خش��ونت زبانی و روانی در سال 1395،  تعداد 1094 
 مورد آن استهزا، تمسخر  یا سخنان تحقیرآمیزی چون فحش و دشنام به 
زنان بوده است. حدود 198 مورد دیگر نیز نسبت دادن اتهام یا تهمت زدن 
به شخصیت و رفتار زنان بوده است. اما در 179  مورد از این قضایا تهدید 

به قتل زنان صورت گرفته است. 
حدود  230  مورد نیز مشتمل  بر موارد تهدید به طالق و گرفتن طفل، 
تهدیه به اخراج از منزل، تهدید به بی سرنوشتی، و تهدید به ازدواج مجدد از 
سوی همسر بوده است. هم چنین 36 مورد توهین به خاطر نداشتن طفل 
یا نداشتن طفل پسر، 138 مورد انزوای اجباری و 12 مورد به علت نامعلوم 

مورد خشونت قرار گرفته است.  

نمودار ذیل نمایانگر جزئیات انواع خشونت لفظی و روانی در برابر زنان در سطح کشور است:
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آمارهای باال بیانگر فضای ناس��الم زبانی و روانی در برابر زنان است که 
شرایط زندگی آرام و مسالمت آمیز  را برای آن ها بسیار سخت می سازد. 

4- خشونت اقتصادی:
یکی از عوامل خش��ونت علیه زنان عدم اس��تقالل  اقتص��ادی زنان در 
محیط خانواده و وابس��تگی اقتصادی آنان  به شوهران شان است که سبب 
ش��ده تا زنان در محیط خانواده، هم چنین در س��طح اجتماع از موقعیت 
نازل تر نس��بت به مردان برخوردار باشند. از طرف دیگر این وضعیت سبب 
شده تا زنان از موقف تصمیم گیری در امور خانواده به دور بماند و هیچگونه 
اراده آنان در مدار تصمیم گیری ها در امور خانواده تمثیل نشده و به دیده 
قدر نگریسته نشود. خشونت اقتصادی علیه زنان به گونه های متفاوت اتفاق 
می افتد و بنا برسنت ها و عملکردهای نا هنجار حاکم بر جوامع افغانستان به 

شکل شدید ظهور می کند. 
آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان مي دهد که در 
جریان سال 1395  تعداد 1121 مورد قضایای خشونت اقتصادی در دفاتر 

کمیسیون به ثبت رسیده است .  
از میان کل موارد باال که به نام خش��ونت اقتصادی در بانک اطالعات 
کمیس��یون به ثبت رسیده است 831 مورد آن محرومیت زنان از دریافت 
نفقه می باش��د. 102 مورد منع تصرف در اموال ش��خصی، 79  مورد عدم 
دسترسی به حق میراث، 82 مورد نپرداختن مهریه، و 24 مورد ممانعت از 

حق کار گزارش شده است. 

نمودار زیر نمایانگر جزئیات انواع موارد خشونت اقتصادی در برابر زنان در هشت ماه 1395 
در کشور است:

از مجموع 615 مورد باال، 150 مورد نامزدی اجباری، 68 مورد شکایت 
از چند همس��ری، 69 مورد ممانعت از دید و باز دید اقارب، 16 مورد نفی 
قراب��ت، 70 مورد خرید و ف��روش زن به بهانه ازدواج، 26 مورد محدودیت 
دسترسی به خدمات صحی و 4 مورد خرید و فروش زنان به عنوان ازدواج، 
8 مورد بد دادن،110 مورد ممانعت از انتخاب همسر، 58 مورد ممانعت از 
حق تحصیل، 69 مورد ممانعت از دبد و باز دید اقارب،  40 مورد ممانعت از 

فعالیت های سیاسی و غیره  می باشند. 

نمودار زیر نشان دهنده این گوانه موارد است:

6- علل و عوامل خشونت علیه زنان
بی س��وادی  یکی از عوامل وقوع خش��ونت علیه زنان به شمار می رود. 
تحقیقات نشان می دهد که خش��ونت علیه زنان در میان افراد بی سواد یا 
کم س��واد بیش��تر اتفاق می افتد. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان در سال 1395 نیز این مسأله را تأیید می کند. چنان چه حدود 
60 درصد از موارد خش��ونت علیه زنان در س��ال مورد نظر توس��ط افراد 
بی سواد اتفاق افتاده است. بنابراین، می توان بی سوادی را به عنوان یکی از 

عوامل مؤثر در شیوع خشونت علیه زنان دانست.
این داده ها نشان می دهد که افرادی که از سواد نسبی برخوردار اند نیز 
در ارتکاب خش��ونت علیه زنان نقش داش��ته اند. براساس این یافته ها، 18 
 درصد از مرتکبان خش��ونت علیه زنان از سواد ابتدایی و متوسط برخوردار 

بوده اند. 
یافته های س��ال 1395 کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان در 
زمینه خش��ونت علیه زنان نش��ان می دهد که عامالن بیش از 25 درصد 
مجموع قضایای خش��ونت علیه زنان معتاد بوده اند. حدود 57 درصد آنان 

اعتیاد نداشته اند و نزدیک به 22 درصد آنان نیز معلوم نیست.
خش��ونت علیه زنان، ناش��ی از عوامل متعددی است. مهم ترین عوامل 

خشونت علیه زنان را می توان به صورت زیر لیست کرد: 
• نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی ها و والیات؛

• عدم برخورد قاطعانه با مجرمان و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات؛ 
• فساد اداری و سوء استفاده از موقف وظیفه  ای؛

• دخالت افراد متنفذ در امر رس��یدگی به قضایا و حل و فصل قضایای 
خشونت علیه زنان توسط مراجع غیررسمی؛

• کتمان جرایم و عدم مراجعه قربانیان به مراجع عدلی و قضایی به دلیل 
ترس و بی اعتمادی  به ارگان های دولتی؛

• دسترسی محدود زنان به عدالت )محاکم، سارنوالی های منع خشونت، 
توقیف خانه های زنانه و وکالی مدافع(؛

• وجود اسلحه غیرقانونی نزد افراد و گروه های مسلح غیر مسئول؛
• عدم حمایت الزم از قربانیان خشونت علیه زنان؛

• نگرش منفی نسبت به زنان در سنت های مردساالر جامعه؛
• تجویز خشونت علیه زنان در نگرش منفی نسبت به زنان و الگوهای 

خشونت پرور رفتاری با زنان؛

5- سایر موارد خشونت علیه زنان:
خش��ونت با زنان در افغانس��تان محدود به ش��یوه های یادش��ده فوق 
نمي باش��ند؛  بلکه موارد دیگر خشونت نیز وجود دارد که ریشه های آن را 
در فرهنگ و الگوهای فرهنگی جامعه مي توانیم جستجو کنیم.  حق تعلیم 
و آموزش، حق ازدواج و حق دسترسی به تسهیالت صحی از جمله حقوق 
اساسی  افراد است که زنان و اطفال واجد شرایط در افغانستان هنوز هم بنابر 
دالیلی از آن محروم اند. تحقیقات کمیسیون نشان داده که امروزه یکی از 
عوامل مهم فرار از منزل، قتل های ناموسی و افزایش آمار طالق، ازدواج های 
ناخواس��ته و زودهنگام است که بیشتر در سنین کودکی صورت می گیرد. 
جرگه ها و شوراهای قومی در بقا و تداوم این ناهنجاري ها نقش کلیدی دارد 
که اغلب  تحت س��یطره مردان قرار دارد و زنان در تصمیم گیری های این 

جرگه ها نقشی ندارند.
بانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1395 
عالوه بر گونه های خشونت علیه زنان که در باال ذکر شد، 615  مورد دیگر 
را نیز شامل می شود که مشتمل بر خشونت هایی از قبیل اخراج از منزل، 
ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، ممانعت از حق انتخاب همسر، بد و بدل 

دادن، ممانعت از حق تحصیل و غیره می باشد. 
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• نگرش غالب جنسی نسبت به زنان؛
• کتمان وقایع خشونت علیه زنان به دلیل حساسیت های سنتی؛

• بی سوادی و سطح پایین آگاهی های عمومی؛
• فقر و بی کاری؛ و

• افزایش اعتیاد به مواد مخدر.

عواقب و پیامدهای خشونت علیه زنان:
خشونت علیه زنان، پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را 
باالی زندگی زنان افغانستان  همراه دارد. این خشونت ها، بر صحت، حرمت 
و شأن اجتماعی، وضعیت زندگی و رفاه زنان تأثیرات سوء به جا می گذارد و 
مانع انکشاف و رشد آنان شده و باعث انزوای آنان می گردد 1. بسیاری از زنانی 
که قربانی خشونت بوده اند آینده زندگی شان تحت تأثیر این خشونت ها قرار 

گرفته و از لحاظ روانی به شدت آسیب پذیر می شوند. 
زنانی که مورد تجاوز جنس��ی قرار می گیرند با دش��واری های فراوانی 
مواجه می شوند. قتل ناموسی توسط اعضای خانواده و وابستگان به خاطر 
پیوند دادن این مس��أله را حرمت و حیثیت خانوادگی، یکی از پیامدهای 
ناگوار تجاوز جنس��ی برای زنان اس��ت. تحقیق ملی ای که کمیسیون در 
جریان سال 1391 در مورد تجاوز جنسی و قتل ناموسی انجام داد، نشان 
داد که در 3.8 درصد موارد، قتل ناموس��ی زنان و دختران بعد از آن اتفاق 

افتاده که این زنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بوده اند 2. 
عالوه براین، تجاوز جنسی نه تنها باعث جراحات مستقیم جسمی بلکه 
موجب آس��یب های روانی از قبیل افس��ردگی، خطر مبتال شدن به ایدز و 
بار داری ناخواسته نیز می شود. این مسأله فرایند دسترسی زنان به عدالت 

را نیز محدود می سازد.3
بانک اطالعات کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان در سال 
1395، نشان می دهد که در 1485 مورد این خشونت ها منجر به آسیب ها 
و مشکالت روانی برای قربانیان و 234 موجب قتل قربانی شده است. این 

رقم بیانگر آسیب های روانی باالی زنان خشونت دیده شده است. 
خشونت علیه زنان شالوده خانواده را از هم می پاشد. براساس آمارهای 
کمیس��یون، 1967 مورد سبب بی سرنوشتی، 580 باعث تقاضای تفریق، 
ترک منزل و فرار از منزل )هرکدام به ترتیب 289، 275 مورد(، سبب اقدام 

به  52 مورد خود کشی  و 45 مورد باعث رو آوردن به گدایی شده است.
در 234 مورد این خشونت ها، قضایا منجر به قتل، در 52 مورد سبب 
اقدام به خودکش��ی و در 220 مورد باعث خودس��وزی، در 30 مورد سبب 
ترک تحصیل، در 45 مورد منجر به ترک وظیفه، 110 مورد سبب جراحت   

قربانی شده است.

فصل سوم:
اجراآت ارگان های ذی ربط در قبال قضایای خشونت علیه زنان:

1- اجراآت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
در این گزارش اجراآت کمیسسیون مستقل حقوق بشر در قبال قضایای 
خشونت علیه زنان بر اساس قضایا و تعداد مراجعان خشونت  بررسی  شده 

است، نه بر اساس آمار خشونت. 
نمودار پایین نشان می دهد که از مجموع 2046 قضیه که شامل 5575 
مورد خشونت علیه زنان می گردد، 540 قضیه از طریق میان جگری حل و 
فصل ش��ده است، 310 قضیه به خانه امن معرفی شده است. در 60 مورد 
انصراف از ش��کایت صورت گرفته، 380 قضیه به پلیس ارجاع شده، 220 
قضبه به س��ارنوالی ارجاع شده، 160 قضیه به ریاست حقوق ، 240 قضیه 
به محاکم  و 50 قضیه به ش��وراهای محل ارجاع شده است. 54 دوسیه بر 
اساس رضایت قربانی بسته شده و 54 قضیه به خاطر معلومات ناقص، قابل 

پیگیری نبوده است.

موضوع در نمودار ذیل نیز شرح داده شده است:

2- اجراآت پلیس و وزارت امور داخله افغانستان در قبال قضایای ارجاع 
شده از جانب کمیسیون 

از مجموع 380 قضیه که مطابق قانون منع خشونت علیه زن از جانب 
کمیس��یون به پلیس ارجاع شده اس��ت، به 180 قضیه رسیدگی صورت 
گرفته و به س��ارنوالی محول  ش��ده، به 85 قضیه توسط واحد رسیدگی به 
ام��ورات فامیلی میان جگری صورت گرفته، در 30 قضیه انصراف از جانب 
شاکی صورت گرفته، در 15 قضیه معلومات ناقص بوده و 70 قضیه در حال 

دوران است و هنوز عامالن دستگیر نشده است. 

موضوع در نمودار ذیل نیز شرح داده شده است:

3- اجراآت س��ارنوالی های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در 
قبال قضایای ارجاع شده از جانب کمیسیون

در مجموع به تعداد 220 قضیه از جانب کمیسیون به سارنوالی فرستاده 
شده که 102 قضیه به محکمه ارجاع شده، 14 قضبه به پلیس ارجاع شده، 
80 قضیه تحت دوران، در 11 قضیه انصراف از جانب شاکی صورت گرفته 

و در 13 قضیه معلومات ناقض بوده است.

موضوع در نمودار ذیل نیز نمایش داده شده است:

4- اج��راآت محاک��م ثالث��ه در قبال قضای��ای ارجاع ش��ده از جانب 
کمیسیون 

بررس��ی های کمیسیون در سال 1395 نش��ان می دهد که از مجموع 
320 قضیه خش��ونت علیه زن که از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر 
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به محاکم در مرکز و والیات  فرستاده شده است؛ در حدود 120 قضیه حل 
ش��ده، 150 قضیه تحت دوران است، 30 قضیه در وضعیت نامعلوم و 20 

فضیه دیگر به علت نقض در تحقیق برگردانده شده است. 

موضوع در نمودار ذیل نیز بیان شده است:

نهادهای ملی و خصوصی و س��هیم س��اختن آن��ان در تصمیم گیری ها و 
سیاست گذاری های کالن ملی.

• ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حاکمیت عرف و عنعنات خرافی 
که حقوق بش��ری زنان را متضرر س��اخته و تداوم فرهنگ مردساالری را 

حمایت می کند.
• گسترش س��ارنوالی اختصاصی مبارزه با خش��ونت و ازدیاد پرسونل 

مجرب و متخصص در این سارنوالی در تمام والیات.
• الزامی کردن ثبت ازدواج و استفاده از نکاح نامه.

• تقویت محکمه مبارزه با خشونت علیه زنان و گسترش این ساختار در 
والیات دور دست کشور.

• تصویب قانون منع خش��ونت علیه زن و ایجاد زمینه های عملی برای 
تطبیق این قانون.

• تعدیل و باز نگری بعضی از ماده های قوانین نافذه کشور که با ارزش های 
حقوق بشر و مخصوصاً حقوق زنان در تعارض قرار دارد؛

• تقویت حضور زنان در صفوف نیروهای امنتی کشور.
• باالبردن میزان آگاهی و دانش مسلکی پولیس و نیروهای امنتیی در 
زمینه آموزش معیار هار حقوق بشر برای تقویت روحیه مسئولیت پذیری و 

احترام به حقوق بشر. 
• ایجاد س��هولت هایی برای دسترس��ی زنان به مراجع عدلی و قضایی 
در س��طح مرکز و والی��ات به منظور برخورداری زنان قربانی خش��ونت از 

حمایت های قانونی.

منابع:
 . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )1393(. خشونت علیه زنان در افغانستان در 

سال 1392. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ص 30. 
2. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)1392(. عوامل و زمینه های تجاوزجنسی و 

قتل ناموسی در افغانستان. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ص. 39
3. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)1393(. خ بشر افغانستان، ص 22.

فصل چهارم
نتیجه گیری :

چنانچه در این گزارش نش��ان داده ش��د، آمار ثبت شده خشونت علیه 
زنان در سال 1394 هم چنان به رقم تکان دهنده 5575 مورد رسیده است. 
این رقم از موارد ارجاع شده به دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر به دست 

آمده است که با ارقام سال 1394 تفاوت در حدود 8.6% تفاوت دارد . 
در کل افزابش خش��ونت علیه زنان در سال های اخیر، هرچند می تواند 
ناشی از باالرفتن اعتماد مردم نسبت به دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر 
باشد، ولی می تواند ناشی از عوامل دیگر از قبیل افزایش حوادث خشونت 
علیه زنان و بی اعتمادی مردم نس��بت به مراجع عدلی و قضایی کشور نیز 

باشد. 
باآنک��ه محیط جامعه، از قبیل بازار، کوچه و س��رک و حتا محیط کار 
برای زنان بسیار ناامن است، اما نکته تکان دهنده تر در این گزارش این است 
که رقم بسیار باالیی از این خشونت ها، یعنی بیش از 90 درصد از مجموع 
قضایای خشونت علیه زنان، توسط اعضای خانواده زنان و در درون خانه ها 
صورت می گیرد. نتایج این گزارش، شوهر را نسبت به زن خشن ترین فرد 
نشان می دهد و محیط خانه را نا امن ترین جای. به این نتیجه می رسیم که  
زنان در محیط خانواده نیز مصئونیت خود را در برابر خش��ونت از دس��ت 

می دهد. 
نتایج این گزارش نیازمند توجه جدی مراجع مسئول به مسأله خشونت 
علی��ه زنان اس��ت و مبارزه با آن طرح برنامه های دقی��ق و جدی مبارزه با 
خشونت در درون خانواده ها را می طلبد. بنابراین، دولت افغانستان باید در 
چار چوب تعهدات حقوقی و قانونی خود، که هم در اسناد بین المللی حقوق 
بشر تصریح شده و هم در قوانین داخلی آمده است، اقدامات مؤثر و عملی 
را با هدف بهبود وضعیت حقوق زنان بردارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان با در نظر داشت مش��کالت موجود در عرصه حقوق زنان، موارد 
زیر را با هدف بهبود وضعیت زندگی زنان به دولت افغانس��تان پیش��نهاد 

مي کند.

فصل پنجم:
پیشنهادها:

• باالب��ردن س��طح دانش و افکار عامه نس��بت به حق��وق و امتیازات 
اجتماعی و فردی شهروندان به خصوص جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در 

روابط خانوادگی و اجتماعی. 
• ایج��اد فرصت ها و زمینه های کار درآم��د زا برای زنان با هدف تأمین 
زمینه های اس��تقالل مالی و از بین بردن وابس��تگی های شدید مالی زنان 

نسبت به مردان خانواده. 
• ایج��اد فرصت ه��ای اداری ب��رای زنان در س��طوح ب��االی ادارات و 
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د مارچ امته د نړۍ د ســيايس او ټولنيزو 

مبارزو او د ښځو لپاره د خپلو حقونو د ترالسه 

کولــو او دفاع په اړه ده، د دې ورځې ملانځل 

پــه امريکا، املان او ختيځو اروپايي هيوادونو 

کې د ســيايس پېښــې پــه توګه د ســيايس 

ګوندونو، سوســيال ګوندونو له خا پيل شول، 

چې وروســته دغه ورځ د ډېــری هيوادونو په 

فرهنګ کې ګډه شوه.

پــه ۱۹۷۷ کال کــې د ښــځو د نړيــوال 

دميوکراتيــک فدراســيون په وړانديــز ملګرو 

متلونو د مارچ امته د ښــځو د نړيوالې ورځې 

پــه نــوم و نوموله، د ملګــرو ملتونو ســازمان 

هغه مبــارزې او الريونونه چې کارګرو ښــځو 

پــه ۱۸۷۵ او ۱۹۱۱ کلونــو کې  کړي د دې 

۸مارچ؛ د ښځو  د پيوستون 
نړيواله ورځ او په افغانستان 
کی د ښځو نهضت 

حواعلم نورستانۍ

ورځــې د نومونې لپاره الهام شــو. دا چې په 

اســيايي هيوادونو کې د ښــځو حقونه ډېر تر 

پښــو النــدې کيږي دغــه ورځ هــم دلته ډېر 

اهميت لري.

که د دې ورځې تاريخچې ته مراجعه وکړو 

د مارچ امته وروســته له هغه چــې په امريکا 

او اروپا کې د بخار ماشــني اخرتاع شــو او د 

کارګرانو شــمېر زيات شــو نو په دې فابريکو 

کې ښځې هم جذب شوې، اما د ښځو مزد د 

نارينــه و په پرتله کم و. د ميندوارۍ رخصتي 

او وروســته د اوالد د زيــږون رخصتۍ نه وې 

او د کار ســاعتونه هم ۱۱-۱۲ و، ښــځو چې 

هــم يې د کــور کار کاوه او هم يې په فابريکه 

کې کار کاوه دا ورتــه ډېره زوروونکې وه او له 

حوصلې يې لوړه وه.

پــه ۱۸۷۵ کال کــې د مــارچ پــر امته د 

نســاجي فابريکې کارګرو ښــځو په نيويورک 

ښــار کــې د کار د رشايطــو د ښــه وايل او د 

معاش د کمــوايل په اړه اعــرتاض و کړ او په 

الريونونو يــې الس پورې کړ. دغــه الريون د 

امريکا د پوليسو غوسه راوپاروله او پوليسو په 

وحشيانه ډول په الريون کوونکو بريدونه وکړل 

او هغوی يې و ټکول، يو شــمېر ښځې ټپيانې 

او يو شــمېر زنداين شوې، دا د دې المل شو 

چې ښــځې نورې هم په خپلو انساين حقونو 

پوهې شــوې او کوښــښ يې وکړ چې دا الره 

تعقيب کــړي، دغه اعرتاض يا په پټه او يا هم 

په ښــکاره ډول په بېالبېلو کارخانو کې ادامه 
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پيــدا کــړه، د مارچ امته پــه ۱۹۰۷ کال کې 

بيا هم کارګرو ښــځو په نساجي فابريکه کې 

د خپــل کار چې د لســو ســاعتونو لپاره يې 

کار کاوه، خپله غوښــتنه يې تکــرار کړه او په 

الريونونو يې پيل وکړ، چې بيا هم د پوليســو 

له غربګون رسه مخ شو او ډېرې ښځې زنداين 

شوې، په دې الريون کې ډېرو نارينه کارګرانو 

هم ګډون درلود.

په ۱۹۰۸ کال کې د امريکا د سوسياليست 

ګوند د ښــځو ميل کمېټې په ټولټاکنو کې د 

ښــځو رايه ورکول پيل کړل او د همدې کال 

په مارچ کې ښځينه کارګرانو هم په ماشومانو 

د کار د بندېدو غوښتنه وکړه.

پــه اتم د مارچ کې د دې پېښــو رامنځته 

کېدل د دې سبب شو چې په بل کال ۱۹۰۹ 

کــې دغه ورځ په امريکا کې د ښــځو لومړنۍ 

ميل ورځ ثبت يش، دغه ورځ ورو ورو د کارګرو 

ښځو د مخالفت ورځ، د دولت او پانګوالو رسه 

د خپــل کار د رشايطو د ښــه کېدو او د خپلو 

ټولنيزو حقونو د ترالسه کولو په خاطر په ټوله 

متمدنه نړۍ کې د ښــځو د پيوستون په ورځ 

واوښته.

د سيوسياليستانو بني املليل کنګره چې 

پــه ۱۹۱۰ کال کې د ډمنــارک په کپنهاګن 

کــې جــوړه شــوه کالراز تکني د سيوســيال 

دميوکراتيک ګوند سوسياليسته ښځه وه.

املــان د مــارچ امتــه د ښــځو د نړيوالې 

مبــارزې په نــوم وړانديــز کړه، کنګــرې دغه 

وړانديز تصويب کړ، يوميليون سوسياليســتو 

او د نــورو قرشونو کارګرو ښــځو هــم د خپلو 

سيايس ټولنيزو حقونو غوښــتنه وکړه او د نر 

او ښــځو لپاره يې برابري وغوښــته، هغوی په 

۱۹۱۱ کال کې د املان، ډمنارک، ســويس 

او اســرتاليا هيوادونو کې الريونونه پيل کړل 

او په ويناوو او جشــنونو يــې د رايې د حق، د 

کار حق او د حرفوي زده کړو غوښتنې وکړې. 

پــه همدې کال په روســيه او چني کې هم د 

همدې ورځې په مناســبت الريونونه وشول او 

د يــوې اونۍ څخه په لږه موده کې د مارچ له 

امتې )د درې ګوټيز( ټريانګل- د نيویارک په 

ښــار کې د امنيتي دستګاوو د نه شتون او د 

کار د رشايطو ۱۴۹ کارګرې ښځې په اور کې 

وســوځولې، همدا موضوع باعث شوه چې د 

مارچ امته يو کال وروســته په ډېره سرته کچه 

په ټوله متمدنه نړۍ کې وملانځل شــوه او د 

کار پر بــدو رشايطو اعرتاض وشــو او محکوم 

شول.

د لومــړۍ نړيوالــې جګــړې پــه پيل کې 

ميليونونــه نارينــه جګــړې ته ولېږل شــول، 

سوسياليســتو ښځو په دې کلونو کې د مارچ 

د امتــې الريونونه د جګړې او وژنې او خرابۍ 

چــې د جګړې له الســه رامنځته شــوې وې 

جوړې کړې. د مارچ امته په ۱۹۱۷ کال کې 

په روســيه کې د بيو د لوړېــدو، د کارخانو د 

رخصتيو او د کارګرانو د ايستلو په اړوند ښځو 

مظاهــرې وکــړې د فوريــد انقالب په پېښــه 

کې همدغه کار په روســيه ډېــر تاثري درلود، 

د دوميې نړيوالې جګړې وروســته کلونو کې 

د ۶۰ لســيزې په لومړيو کې د ښځو نړيوالې 

ورځــې چندان جلــوه نه درلوده چون ښــځو 

کوالی شــول په خپلو غوښتنو براليس يش د 

ښځو د خوځښت په ۶۰ لسيزه کې بيا ارزښت 

پيدا کړ. پــه ۱۹۷۵ کال کې د ملګرو ملتونو 

سازمان له خوا د ښځو بني املليل کال اعالم 

شــو او دوه کاله وروسته يعنې په ۱۹۷۷ کال 

کې يونســکو د مارچ امته د ښــځو د نړيوالې 

ورځې په نوم په رســميت و پيژندله، نارينه وو 

ښــځو ته د ګلو ګيډۍ او سوغاتونه ورکول او 

د ښځو د انســاين مبارزو قدرداين يې کوله، 

په وروســتيو کلونو کې دې ته په پاملرنې رسه 

چې د کار، د کار د ښــو رشايطــو نه برابرول، 

ښــځو په ټوله نړۍ کې او په ځانګړي ډول د 

کارګرو ښځو لپاره ډېره ستونزمنه متامه شوه. 

پ��ه افغانس��تان ک��ی د ښ��ځو نهضت 

څنګه  رامنخ  شوی

د افغانستان د ښځو نهضت د افغانستان 

د ښــځو د شــاه، امان الله خان په وخت کې 

رامنځته شــو، چې اصيل محور يې پرمختګ 

او له محروميت څخه د ښځو خالصون و، دې 

نهضت هم د ښــځو د آزادۍ، تعلیم تربيې، د 

تحصيــل حــق، د کار حق او د بيــان ازادي، 

ســيايس او مدين حقونه، رخصــت او د کور 

کارونه او پــه دې برخه کې قانوين اصالحات 

غوښتل.

د محمد ظاره شاه په وخت کې په ۱۳۲۲ 

کال کې د ښــځو ټولنه چې ۲۳ ښــځو پکې 

ګډون درلود د ښځو رستارسی شورا په نوم په 

کابل کې جوړه کړه د امان الله د خور يب يب 

زينب په وړانديز يوه ټوټه ځمکه دې موسسې 

ته اختصاص شوه چې په هغې کې ښوونځی 

رسام او وړکتون او د کار خونې جوړې شوې، 

ښــوونځي کې د ښــځو لپاره د سواد زده کړه 

فني او حرفوي زده کړه کېده، د دې موسسې 

نوم په ۱۳۴۲ کال کې د مريمنو ټولنې په نوم 

شو او د کار ټولنيزو چارو وزارت تر الس الندې 

شــو، د دې موخه همدا وه چې ښځې نور هم 

انکشــاف او د ښــځو ګډون نوره پراختيا پيدا 

کړي. د نســوانو عايل موسسې هم په ۱۹۷۰ 

کال کې لومړۍ د جون د مور د ورځې په نوم 

وملانځله او وروســته عامله فــاروی اعتامدي 

د دې ټولنــې مديريــت ته ورســېده د ښــځو 

مســلکي لېســې ته یې خاص پاملرنه وکړه او 

د هيواد څخه بهر يې د زده کړې الرې چارې 

ولټولې په ۱۳۴۴ کې د ۱۹۶۵ په نوامرب کې 

د ښځو دميوکراتيک سازمان د ډاکټر اناهيتا 

راتــب زاد، ثريــا پرليــکا، کرباعــيل، حميده 

شــیرزی مومند بصري او جميله کشــتمند په 

کابل کې بنســټ کيښود ، د ښځو لپاره ډېره 

بــده دوره د طالبانو دوره وه چې ښــځو د زده 

کــړې کار او د کور بهر د کار حق نه درلود. د 

طالبانــو د دورې وروســته موقته دوره د بن د 

کنفرانس په اساس رامنځته شوه. 

۱۳۸۰ کال د حــوت پــه مياشــت کې د 

ښــځو چارو وزارت راجوړ شــو اوس د ښــځو 

د ســيايس ګــډون کميټه د ښــځو شــبکه، 

ســازمانونه او حتا ګڼ شمېر په امريکا او اروپا 

کې شوراګانې چې د افغانستان له شوراګانو 

رسه اړيکې لري اوس ښځې د کار حق د زده 

کړې حق د حاملګۍ پــر مهال د رخصتۍ د 

مرياث د غوښــتنې حق او د قانون له مخې د 

رای ورکولو حق او نور مساوي حقونه لري.

په ۱۸۷۵ کال کې د مارچ 
پر امته د نساجي فابريکې 
کارګرو ښځو په نيويورک 

ښار کې د کار د رشايطو د 
ښه وايل او د معاش 

د کموايل په اړه اعرتاض و کړ 
او په الريونونو يې الس پورې 
کړ. دغه الريون د امريکا د 
پوليسو غوسه راوپاروله او 
پوليسو په وحشيانه ډول 
په الريون کوونکو بريدونه 
وکړل او هغوی يې و ټکول، 
يو شمېر ښځې ټپيانې او يو 
شمېر زنداين شوې
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م��ردان با تالش بس��یار در طول س��الیان 
متوالی توانستند، کشاورزی را به دست گرفته و 
موفق به تولید انبوه و ذخیره کردن مواد غذایی 
ش��دند و با متراکم ش��دن ثروت، قدرت نیز که 
قبل از آن به قبایل و حداکثر قریه محدود می 
شد، به جامعه کشیده شد. مردان بعد از تثبیت 
قدرت خود در میان خانه و قبیله، کوش��یدند 
قبایل همجوار را نیز مطیع ساخته و به تشکیل 

حکومت و امپراتوری روی آورند. 
در دنی��ای اس��اطیری )ما قب��ل تاریخ( در 
ابتدا همه موجودات، مطیع انسان بود و سپس 
حاکمیت انس��ان بر انس��ان محدود گشت و با 
گس��ترش جهان، اقالیم چندگان��ه پدید آمد و 
انسان کوش��ید بر زمین و آسمان فرمان براند. 
ام��ا در جهان تاریخی حاکمیت و قدرت با غذا 
و اقتصاد پیون��د همه جانب��ه دارد. فرمانروایی 
زنان زمانی از دس��ت رفت ک��ه آن ها اقتصاد را 
از دست دادند و مردان زمانی موفق به تحکیم 
پایه های قدرت خود ش��دند ک��ه اقتصاد را به 

دست گرفتند. 
س��لطه مردان بر زنان و اعمال قدرت آنان 
در من��زل در طول ای��ن دوره طوالنی تاریخی، 
به اشکال گوناگونی تجلی یافته است که مردان 
آن را »حفاظ��ت از حری��م زن��ان« می نامند و 
زنان البته برداش��ت های خ��ود را دارند. برخی 
معتقدن��د که مردان برای مناف��ع خود زنان را 
در حریم های بس��ته پنهان کرده اند، برخی آن 

زنـان
زندگی 

برای هیچ!
به مناسبت 8 مارچ، روز جهانی زن

مریم حسینی

را متناسب با ش��خصیت و کرامت زن دانسته 
و برخی نیز م��ردان را قربانی زنان می پندارند 
و تص��ور می کنند که زن��ان از این حس توجه 
م��ردان لذت ب��رده و برای تیزک��ردن و توجه 
بیشتر آنها می کوش��ند و از کشته شدن مردان 
برای به دست آوردن و نگهداشتن زنان، بر خود 

می بالند.
ب��دون توج��ه به بررس��ی مفاهی��م، آثار و 
عوارض قدرت یابی مردان و نتایج تأسف برانگیز 
محصورش��دن زنان، نمی توان منکر شد که در 
جوامع پدرس��االر، زنان ناتوان ت��ر، ضعیف تر و 
بی ش��خصیت تر از مردان به حساب آمده و در 
موارد بی شماری، رفتار با آنان همچون حیوانات 
می باش��د. مطالع��ه در ش��کل های گوناگ��ون 
رفتارهای مردانه نش��ان دهنده یک نوع تحقیر 
مداوم اس��ت که مردان برای رسیدن به منافع 
خود بر زنان اعمال کرده اند که در این بخش به 

چند نمونه اشاره می شود:

1- زنان، قربانیان فجایع جنگی
قدرت یابی اقتصادی مردان عامل مهمی در 
جنگ طلبی آنان برای رسیدن به سلطه طلبی به 
شمار می آید، مردان در طول تاریخ کوشیده اند 
ب��ا حمله به دیگران امپراتوری خود را توس��عه 
داده و به منابع بیش��تری دس��ت یابند. در این 
توس��عه طلبی مداوم و بی انتها معموالً قربانیان 
کس��انی اند که نقش و نفعی در آن ندارند. زنان 

و کودکان در تمام بالیا و جنگ ها سپر حوادث 
ق��رار گرفته و از بی��ن می روند و به این صورت 
آنان ب��ا پرداخت بهای بس��یار گزاف��ی، تاوان 
قدرت طلبی مردان را پس می دهند و با اسارت، 
بردگی و تحمل تجاوز م��ردان پیروز، قربانیان 
اصلی فجایع جنگی به حساب می آیند. سراسر 
تاریخ بشریت نشان دهنده جنگ های بی شماری 
اس��ت که برای زنان نتیجه ی جز »اس��ارت«، 

»بردگی« و »تجاوز« نداشته است:
»شمشیر گرفت و مردان را کشت و زنان را 
اسیر کرد و شهر را آتش زد و موضع مخصوص 
زنان را )که تصریح به آن مخالف ادب است( با 
شمشیر پاره کردند و شکم های آنها را دریدند.« 

)کامل ابن اثیر ج 20 ص 143( 
»دس��تور داد تا بتوانند بکشند و اسیر زن 
بگیرن��د و کام از آنها بردارن��د و غارت کنند و 

آتش بزنند... .« )همان ج 20 ص 149(

2- زنان، ایجاد حریم
ایجاد حریم و جداس��ازی زنان، اولین قدم 
برای محدود کردن زنان به شمار می رود و انجام 
این اق��دام مهم و تأثیرگ��ذار، به راحتی ممکن 
نشده است. مردان برای رسیدن به این مرحله 
از ق��درت تأثیرگذار تولید مث��ل به خوبی بهره 
گرفته و در مرور زمان توانس��تند این باور را به 
زنان انتقال دهند که آنان دارای شان، حرمت و 



ماهنامه حقوق بشر |  سال چهاردهم |  شماره دوازدهم | حوت 1395

کرامتی اند که حفظ آن به دوری زنان از اجتماع 
بس��تگی دارد. در این نگاه فعالیت بیرونی زنان 
متناسب با کرامت آنها نبوده و دوری از مردان 
ت��وام با حض��ور در من��زل می توان��د به حفظ 
موقعیت زنان کمک کند. ایجاد حریم میان زن 
و مرد یک باور و پدیده عوامانه قدیمی اس��ت 
ک��ه در جوامع امروزی نی��ز از جایگاه محکمی 
برخوردار می باش��د و دنیای مدرن نتوانسته به 

اصل آن خدشه ای وارد کند.
»... درواق��ع در می��ان طبق��ات متوس��ط 
ش��هرهاي بزرگ باستان اس��ت که که مفهوم 
و رس��م »اندروني« پدیدار مي ش��ود...« )جنبش 

اجتماعی زنان ص 34(
»زن��ان را از بی��رون آم��دن از خان��ه منع 
مي کرد، و هرزنی که از خانه بیرون مي شد او را 

می کشت...« )تاریخ کامل ج 22 ص 35(
»ب��ه مردم امر کرد آنچه در بازارها فروخته 
مي ش��ود به در خانه زنان برده به آنها بفروشند 
و دس��تور داد فروش��ندگان )مرد( باید با خود 
ابزاری مانند چمچمه داش��ته باشند که شیئی 
مطل��وب را در آن نهاده و به زن که در پش��ت 
در است دراز کرده بدهند و در آن آنچه دلخواه 
اوست خریداری کند، هرگاه راضی شد و خرید 
بهای آن را در همان ظرف گذاش��ته و ش��یتی 
مطلوب را برداش��ت، و این همه بخاطر این بود 
که روی زن را کس��ی نبیند و مردم از این کار 

دچار دشواری بزرگی شدند.« )همان ص 36(

3- زنان، فعالیت اجتماعی
فعالیت اجتماعی زنان، در دوران اولیه پا به 
پای مردان بوده است و در دوره مادرشاهی این 
فعالیت فراتر از آن چیزی اس��ت که به تصویر 
کشیده شده است، اما در دوره پدرشاهی، تمام 
ت��الش و  فعالیت م��ردان مبتنی بر دور کردن 
زن��ان از این نوع فعالی��ت، و در اختیار گرفتن 
آن توس��ط م��ردان بوده و خواه��د بود. تالش 
عمده مردان نه فقط در حوزه فعالیت جسمی 
که بیش��تر از آن در حوزه ذه��ن، مغز، روح و 
روان زن��ان تمرکز یافته و به آنه��ا می باوراند، 
ک��ه اجتماع یک ح��وزه مردانه ب��وده و با روح 
زنانه سازگاری ندارد. طبعا مردان برای تقویت 
ای��ن باور ذهنی و ش��رطی کردن آن، از عوامل 
مختلف به��ره می گیرند ولی آنچه که می تواند 
به استحکام این پدیده بینجامد، پذیرش ذهنی 
زنان است که به مرور زنان تقویت شده و مردان 
را کامیاب می کند. شاید جالب تر از آن این نکته 
باشد که همین مردان، در راه رسیدن به اهداف 
خود که رس��یدن به قدرت باشد از نیرو و توان 
زنان به خوبی بهره برده و در فردای دستیابی به 
قدرت، این قشر مؤثر را به فراموشی می سپارند. 
حضور زنان و نقش آنان در انقالب کبیر فرانسه، 
جنگ های استقالل طلبانه امریکا، جنگ جهانی 

اول و دوم )و تم��ام انقالب ه��ا( غیرقابل انکار 
اس��ت اما آنچه ک��ه )از انقالب ها( عمال نصیب 
آنان ش��ده اس��ت چیزی جز چند ماده قانونی 
بی خاصیت و شعارهای مصلحتی نبوده است و 
برعکس درحوزه عملی زنان محکوم به تحمل 

محدودیت بیشتری شده اند:
»در تمام��ي حوزه ه��اي زندگي سیاس��ي، 
مذهب��ي، اقتصادي، زنان تنزل��ي فاحش را در 
نقش هاي قدیمي خود متحمل شدند.« )جنبش 
اجتماعی زنان ص 47(                                                                             

»زنان عوام نقش قابل مالحظه اي در تدارک 
و حمای��ت از انقالب فرانس��ه ایفا مي کردند...« 

)همان ص 70(           
»هم چنین در قرن هیجدهم است که زنان 
تضاد بین گفتار انقالبي مردان اهل سیاس��ت 
و امتن��اع آنان را از اینکه زن��ان به عنوان یک 
ش��هروند تمام عیار پذیرفته شوند در مي یابند. 
زنان فرانس��وي که براي اهداف انقالبي مبارزه 
مي کنند و زن��ان آمریکایي که در مبارزه براي 
استقالل مشارکت مي ورزند این نکته را تجربه 
مي کنن��د که اصول عالي انقالبي که در قوانین 
اساس��ي و اعالمیه ه��اي حقوق بش��ر نوش��ته 
مي شدند در مرزهاي جنسي متوقف مي شوند.« 

)همان ص 74(

4- زنان، بازار کار
اگرچه در ابتدا مرد و زن دوشادوش یگدیگر، 
ب��رای تأمین غذا می کوش��یدند، اما جوامع در 
دوره مادر شاهی، شاهد سقوط تدریجی جایگاه 
مردان بود، چیزی که نمی توانس��ت برای آنان 
قاب��ل تحمل باش��د و احتماالً ب��ه همین علت 
مردان به س��ختی حاضر ش��دند دست از شکار 
برداش��ته و جای زنان را در کشاورزی بگیرند. 
با کشف فواید کشاورزی البته این مردان بودند 
که زنان را به عناوین مختلف خانه نشین کرده 
و خود تمام��ی »منابع« را به دس��ت گرفتند. 
خانه نش��ینی موق��ت و اولی��ه زن��ان، در طول 
س��الیان طوالنی موجب دوری آنان از بازار کار 
و سرمایه گش��ته و قدرت را نیز از زنان گرفت 
و زنان را عمال بدل به موجودات عزلت نش��ینی 
کرد که عم��اًل وظیفه ی جز خدمت به مردان 
و تأمین نیازها و خواس��ته های آنان برای خود 

تصور نکنند:
»... زن��ان هن��وز ه��م در س��یطره نظ��ام 
پدرس��االر قرار دارند و نتای��ج فالکت بار آن را 
تحمل مي کنند... که هدف از آن چون گذشته 
محدودکردن نقش هاي ویژه زنان به تولید مثل 
و کارگر ذخیره اس��ت... در تمامي کش��ورهاي 
غرب��ي امروز، در صد زنان بی��کار 52 تا 75 در 
صد کل بیکاران... اظهار ش��ده است...« )جنبش 

اجتماعی زنان ص 138(
»حض��ور زنان متاه��ل در کارخان��ه ها به 

هیچ وجه قابل تحمل نیس��ت ... زیرا این بالیي 
است که رفته رفته زندگي جمعیت کارگر ماهر 

را خراب مي کند ...« )دنیاي زنان ص 198(
»کار زن زم��ان مش��خصي ن��دارد. کار زن 
دستمزد شخصي ندارد. در کار زن، فراورده هاي 
تولیدش��ده، به هنگام تبدیل به پول، در اختیار 
مرد قرار مي گیرند ... با اشتغال زن مرد نیز باید 
به خان��ه آید و در تقس��یم کار خانه تغییراتي 
چن��د پدید آید ، لیک چنین نیس��ت ... و این 
امر مي تواند موجبات فرسودگي زودرس زن را 

فراهم سازد.« )جامعه شناسي ساروخاني ص 174(
»اگ��ر زن��ي ب��ه واس��طه تالش س��خت و 
طاقت فرساي خود در اقدام قانوني موفق شود، 
مبلغ جب��ران هزینه که ب��ه او تعلق مي گیرد 
بس��یار اندک اس��ت در واقع میزان متوسط در 
س��ال 1991 ، 1142 پوند بود – یعني تقریباً 
700 پون��د کمتر از مبلغ جب��ران هزینه براي 
تبعیض نژادي و اخراج ناعادالنه – به واقع این 
مس��ئله نمک به زخم مي زند. بیشترین کاري 
که یک کارفرما باید انجام دهد این اس��ت که 
جریم��ه را بپردازد و برود. بس��یاري حتي این 
مبل��غ جبران هزینه را ه��م نمي دهند.« )زنان و 

تبعیض ص 228(               
»ارزش هاي مختلفی که ما براي مش��اغلي 
قائلی��م که م��ردان و زنان انج��ام مي دهند بر 
اساس س��ال ها فرضیات و تعصب استوار است. 
این مسایل صرفا با یک سیستم شماره گذاري 
رفع نمي ش��وند زنان هم��واره ارزش کاري که 
انجام مي دهند را دست کم مي گیرند، هم چنین 
این که دانشجویان زن و مرد در رشته بازرگاني 
براي مش��اغلي که به طور س��نتي صرفاً براي 
زنان است ارزش کمتري قائلند تنها کاري که 
انجام مي دهد این است که تبعیض حقوق علیه 
زنان را نامحس��وس تر، پنهاني تر و اثبات آن را 

مشکل تر مي سازد.« )زنان و تبعیض ص 243(
»در کنفرانس��ي ...  ک��ه در س��ال 1984 
توس��ط کمیس��یون فرصت هاي برابر سازمان 
یاف��ت، تقریب��اً نیم��ي از معلمان ای��ن ایده را 
مطرح کردند که پس��ران در مسائل فني بهتر 
از دختران هستند و 42 در صد فکر مي کردند 
اهمیت ش��غل یک زن به اندازه شغل یک مرد 
نیس��ت و 29 در صد معتقد بودند که جاي زن 
در خانه است. یک س��وم معتقد بودند انتخاب 
مشاغل مربوط به اختالفات ذاتي بین پسرها و 

دختران است.« )زنان و تبعیض ص 272(
»فهرست کلیشه اي مش��اغلي که غالباً به 

زنان و مردان اختصاص داده مي شوند:
مش��اغل زنانه: مددکار اجتماعي، کتابدار، 
صندوق دار، ماشین نویس، سندپرداز، خدمتکار 
هم��ه کاره، خدمت کار، کلفت، پرس��تار، مربي 
مهد کودک و آموزگار، مانکن، کارگر کشاورزي، 

کارگر معمولي، منشي،
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تلفنچي، فروشنده و ...
مشاغل مردانه: کشاورز، مدیر و رئیس اداره، 
معمار، نانوا، قصاب، راننده، مفس��ر رس��انه ها، 
دندان پزش��ک، رئیس مزارع، رئیس دانشکده، 
برقکار، کاشف، مهندس، روزنامه نگار، مغازه دار، 

دریانورد، 
مکانی��ک، کارگ��ر متخص��ص، ماهي گیر، 
لوله کش، دبیر، پلیس و افس��ر، مدیر مدارس، 

تراشکار و ...« )پیکار با تبعیض جنسي ص 210(

5- مادران  و اشتغال 
ش��رایط اش��تغال زن��ان در دنی��ای جدید 
وخی��م اس��ت ام��ا وضعی��ت م��ادران کارگر، 
به شدت خطرناک است،  زیرا وضعیت خصمانه 
کارفرمایان و همکاران نسبت به مادراني که کار 
مي کنند و به رسمیت نشناختن نیازهاي ویژه 
آنان، موجب مي ش��ود که زنان مسؤولیت هاي 
خود را نس��بت به کودکان ش��ان پنهان سازند. 
زنان از این که باید کار خود را در ساعات معیني 
ترک کنند تا بچه هاي خ��ود را از مهد کودک 
بیاورند، احس��اس گناه مي کنن��د. اغلب زنان 
از این که به هرحال ش��غلي دارند خوش��نودند. 
آنها به جاي این که در مورد مش��کالت صریحاً 
صحب��ت کنند یا غرولند کنند، مس��ایل را در 
خودش��ان مي ریزند و ب��راي این که ثابت کنند 
ب��ه جهت مادر ب��ودن از کارمندان دیگر کمتر 
نیس��تند خود را فراموش مي کنند تا حدي که 

تقریباً ناپدید مي شوند.
ای��ن نوع رفتارها که به دلیل ش��رایط ویژه 
این زنان ممکن است مهم به نظر نرسد، عواقب 
وحش��تناکی دارد. مادرانی که برای داشتن کار 
و حفظ آن مجبور به رقابت با مردان می شوند، 
 از نظر عاطفی و روانی مش��کالت زیادی دارند 
که فهم و درک آن برای دیگران ممکن نیست. 
این زنان اگر دارای همس��ر هم باشند، زندگی 
مش��ترک خود را نیز در معرض خطر قرار داده 
و آین��ده فرزندان خود را به دس��ت خود نابود 
می کنند. نتیجه کار و زندگی این مادران برای 

جوامع انسانی فاجعه آمیز است، زیرا:
»در حال��ي که م��ادران کمتري ق��ادر به 
کاراند، بچه هاي بیشتري با فقر بزرگ مي شوند. 
از هرچهار ک��ودک در انگلیس، یک کودک در 
خانواده اي متولد مي شود که بر اساس بضاعت 
مالي اش کمک مالي از دولت در یافت مي کند.« 

)پیکار با تبعیض جنسي ص 166(    
ب��رای جامعه م��ردان، کارگ��ر زن، کارگر 
مزاحمی محس��وب می ش��ود که زندگی مرد و 
کار او را با خطر مواجه می کند و برای کارفرما 
زن وسیله اس��ت تا با پرداخت پول کمتر سود 
بیشتری به دس��ت آورد اما برای جامعه وجود 
مادران کارگر یک فاجعه انسانی است. اجبار و 
زندگی ناشی از فقر ثمره ای ندارد جز مصیبت 

و بدبخت��ی که تاوان آن را نی��ز همین جامعه 
پرداخت خواهد کرد. ممکن است برخی با کار 
زنان مادر س��ودی به دست آورند اما همین ها 
مجبورند روز دیگر چند برابر این س��ود را بابت 
زیان های وارد شده توسط فرزندان آسیب دیده 
همین این افراد ب��ه جامعه بپردازند و این دور 
باطل ادامه می یابد:                                              

»م��ا قوانی��ن اس��تخدام را داری��م که کار 
نیمه وقت با درآمد کم را، همراه با فقدان تأمین 
مهد کودک تش��ویق مي کند. م��ادران را مورد 
بي اعتنایي ق��رار مي دهد و نیازهاي کودکان را 
نادیده مي گیرد. ش��مار زناني که قادر اند وارد 
حرفه هاي پردرآمدتر شوند نیز، با ضرب المثل 
س��قف شیش��ه اي که، یک س��د اساسي براي 
نی��روي کار بس��یار تفکیک ش��ده محس��وب 
مي ش��ود و در آن زن��ان در ازاي ه��رکاري که 
انجام دهند به مراتب کمتر از مردان دس��تمزد 
دریافت مي کنند، محدود مي ش��ود. تمام این 
مس��ایل یک منبع تأمین کار ارزان را تضمین 

مي کند.« )همان ص 220(
»... بیش از بیس��ت سال اس��ت که قانون 
برابري حاکم است ولي تغییر اساسي ناچیزي 
در اختالف درآمد مردان و زنان به وجود آمده 
اس��ت ... اختالف بین دستمزد بیشتر مردان و 
زنان که در آمد متوس��ط یا نا چی��ز دارند، در 
حقیقت بیشتر شده است. قوانین دستمزد برابر 
و تبعیض جنس��ي تصور مي ش��ود که از منافع 
زنان حمای��ت مي کند، اما در واقع درعمل این 

قوانین ناکارآمد هستند.« )همان ص 226(    
»هنگامي که قان��ون پرداخت حقوق برابر 
در س��ال 1970 تصویب شد در تعداد کمي از 
شغل ها که هردو جنس با همدیگر کار مي کنند 
توانست درآمد و حقوق تعداد اندکي از زنان را 

افزایش دهد.« )همان ص 236(   
»بس��یار آسان است که فرض کنیم حقوق 
نابرابر، تبعیض جنس��ي و اخراج از کار به دلیل 
حاملگ��ي صرف��اً به ای��ن دلیل حذف ش��دند 
ک��ه غیرقانوني بودن��د، ولي زن��ان تنها زماني 
درمي یابند که چقدر حقوق کمي دارند و قانون 
و سیاست هاي فرصت هاي برابر براي حمایت از 
منافع آنها تا چه حد ضعیف است که از طریق 
قانون عمل مي کنند.« )زنان و تبعیض ص 225(                                                                              
»زنان تاوان عالقه به مادر ش��دن و نیاز به 
کار کردن را مي پردازند. خطر این جاس��ت که 
رودخانه عذاب وجدان که بس��یاري از مادران 
ش��اغل در آن شناورند نس��ل بعدي را در کام 

خود خواهد کشید.« )همان ص 173(
»مادران براي خودشان بیش از آن چیزي 
را مي خواهند که مادران ش��ان داشتند و براي 
خانواده ش��ان بی��ش از آنچه خ��ود در کودکي 
داشتند مي خواهند.« )همان ص 173(                                                       
»حض��ور زن��ان متأه��ل در کارخانه ها به 

هیچ وجه قابل تحمل نیس��ت زی��را این بالیي 
است که رفته رفته زندگي جمعیت کارگر ماهر 
را خراب مي کند.« )دنیاي زنان ص 198(                   

»مردان ح��دود 15 در صد از فعالیت هاي 
خانگ��ي را انج��ام مي دهن��د 55 در صد. زنان 
خانواده هاي کارگري غیرشاغل روزانه بیشتر از 
12 س��اعت کار مي کنند. در س��ال 1976 زن 
خان��ه دار آلماني به طور متوس��ط در هفته 70 
ساعت کار مي کند.« )خش��ونت خانوادگي زنان کتک 

خورده، اعزازي 153 (
»مي توان گفت میزان ساعات کار معمولي 
ی��ک زن خانه دار 60 س��اعت در هفته اس��ت 
امروزه س��اعات کار کارگري حدود 40 ساعت 

در هفته است.« )همان ص 155(   
»براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني 
زنان به طور متوسط دو برابر ساعت کار مردان 
در شبانه روز کار مي کنند. بر طبق آمار سازمان 
ملل تنه��ا ارزش کارهاي خان��ه که بدون مزد 
انجام مي ش��ود، بین 10 ت��ا 35 در صد تولید 
ناخالص در سراس��ر جهان است.« جمیله کدیور، 

زن،  ص 109        

6- زنان و تحقیر جنسیتی
تحقی��ر جنس��یتی و رفت��ار تبعیض آل��ود 
جنسیتی دو شکل بزرگ رفتارهای تحقیرآمیز 
مردانه اس��ت که در دنیای م��درن زنان را رنج 
داده و گرفت��ار کابوس ه��ای زندگ��ی می کند. 
اگرچه تحقیر جنس��یتی توسط  مردان سابقه 
ممتد دارد ام��ا جهان مدرن به آن رنگ و بو و 
جلوه دیگری داده و روش های تحقیر و توهین 
ب��ه زنان را متحول و متنوع کرده اس��ت. برای 

قدرت یابی اقتصادی 
مردان عامل مهمی در 
جنگ طلبی آنان برای 

رسیدن به سلطه طلبی به 
شامر می آید، مردان در 

طول تاریخ کوشیده اند با 
حمله به 

دیگران امپراتوری خود را 
توسعه داده و به منابع 
بیشرتی دست یابند. در 
این توسعه طلبی مداوم و 
بی انتها معمواًل قربانیان 
کسانی اند که نقش و 
نفعی در آن ندارند.
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نمونه:
»... یک محقق ارش��د در دانشگاه کمبریج 
ب��ا پانصد دخت��ر از نواحي مختلف انگلس��تان 
مصاحبه کرده است. او معتقد است چهل و پنج 
در ص��د از دختران ادعا مي کردند در این دوره 
]نوجوان��ي[ تمرکز خود را از دس��ت مي دهند. 
نیمي از تمام دستش��ویي هاي مدرسه که براي 
این دختران در نظر گرفته شده است در مدت 
برگ��زاري کالس قف��ل بودن��د، و زماني که باز 
بودن��د، نیمي از آنها فاقد قف��ل یا کاغذ توالت 
بودند، حتي بیش��تر آنها صابون یا سطل زباله 
نداش��تند. میزان امنیت و حتي وسائل نظافت 
در کمترین حد خود بود. دختران ناگزیرند که 
لوازم بهداشتي را با خودشان همراه ببرند. یکي 
از متداول ترین نوع شوخي با دختران این شده 
اس��ت که کیف او را بیرون بریزند تا محتویات 
شخصي و بهداشتي او در کالس پخش شود.«  

)زن کدیور ص 281 ( 
اعتماد به نفس از جمله مواردی اس��ت که 
ربطی به جنسیت افراد ندارد و هر کسی با توجه 
به شخصیت خود می تواند از آن برخوردار باشد 
یا نباش��د ولی تالش های وسیع و سازمان یافته 
مردان برای تأثیرگذاشتن و ضعیف جلوه دادن 
بر گرفته از آموزش های جنس��یتی اس��ت که 
خانه، جامعه و مدرس��ه س��ه رکن اساسی آن 
به حس��اب می آید. این آموزش ها که مردان را 
جسور، توانا، و قوی نش��ان می دهد، در مقابل 
می کوش��د که دختران را ترسو، احمق، نادان و 
ناتوان به تصویر بکش��د. این نوع رفتارها که در 
بسیاری از جوامع توسط زنان هم بروز می کند، 
در آین��ده فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی ملل 
نقش دارد و نصف جمعیت جهان را با مش��کل 
مواجه ک��رده و انگیزه، امید ب��ه آینده و عزت 

نفس را در آنان پایین می آورد:
»در بین دختران »ترس از موفقیت« همراه 
س��ن آنان باال م��ي رود و در 15 س��الگي، زیر 
فش��ار اجتماعي فزاینده براي وابسته ساختن 
اجتماعي زنان به اوج خود مي رس��د. همچنین 
پژوهشهاي متعددي نش��ان داده اند که نتیجه 
تست هاي عمومي هوش براي کودکان همسن، 
با توجه به جنس کودک دچار تغییر و تحوالتي 
مي ش��ود. دختر بچه ه��اي آمریکایي در دوره 
پیش از دبس��تان در تست هاي عمومي هوش، 
نتیجه اي بهتر از پس��رها به دست مي آورند، اما 
اگر همین بچه ها را طي س��ال هاي مدرسه زیر 
نظر بگیریم، درمي یابیم که پیش��رفت پس��رها 
س��ریع تر از دخترهاس��ت و به هنگام ورود به 
دبیرس��تان، موفقیت پس��رها در تس��ت هاي 
عمومي هوش بیش��تر از دخترهاست.« )پیکار با 

تبعیض جنسي ص 72/73(
»هنگامي که دانش آموزان وارد دبیرس��تان 
مي ش��وند کودک هس��تند، هنگامي که خارج 

مي ش��وند نوجوانن��د این احس��اس اعتماد به 
نفس دختران اس��ت که پایین مي آید، زیرا که 
در م��ورد ظاهر و توانایي هاي خود به یک خود 
آگاهي فلج کننده مي رسند. بسیاري از دختران 
درون گ��را و مردد مي ش��وند و »من نمي دانم« 
بیشترین پاس��خ آن ها به س��اده ترین سؤاالت 
اس��ت موجب مي ش��ود که ناگهان احس��اس 
آس��یب پذیري کنند، در صورتي که پسران در 
س��ن نوجواني از توان جس��مي خود احساس 

غرور کي کنند.« )زنان و تبعیض ص279(
»در مدارس ما مش��اوره در باره مش��کالت 
خ��اص دخت��ران نوج��وان به ن��درت صورت 

مي گیرد.« )زنان و تبعیض ص 280(
تفاوت ه��ای رفتاری که برپایه جنس��یتی 
ش��کل گرفته و ادامه می یابد، یکی از مشکالت 
مهم اجتماعی است که ریشه در خانه دارد. این 
نوع رفتارها از کودکی آغاز شده و در دوره های 
بعدی ش��خصیت بچه ها را می سازد. این رفتار 
هم شامل تبعیض است و هم تفاوت جنسیتی 
که منجر به ب��روز محدودیت رفتاری و فکری 
در شخصیت فرزندان خانواده شده و هریک را 
در مس��یر جداگانه قرار می دهد. بر اساس این 
سبک رفتاری فرزندان پسر تربیت می شوند تا 
به فعالیت های مهم اجتماعی بپردازند و فرزندان 
دختر باید خود را برای زندگی حاشیه ای آماده 

کنند:
»خانواده ها چه آگاهان��ه یا نا آگاهانه براي 
دختر و پسر خود حقوق مساوي قائل نیستند 
و آنها را مانند یگدیگر تربیت نمي کنند. به این 
ترتیب پایه هاي تفاوت هاي جنسي در خانواده 
گذاشته مي شود. اصل مهمي که امروزه مطرح 
اس��ت نه تفاوت هاي جنس��ي میان زن و مرد، 
بلکه رفتارهاي جنس��یتي مربوط به زن و مرد 
است.« )خش��ونت خانوادگي زنان کتک خورده، اعزازي ص 

) 188
»از یک س��و خصوصیات و توانایي هایي را 
به زنان نس��بت مي دهد که در مردان از آن ها 
نش��اني نیس��ت و از س��وي دیگر م��ردان را از 
ویژگي ها و توانایي هایي بهره مند مي س��ازد که 
زنان از آن محرومند.« )پیکار با تبعیض جنسي 

ص 27(
»تبعی��ض پنه��ان عبارت از آن اس��ت که 
به دخت��ران فقط یک الگ��وي هویت یابي ارائه 
مي ش��ود ک��ه همان تش��کیل خانواده اس��ت، 
اما پس��رها از حق انتخاب گس��ترده برخوردار 
مي ش��وند، به پسرها مي فهماند که آنان جنس 
مسلط و برترند و به دخترها نشان مي دهد که 
به جنس ضعیف و فرو دست تعلق دارند.« )پیکار 

با تبعیض جنسي ص 30(
»برخورده��ا، رفتار و عواطف پ��در و مادر 
نس��بت به فرزندانشان بر حس��ب این که پسر 
باشند یا دختر متفاوت مي شود.« )همان ص 35(

نوع رفتاره��ا و آموزش ه��ای اجتماعی در 
خانه، مدرس��ه و جامعه ب��ه آنجا می انجامد که 
مرد یک موجود آسمانی و برتر است که خداوند 
مقدر کرده است تا رئیس زن باشد و زن آفریده 
شده تا نوکر مرد باشد و این سرنوشت محتوم 
این جنس اس��ت. این ضعف زنانه که مبتی بر 
رفتار و آموزش است در تمام مسایل اجتماعی 
و خصوص��اً تعیی��ن مش��اغل بازت��اب می یابد 
به گونه ای که اگر زنی به مدیریت دس��ت یابد 
ن��ه فقط جامعه م��ردان آن را باور نمی کند که 
قب��ل از آن جامعه زنان، یک زن را برای چنین 
شغلی ناتوان دانسته و هیچگونه اشتیاقی برای 
تش��ویق این نوع افراد از خود نشان نمی دهند. 
حتی دیده ش��ده که در این موارد زنان اعتقاد 
دارن��د که مردان هم کارایی بهتری نس��بت به 
زن��ان دارند و هم رفت��ار بهتری با مراجعان که 
این نوع برداشت خود به محرومیت زنان دامن 

می زند:
»در کت��اب راهنماي ابونصر فهرس��تي از 
کلیش��ه ه��اي تبعیض آمیز مردان��ه و زنانه در 
هفتاد و نه کتاب درس��ي به زبان عربي که در 
س��ال 1982 در مدرسه هاي هفت کشور عربي 
رایج بوده، آمده است. این هفت کشور عبارتند 
از: لبن��ان، تونس، مصر، عربس��تان س��عودي، 
یمن، قط��ر و کویت. در کتاب هاي درس��ي به 
زبان عربي در تمام کش��ورها زن��ان به صورت 
اس��یران محبوس در خانه توصیف ش��ده اند و 
یگانه کارهای��ي هم که در بیرون از خانه انجام 
مي دهند دنباله وظایف خانگي ش��ان اس��ت.« 

)همان ص 65(           
»احس��اس فرودس��تي دختران در جامعه، 
غالباً حاصل تلقینات آموزگاران زن و مرد آنان 
اس��ت. مثال آموزگاران و مادران، با گفته هایي 
دختران را از تحصی��الت فني و علمي ، دلزده 

مي کنند.« )همان ص 70(
»هی��چ دلیل علم��ي یافت نمي ش��ود که 
نش��ان از برت��ري مرد بر زن در خرد و جس��م 
و روان باش��د و آن چه امروزه دیده مي ش��ود، 
دستاورد اوضاع اقتصادي گذشته است که نظام 
مردساالري را حاکم کرده است.« )زن معمار جامعه 

مرد ساالر ص 10(
»یک بررس��ي که در میان مردان یک صد 
زبان صورت گرفته اس��ت، نش��ان مي دهد که 
بیش ت��ر توهین ه��اي رایج در می��ان مردان یا 
خطاب به زنان است یا به نحوي آنان را شامل 

مي شود.« )دنیاي زنان ص 35(
»ول��ي مور و ولس��تون کراف��ت )دو تن از 
پژوهش��گران و نظریه پردازان علوم اجتماعي( 
اعتقاد داش��تند ک��ه آموزش باید ب��ه گونه اي 
طراحي ش��ود که زن��ان را نه تنها ب��ا موقعیت 
فرودست خود آشتي دهد بلکه آنان را براي آن 

نوع زندگي آماده کند.« )دنیاي زنان ص 81 (
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په دې وروستيو کې د مېرمنو په وړاندې د 

تاوتريخوايل کچــه د ډېرېدو په حال کې ده، 

له همدې کبله د برشي حقونو کميسيون هم 

د ښــځو په وړاندې له تاوتريخوايل اندېښــنه 

ښــيي دوی لــه امنيتي ارګانونــو غواړي چې 

له ښــځو رسه تاوتريخــوايل کوونکي د قانون 

منګولو ته وســپاري او پــه دې اړه يې يو دوه 

ورځنــی ورکشــاپ پيل کــړی چــې امنيتي 

ارګانونــه څــه ډول کــوالی يش د مېرمنو په 

وړانــدې د تاوتريخوايل مخــه ونييس. د دې 

ارګان رییسه سيام ســمر وايي چې که غواړو 

په هېواد کې امنيت پلی کړو، لومړی ګام باید 

پوليس واخيل: ))که پوليس مرسته ونه کړي، 

مــوږ که هر څومره عــديل او قضايي ارګانونه 

پياوړي کړو، عدالت نه يش راتلی. موږ له دې 

حاالتو يوازې څارنه کوو، که عميل نه يش بیا 

يې هم پوښتنه کوو.((

ســيام ســمر همداراز له امنيتي ارګانونو 

وغوښــتل چې برشي حقونه رعايت کړي او د 

برشي ضــد اعاملو په وړانــدې مبارزه وکړي: 

))له هغو مېرمنو رسه چې ناوړه چلند کېږي، 

په ټولنــه کې له تاوتريخوالــو رسه مخ کېږي 

او په انساين ســرتګه نه ورته کتل کېږي بايد 

چې امنيتي ارګانونه د داســې ناوړه پېښو په 

وړاندې مبارزه وکړي.((

د مېرمنو 
چيغې او 
کاڼه غوږونه
حبیب وقار

د ياد کميســیون غړې ثریا صبحرنګ هم 

وايــي چې لــه دوی رسه د مېرمنو په وړاندې 

د تاوتريخوايل د ۳زره په شــاوخوا کې قضيې 

ثبت شــوې دي: ))له بده مرغه چې د مېرمنو 

پــه وړانــدې تاوتريخوالی په پراخــه توګه لوړ 

شــوی دی، په زور د نجونو واده کول، فزيکي 

او رواين تاوتريخوايل ورځ په ورځ د ډېرېدو په 

حال کې دي، ډېری کســان په ډېرې اسانۍ 

رسه د نامويس وژنو په نوم خپله مېرمن، خور 

او لور وژين.((

دا په داســې حال کې ده چې د بښــنې 

نړيوال ســازمان هم اندېښنه څرګنده کړې او 

له افغان دولت يې غوښــتي چــې په دې اړه 

جــدي څېړنې وکــړي. په ياد ســازمان کې د 

افغانســتان د مسايلو مســوله حوريه مصدق 

وايــي چې دوی له افغان دولت د دې پېښــو 

جدي پلټنه غواړي: ))موږ په افغانســتان کې 

د مېرمنــو په وړاندې د وروســتيو تاوتريخوالو 

له کبله سخت اندېښنمن يو، له افغان دولت 

د جــدي څېړنــې هيله کوو چــې عاملني يې 

عديل او قضايي ارګانونــو ته معريف کړي.(( 

مصدق زیاتوي، که افغان دولت په دې برخه 

کــې هڅې ونه کړي دوی به د نړيوالې ټولنې 

له لوري فشار پرې راوړي.

وروستۍ پېښې

په دې وروستيو د هېواد په بېالبېلو سيمو 

کې د مېرمنــو په وړانــدې د تاوتريخوالو ډېر 

خربونه خپاره شــول چې يو هم د سلواغې په 

۲۳مه د نورستان واليت په واما ولسوالۍ کې 
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چې يوې مېرمنې غوښــتل لــه یوه هلک رسه 

وتښــتي، دواړه د خلکو له خوا په عام محرض 

کــې وژل شــوي دي. د نورســتان د ښــځو 

چارو رييســه مېرمن زاهده وايــي چې فاتحه 

او هدايت الله د تېښــتې په حال کې پوليسو 

نيويل خو د دوی کورنيو په زور په ولســوالۍ 

هجــوم ور وړي، هلــک او مېرمن له ځان رسه 

بيايي او بيا يې په عام محرض کې وژين. 

د نورســتان وايل حافــظ عبدالقیوم وايي 

چې په دې پېښــه کې درې تنــه پوليس هم 

ټپيان شوي دي او خلکو د ولسوالۍ دروازې 

ماتــې کــړې دي: ))د خلکــو له لــوري درې 

پولیس ډېر ســخت ټپیان شوي دي، مېرمن 

او هلک چې مېرمن څــو ورځې وړاندې واده 

شــوې د دوی د کورنيــو له لوري وژل شــوي 

دي.

تــر دې څو ورځــې وړاندې پــه بادغېس 

والیت کــې هم يوه مېرمن د خپــل خاوند له 

لــوري ووژل شــوه. د بادغېــس د وايل وياند 

ظاهر بهاند وايي چې په قدس ولسوالۍ کې 

يوه ۲۴کلنــه مېرمن د خپــل خاوند له لوري 

زندۍ کړل شــوه: ))د مېرمنــې خاوند خپله 

مېرمــن د خــرس له کــوره راويل پــه کور کې 

په کومــه موضوع بحث کوي، لــه خربو اړولو 

وروسته مېرمن زندۍ کوي او وژين يې.

همداراز د  په باميان والیت کې د ناپېژاندو 

کســانو له لوري د سلواغې مياشتې په ۱۴مه 

يوه شــل کلنه نجلۍ د چاقو په وســيله ووژل 

شــوه. د باميانو د امنيــه قوماندانۍ د امنيت 

آمــر محمدعيل لكــزي وويــل، يــاده نجلۍ 

امنيتي ځواكونو واليتــي روغتون ته ولېږدوله 

چې د درملنې پر مهال يې ساه وركړه. لکزی 

وايــي چې په دې تــړاو تر اوســه څوک نيول 

شوي نه دي او جسد يې د عديل طب د کتنو 

له پاره کابل ته لېږدول شوی.

د بلخ والیت د کشــندې ولسوالۍ په يوه 

بله پېښــه کې د ســلواغې په ۱۲مه د زرينې 

په نــوم له يوې ۲۳کلنې مېرمنې خپل خاوند 

غوږونه پرې کــړل، زرينه وايي چــې له زاريو 

رسه رسه يې رحم پرې ونه کړ: ))د شــپې يې 

السونه او پښــې راوتړل، ډېرې زارۍ مې ورته 

وکړې، ويل يې طالقوم دې خو داسې حالت 

ته دې رسوم چې بیا بل څوک هم واده دررسه 

ونــه کړي، په چاړه يــې دواړه غوږونه او د رس 

وېښتان راپرې کړل.(( زرينه په ۱۳کلنۍ کې 

واده شــوې، پالر يې پخوا مړ شوی او مور يې 

هــم معلولــه ده. دا وايي چــې خاوند يې بې 

ځايه شــکونه پرې کــول او د پالر کــور ته به 

يې نه پرېښوده. د کشندې ولسوالۍ پوليسو 

وييل چې د زرينې خاوند تېښتېدلی دی.

تــر دې څو ورځــې وړاندې د بدخشــان 

پــه يفتل بــاال ولســوالۍ خمبيل ســيمه کې 

د کيــوي په نوم هم يوه شــل کلنــه نجلۍ د 

مولوي ســيف الله په نوم د طالبانو د قومندان 

لــه لوري د نجلۍ د کورنــۍ د غړو په مخکې 

لــه دې کبله ووژل شــوه چې کورنــۍ يې نه 

غوښتل مولوي سيف الله ته يې ورکړي.

د همدې والیت په ميګان ولســوالۍ کې 

هم تر دې يوه ورځ وړاندې وسله والو طالبانو 

د امريبېګم په نوم يــوه پېغله د بداخالقۍ په 

تــور د خپل پالر په کــور کې پــه ډزو ووژله. 

د دې والیــت د بــرشي حقونو د کميســيون 

د ســيمه ييــز دفرت مــرشه عارفه نويــد وايي 

چې پــه نژدې وختونو کې دا د بدخشــان په 

ميګان، وردوج، شــهدا او يفتل باال سيمو کې 

د طالبانو له لوري د نجونو او ښــځو اووم قتل 

دى چې کېږي. نويد زیاتوي چې له دې کبله 

چې ميګان ولســوايل د طالبانــو په ولکه کې 

ده، دوی نــه يش کوالی د نجلــۍ له کورنۍ 

رسه وويني. وســله والو طالبانو په دې اړه څه 

نه دي وييل.

همداراز د ســلواغې په ۴مــه د بادغېس 

په قادس ولســوالۍ کــې د نســيمې په نوم 

۱۶کلنــې نجلــۍ ځــان وواژه، د بادغېس د 

ښــځو چارو رييسه زرغونه شــېرزاد وايي چې 

يــاده نجلۍ د پالر او تــره له لوري په زور رسه 

واده کېــده، له همدې کبله يــې ځان وواژه. 

د بادغېــس امنيتــي چارواکــي وايي چې په 

دې تړاو يې درې کســان نيويل، خو د نجلۍ 

کورنۍ په دې اړه تر اوسه څه نه دي وييل. په 

بادغېس کې تر دې لــس ورځې وړاندې هم 

يوه نجلــۍ د خپل پالر له لــوري د نامرشوع 

جنيس اړيکو په تور ووژل شوه.

همــداراز په تېره مرغومي مياشــت کې د 

جوزجان په اقچه ولســوالۍ کې د ســمريا په 

نــوم ۲۱کلنې نجلۍ ځان زنــدۍ کړ. د دې 

والیت د وايل ويانــد محمد رضا غفوري وايي 

چې نجلۍ په خپل کور کې ځان زندۍ کړی 

خو د علت پــه اړه يې څه ونه ويل. په همدې 

تېره مرغومي مياشت په رسپل والیت کې هم 

د ګلرخ په نوم يــوې نولس کلنې نجلۍ ځان 

وواژه، د رسپــل د وايل وياند ذبيح الله اماين 

وايــي، ګلرخ پــه زور واده کېده ځکه يې ځان 

وژلی چې اوس يې پالر د پوليســو په بند کې 

دی او څېړنې ترې کېږي.

لــه بلې خــوا پــه کندهار کــې څه وخت 

وړانــدې د يــوه تعويــذ ليکونکي لــه لوري د 

پلوشــې په نوم يوې نجلۍ جنيس تېری وشو 

چــې تعويذ ليکونکی له څــه موده بند تېرولو 

وروســته بېرته د پولیســو له لــوري ازاد کړل 

شــو. اوس پلوشــه له دولت عدالــت غواړي، 

هغــه وايي چــې تعويذ ليکونکی پــه ۱۷کاله 

بند محکوم شــوی نو بیا ولې ازاد کړل شــو: 

))هغــه اوس ماته ګواښــونه کوي چې له دې 

کار انــکار وکړه او د وژلو ګواښ راته کوي، ان 

د تېــري پــه وخت کې يې هــم راته ويل چې 

په پاکستان کې د ۲ســوه طالبانو مرش دی، 

کــه چاته ووايم نــو هم به مې پــالر او هم به 

مې ورور راووژين. ثبوت هم پرې شــته بیا هم 

ازاد ګرځي. له برشي حقونو، نړيوالو او دولت 

عدالت غواړم.(( د پلوشې مور وايي چې تعويذ 

ليکونکی مال ويل جان د پیســو او واسطې په 

زور له بنده خوشې شوی وي.

په همدې حال کې د مرغومي مياشــتې 

په ۱۵مــه روزګان والیت کې د مروه په نوم د 

پوليســو يوه پخوانۍ افــرسه د خپل خاوند له 

لوري ووژل شوه. د روزګان د والیت مرستيال 

عبدالواحد پټان وايي چې د پوليســو افرسې 

خاونــد نيول شــوی او تر څېړنــو الندې دی: 

))مروې څــه موده وړاندې له دندې اســتعفا 

ورکــړې وه او لــه خپــل خاوند يــې د طالق 

اخيستو عريضه کړې وه او خاوند يې په مرګ 

ګواښــلې وه.(( د مروې مور پوليســو ته وييل 

چې لــور يې خپل خاوند لعل جــان وژلې او 

بايد چې د قانون منګولو ته وسپارل يش.

د ښځو چارو وزارت 
مرستياله سپوږمۍ 

وردګ وايي چې 
له مېرمنو رسه 

تاوتريخوالی تر ډېره تر
قانوين عمر مخکې 
د نجونو واده کول، 
قوانينو ته نه درناوی 
او په بدو کې د نجونو 
د ورکولو له کبله دي
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د مېرمنو د حقونو مالتړې

له بلې خوا د ښــځو د حقونــو مدافعينې 

وايــي که له هغو مجرمينو رسه چې له مېرمنو 

رسه پــه تاوتريخوالو تــورن دي قانوين چلند 

ونــه يش جــزا ورنه کــړل يش، دا اندېښــنې 

بــه ال زياتې يش. د مېرمنــو د حقونو مالتړې 

محمــوده تقوا وايي، دولــت دې په دې برخه 

کــې عمــيل ګامونه واخــيل: ))مــوږ دې ته 

حــريان يو چــې پــه دې شپاړســو کلونو کې 

حکومــت ونــه توانېد يــوازې په کابــل کې د 

تاوتريخوالو مخه ونييس، د نور هېواد دې الله 

مــل يش. مېرمنې وهل کېــږي، وړې نجونې 

په بــدو کې ورکول کېــږي، ډېری وخت چې 

دولت مجرمــني نيويل څو ورځې وروســته د 

يوې واسطې او ګوندي حسابونه په مټ بېرته 

خالص شــوي چې کورنيو ته يې ال ســتونزې 

جوړې کړې دي.((

د ښــځو د حقونو مالتړې نفيســه سيلۍ 

وايي چې دولت د ښــځو د حقونو د ساتلو له 

دومره شــعارونو رسه رسه څنګه چې الزمه ده 

مېرمنــو ته کار نه دی کــړی. نوموړې زیاتوي 

چې له اســالمي اصولو ناخربۍ، ناامنيو، له 

قانون ناخربۍ او د خلکو اقتصادي ستونزو د 

مېرمنو په وړاندې تاوتريخوايل ډېر کړي دي: 

))که په څو کســانو قانون پلی شوی وای نن 

بــه د مېرمنو په وړاندې تاوتريخوالی دومره نه 

لوړېــده، له بلې خوا مو ډېــری هېوادوال زده 

کړې نه لري.(( نفيسه سيلۍ له دولت غواړي 

چې د ښــځو ژونــد ته پام وکــړي او په عميل 

توګــه د دوی له پــاره کار وکړي نه دا چې هر 

کار يې يوازې د شــعار لــه پاره وي او په عمل 

کې هېڅ هم نه وي. 

د ښځو چارو وزارت نوې تګالره 

د ښــځو چارو وزارت مرســتياله سپوږمۍ 

وردګ وايي چې لــه مېرمنو رسه تاوتريخوالی 

تــر ډېره تر قانوين عمر مخکــې د نجونو واده 

کــول، قوانينو ته نه درنــاوی او په بدو کې د 

نجونــو د ورکولو له کبلــه دي: ))په يوه ټولنه 

کې چې نجلۍ په ډېرو لوړو پيســو واده يش 

او د ولور په نوم ډېرې پيســې ترې واخيستل 

يش، نجونې په بدو کې ورکړل يش، نجلۍ له 

کوم تفاهم پرته واده يش، نو په داسې حالت 

کې خامخا مېرمنې له تاوتريخوايل او ستونزو 

رسه مخ کېږي.((

وردګ زیاتــوي چــې دوی د مېرمنــو پــه 

وړانــدې د تاوتريخوايل د مخنيوي له پاره يوه 

تګالره جوړه کړې، خلکــو ته پوهاوی ورکوي 

او یــو د بل له حقوقو يې خــربوي. دوی یاده 

تګالره د پــيل کېدو له پــاره اجرايي ارګانونو 

ته ســپارلې ده: ))ټولو اجرايي ارګانونو خپل 

تطبيقي پالنونه له موږ رسه رشيک کړل چې 

څه ډول به دا تګالره پلې کوي. د ښځو چارو 

وزارت تر خپله وسه د خلکو د عامه پوهاوي له 

پاره کار کوی څو یادو ســتونزو ته د پای ټکی 

کېږدي. د ښــځو په حقوقــو د پوهېدو له پاره 

مــو له حج او اوقافو وزارت رسه يو تفاهم ليک 

الســليک کړی چې له مــوږ رسه يو ځای کار 

وکړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي.((

همــداراز مېرمــن وردګ زیاتــوي چې د 

روان کال د لېنــدۍ لــه مياشــتې را په دې 

خــوا د هېــواد په کچــه  ۳۱نامــويس قتلونه 

شــوي چې ډېری يې د کــورين تاوتريخوايل 

له کبلــه دي، خو خلک نامويس رنګ ورکوي 

سپوږمۍ وردګ وايي، دا هغه پېښې دي چې 

رسنيو افشــا کړې، د دې په نظر ډېرې نورې 

دا ډول پېښــې هم شــته چې افشــا شوې نه 

دي: ))ډېری نامويس قتلونه په کورنيو کې د 

تاوتريخوايل په پايله کې پېښ شــوي چې بيا 

دوی نامــويس رنګ ورکوي، دا ۳۱ وژنې چې 

د لېندۍ او سلواغې مياشتې تر نياميي پورې 

شــوې دي، ډېری يې د کــورين تاوتريخوايل 

په پايله کې شوي. دا پېښې ډېری د ناقانونه 

وســلو له کبله دي چې په ډېرو کورنيو شــته 

دي.((

د کورنيو چارو وزارت جدي هڅې

د کورنيو چــارو وزارت چې پــه دې برخه 

کې پيل کېدونکی رول لري وايي چې پولیس 

د ښــځو په وړاندې د تاوتریخوايل د قضیو د 

مخنیــوي برخه کې جــدي دی او د نامويس 

وژنو د عاملینو د نیولو له پاره له هرې ممکنه 

الرې کار اخــيل. د دې وزارت ويانــد صديق 

صديقــي وايي چې پوليــس په دې برخه کې 

په جدي توګــه هلې ځلې کوي: ))پولیس په 

دې برخه کې هر وخت په بشــپړه توګه جدي 

او قانــوين چلند کوي، په ټولــو والیتونو کې 

د ښــځو چارو له رياســتونو هيله کوو چې له 

پوليســو رسه په ګټــه او تفاهم رسه کار وکړي 

څو په ګډه دغه شــوم چلند تــه پای ورکړو او 

عاملني يې د قانون منګولو ته وسپارو.((
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مقدمه:
یا من سبقت رحمته غضبه

آمده از اس��ت که از جن��س خودتان جفتی 
آفریدیم برای آرامش شما. اما در جامعه ما انگار 
ای��ن جنس خود آرامش��ی نمی خواه��د. و اصال 
مخل آرامش مرد اس��ت، برده وار تازیانه توهین 
و تحقیر و جرح بر گرده روح و جس��م نحیفش 
نواخت��ه می ش��ود. زن افغانس��تانی در طیفی از 
برداش��ت های ناروا اع��م از: موجودی س��ر تا پا 
قنداق ش��ده و پیچان��ده در پارچه تا یک کاالی 
خانگی، اس��باب عیش و هرزگ��ی، اثبات قدرت 
بازو و مردانگی مردی که همه ریش��ه های آن در 
ری��ش بلند و ژولیده اش نهفته اس��ت و... معنی 
بیش��تری ندارد. اینکه خشونت چاشنی زندگی 
روزمره زن افغانس��تانی است اظهر من الشمس 
اس��ت، اما قس��مت پنهان و در سایه این مسأله 
خشکاندن ریشه های نش��اط و طراوت و صلح و 
مروت از آغوش گرمی اس��ت که نس��لی را روانه 
جامع��ه می کند که با همه و حتی خودش س��ر 
ناسازگاری دارد. آری گفته اند هرچه کنی به خود 
کنی. فرهنگ خصومت و دشمنی که امروزه نام 
افغانستان را با آن گره زده اند محصول رفتار مردها 

با اولین عضو جامعه یعنی همسر می باشد. و این 
مسأله زنجیروار به سطوح مختلف جامه، کشور و 

نهایتاً جهان تسری می یابد.
 با این دیدگاه چراغ به دست به الیه های پنهان 
جامعه که س��رک می کشیم، و آنگاه که صادقانه 
قض��اوت می کنیم می بینیم که در دنیایی که ما 
زندگی می کنیم، اگر چه خوشبختانه هنوز برای 
بیشتر ما »خانه و خانواده« محل امن و مطمئني 
ب��رای آرمیدن و تجدید قوای از دس��ت رفته به 
ش��مار می آید و خانه پناهگاهی تس��ت برای در 
امان ماندن از خشونت های ناشناخته و شناخته 
ش��ده اجتماعی، اما متأسفانه هنوز کم نیستند، 
»زن��ان و کودکان��ی« که نه تنه��ا خانه خویش 
را امن نمی بینن��د، بلک��ه بی رحم ترین کلمات 
تحقیرآمیز را در آنجاهر روز و هرشب یا شنیده اند 
و یا مي شنوند. و در خالل عمر خویش یا قربانی 
خشونت  واقع مي شوند و یا شاهد درگیری  و نزاع  
پر سر و صدای والدین ش��ان بوده اند. از این رو با 
توجه به پژوهش های عمیقی که در این خصوص 
صورت گرفته، آشکار ش��ده است، فرد قربانی و 
شاهد خش��ونت هر دو به یک اندازه از خشونت 
خانگی آسیب دیده و هر دو گروه احتمال بسیار 

زیادی دارد که بعنوان رفتارهایی آموخته شده، 
در آینده برای مواج��ه با نامالیمات و اختالفات 
بین ف��ردی، به یک ان��دازه از این قبیل رفتارها 
اس��تفاده کنند و از این طریق دیر یا زود چنین 
»میراث شومی« را نس��ل به نسل به آینده گان 

انتقال دهند.
هرگز نمی بایست فراموش کنیم که، خشونت 
و پرخاشگری رفتاریس��ت »اکتسابی و آموخته 
شده« و از سر بی توجهی به جایگزینی رفتارهای 
انسانی و همدالنه، و یادگیری روش های برقراری 
ارتباط مؤثر و ش��یوه های کارآمد »حل مسأله« 

تکرار می-شود.

چیستی شناسی خشونت 
خشونت، رفتاری اس��ت که با هدف آسیب 
رس��اندن به دیگری، به گونه های جسمی، روانی، 
تحمی��ل محدودیت ه��ای مال��ی، ممانع��ت از 
پیشرفت های شغلی و ارتقای توانایی های فردی، 
بی اعتنایی به دیگ��ری – درصورتی که می دانیم 
او به توجه و حمایت ما نیازمند اس��ت و... گفته 
می ش��ود. در این تعریف دقت کنیم که »نیت« 
موضوع بس��یار مهمی اس��ت، چراکه اگر فردی 

تیشه به ریشه
بررسی خشونت علیه زنان در افغانستان )علل و راهکارها(

خدیجه محمدی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
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در خیابان، در تصادفی با اتومبیل موجب مرگ 
کسی شود، این رفتار »خشونت آمیز« نمی باشد، 
ولی برعکس، چنانچه عاشق سینه چاکی بر سر 
سفره غذا، قاشقی را به طرف معشوقه خود پرتاب 
نماید، ولو هیچ گونه آسیب جدی و یا حداقلی از 
آسیب را به همراه نداشته باشد، این رفتار مصداق 

بارز »پرخاشگری و خشونت« می باشد.
گروهی از روانشناس��ان به نام »روانشناسان 
شناختی« بر این باورند که خشونت و پرخاشگری 
درنتیج��ه »تفس��یر و نگرش فرد« نس��بت به 
رخداده��ای طبیعی بروز می کند »ارزیابی« فرد 
از حادثه، چگونگی واکنش ه��ای او را در آینده، 
پیش بینی می کند. خشونت ابتدا در ذهن شکل 
می گیرد و بر اس��اس گفتم��ان فرهنگی جامعه 
بنیان نهاده می شود. در واقع هویت و ریشه یابی 
خشونت ورزی را باید در ساختار فکری فرهنگی 
جامعه جستجو کرد. خشونت گرچه در مناسبات 
اجتماع��ی و فردی انس��ان ها ب��روز می یابد، اما 
بیش از آن در الگوی رفتاری و ساختار فرهنگی 
جامعه به رس��میت شناخته ش��ده و مبتنی بر 
انسان شناسی و فلسفه اجتماعی هر جامعه و البته 
تجربیات تاریخی یک تمدن خاص بنا می شود. 
اگرچه خشونت جنسیت نمی شناسد اما همواره 
دو گروه از آدمیان یعنی زنان و کودکان بیش از 
مردان قربانی خشونت شده اند. شاید خشونت به 
کودکان را بتوان ذیل تفاوت قدرت های جسمی 
تفس��یر کرد، اما خش��ونت علیه زنان را باید در 
جایگاه انس��انی و اجتماعی آنان در بستر تاریخ 

پی گرفت.

گونه شناسی خشونت علیه زنان
خش��ونت خانگي: خش��ونت علی��ه زنان در 
خانواده ها ش��ایع ترین شکل خشونت علیه آنان 
اس��ت. نتایج بررس��ي ها حاکي از آن اس��ت که 
احتمال ضرب و جرح، تجاوز و قتل زنان به دست 
همسرانشان بیش از سایرین است. زنان بارها به 
دست همسران شان به طور جدي مجروح شده 
و در برخ��ي موارد به علت آس��یب هاي حاصله 
مي میرند. عدم قابلی��ت پیش بیني تهاجم هاي 
خشونت خانگي و نا مأنوس بودن آن ها با روحیه 
و اخالق زنان، بر عذاب و شکنجه حاصل از آن ها 
مي افزای��د. امکان ادامه تهاجم ه��ا علیه زنان در 
خانه، از هفته اي به هفته دیگر و شاید تا سالیان 

متمادي ) تا زمان مرگ زنان( وجود دارد.
خشونت جسمي: بین 16 تا 25 درصد از زنان 
در سراس��ر دنیا قرباني تهاجم جسمي همسران 
خود اند. زنان خشونت جس��مي را معموالً افشا 
نمي کنند. شاید برخي از آنان به خاطر قصور در 
وظایف شان خود را سزاوار ضرب و شتم مي دانند 
سایرین نیز از آزار بیشتر شوهران شان به خاطر 
تالفي افشاي اسرار خانوادگي مي ترسند. یا بدلیل 
شرمندگي از موقعیت ش��ان از افشاي آن امتناع 

مي کنند. در برخي ازکش��ورها هیچ قانوني براي 
حمایت از زنان قرباني وجود ندارد.

خش��ونت رواني یا احساسي: خشونت رواني 
یا احساسي شامل سوء اس��تفاده لفظي مداوم، 
اذیت و آزار، تهدی��د، محرومیت فیزیکي، مالي 
و استقالل شخصي اس��ت. براي عده اي از زنان 
سوء استفاده احساسي ناش��ي از توهین مداوم و 
عملکرد مستبدانه شوهران شان دردناکتر از حمله 
فیزیکي است. چرا که چنین رفتاري اطمینان و 

خود باوري آنان را کم مي کند.
تجاوز و تهاجم جنس��ي: بس��یاري از زنان با 
احتم��ال تجربه تجاوز یا درگیري براي رهایي از 
آن روبه روین��د. 14 تا20 درص��د از زنان ایاالت 
متحده یکبار در طول عمر خود با تجاوزي کامل 
روبرو بوده ان��د. در یک نمونه گیري تصادفي در 
م��ورد 240 زن تورنتوی��ي 40 درص��دد از آنان 
حداقل یک آمیزش جنسي اجباري در سن 16 
س��الگي را گزارش کرده اند. زنان معموالً قرباني 
سوء استفاده جنسي غیرتماس��ي نیز مي شوند. 
در چنین مواردي مردان با استفاده از روش هاي 
گوناگون، از جمله تماس تلفني مطالب وقیحانه 
به زنان مي گویند. در مواردي که سوء اس��تفاده 
جنسي غیرتماسي بررسي ش��ده، درصد باالیي 
از زن��ان )در مواردي بیش از 50 درصد( تجاربي 

داشته اند.

ریشه شناسی خشونت
در خص��وص ریشه شناس��ی خش��ونت باید 
گفت که تعریف آن از کش��وری به کشور دیگر 
متفاوت اس��ت. برخی این واژه را ش��امل فقدان 
همس��ر، فقدان زن، خش��ونت شریک، خشونت 
بر اساس جنس��یت، خشونت جنسی، خشونت 
خانگی و خش��ونت خانوادگ��ی می دانند. از این 
رو اصطالح »خش��ونت علیه زن��ان« را می توان 
به هر فعل خش��ونت آمیز مبتنی بر جنس��یت، 
از جمله سوءاس��تفاده های جس��مانی و روانی، 
خرید و فروش زنان و دختران و دیگر گونه های 
سوء اس��تفاده و استثمار جنسی خواه در زندگی 
خصوصی یا عمومی اطالق کرد که منجر به بروز 
صدمات جسمی یا روانی، تحقیر یا عدم انتخاب 
شغل و در مجموع فرمانبری اجباری و تحمیلی 
در زنان می شود. خشونتی که ناشی از رفتارهای 
فرهنگی و اجتماعی غلط و حتی عوامل اقتصادی 
است که همه روزه زنان را در معرض تهدیدهای 
جدی س��المتی قرار می دهد. خشونت از طریق 
همس��ران یا مردان غریبه به عنوان یکی دیگر از 
موارد مهم بر سالمت زنان می توان اشاره کرد. چرا 
که طبق مطالعات انجام شده در سطح وسیعی از 
فرهنگ های کشورهای متنوع، 1/3 تا1/5 درصد 
کل زنان در طول زندگی خود توس��ط همسران 
و ش��ریک زندگی ش��ان مورد حمله فیزیکی و 

خشونت قرار می گیرند.

و از آنجایی که انواع مختلف خشونت ارتباط 
نزدیکی با عوامل اجتماعی و اقتصادی، به خصوص 
فقر و بی سوادی افراد پایین بودن میزان آگاهی 
مردم از حقوق ش��هروندی، عدم آگاهی زنان از 
موقعیت و حقوق مربوط به خودشان، فقر و عدم 
استقالل مالی زنان، محرومیت از حقوق سیاسی 
و اجتماعی، حاکمیت عرف و باورهای خرافی بر 
زندگی اجتماعی و خانوادگی زنان، عدم دسترسی 
به عدالت و وجود فرهنگ معافیت از مجازات با 
خشونت علیه زنان در افغانستان دارد ولیکن به 
نوعی برگرفته از آس��یب های تاریخی چون بی 
عدالتی و ظلم نس��بت به زنان است که خود را 
به شکل های مختلف ناهنجاری ها از جمله تحقیر 
و خشونت اعمال شده نسبت به زنان در هرزمان 
و مکانی نش��ان می دهد. در واقع خشونت علیه 
زنان با توجه به تمام پیش��رفت های بشری بعضا 
ناشی از اثرات زیانبار پاره ای از رویه های سنتی یا 
عرفی و جمیع افعال افراط گرایی پیوسته با نژاد، 
جنسیت، زبان یا دین است که زنان را از منزلت 
و جایگاه کمت��ری در خانه، محل کار، اجتماع و 
جامعه برخوردار کرده و درنتیجه بر خشونت علیه 
آنان تداوم بخشیده است. که این امر اثرات سوء 

بر سالمت جسمی و به ویژه روانی زنان دارد.
تا جایی که می توان عواقب بهداش��تی آن را 
شامل آس��یب هایی چون آسیب های جسمانی 
)قتل، آسیب های جدی جسمی و آسیب پذیری 
در براب��ر س��ایر بیماری ه��ا(، عواق��ب روان��ی 
)خودکشی، بیماری های روانی چون افسردگی، 
اضطراب، خس��تگی مزمن، کابوس های شبانه، 
اعتیاد، گوشه نشینی و انزوا( و عواقب اجتماعی 
)کاهش بهره وری و ق��درت کار و کاهش نیرو و 

توان توسعه( دانست.
خش��ونت علیه زنان بعضا امر پنهانی اس��ت 
و تجرب��ه خش��ونت علی��ه زن��ان نق��ض جدی 
س��ایرحق های زن��ان چون نقض حق��وق زنان، 
نق��ض حقوق کار و امنیت ف��ردی و حق رهایی 
از ت��رس را به همراه دارد. خش��ونت پنهان آثار 
خشونت فیزیکي )معموالً( قابل مشاهده است، 
اما در مقابل، خش��ونت هایي وجود دارد که آثار 
مخرب آن ها به چش��م نمي آید، اما تحمل شان 
بسیار دشوار است. مانند دروغ گفتن، نفقه ندادن، 
به خواسته هاي زن بي توجه بودن، چشم چراني، 
تعدد زوجات، انتقاد ک��ردن به طور مداوم، جدا 
کردن زن از کودکانش، دوستان و فامیل، پرخاش 
کردن، وادار کردن زن به ترک خانه، تهمت زدن، 
وادار کردن زن به پوشش خاص بدون میل خود. 
علل پنهان ماندن خش��ونت با وجود گستردگي 
خشونت علیه زنان و تبعات زیان بار ناشي از آن، 
پنهان نگه داشتن اعمال خشونت و پرهیز زنان 
از واکنش فعال نسبت به آن، یکي از مشخصات 

خشونت علیه زنان در تمام جوامع است.
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خشونت از منظر تئوریک 
برای یافتن پاس��خی برای این پرس��ش که 
چرا خش��ونت علیه زنان وج��ود دارد آن هم در 
خانواده که کانون عش��ق و مودت باید باش��د. و 
هم در جامعه ای ک��ه نهادهای مختلفی در آن 
مس��ئولیت تامین امنیت و حقوق شهروندان را 
دارند، به نظریات علمی که بیشتردر حیطه علوم 
روانشناسی و جامعه شناسی قرار می گیرند بطور 

خالصه اشاره می شود.

نظریه روانکاوی فروید
و  )روان کاوی(،  روان شناس��ی  دی��دگاه  از 
به خصوص با تکیه بر آثار فروید، پرخاشگری به 
منزله غریزه )instinct( در نظر گرفته می شود. 
به طور س��اده بر این مبناس��ت که افراد به این 
سبب به پرخاشگری و خشونت دست می زنند که 
انسان »طبیعتاً« پرخاشگر است. طبق این نظریه 
افراد، به دلیل انگیزش غریزی، به طور مداوم به 
ابراز رفتار پرخاشگرانه روی می آورند و خوداری از 
انجام دادن این عمل به سختی صورت می گیرد. 
اما در جوامع متمدن سعی می کنند با ارائه انوع 
تقویت ه��ا از بروز رفتار ض��د هم نوع جلوگیری 
کنند. در مقابل نظریه غریزی بودن پرخاشگری، 
روان شناسان دیگری بر این باورند که پرخاشگری 
حاصل ران��ش یا انگی��زه )drive( فرا گرفته یا 
کسب ش��ده برای صدمه زدن به دیگری است. 
مهم ترین پایه و اس��اس این نظریه، سایق بودن 
پرخاشگری بر اساس نظر دالرد، داب، سیدو … 
 aggression( یا فرضیه ناکامی پرخاش��گری

hypothesis frustration( است. 
به طور خالصه، این فرضیه بر این مبناست 

که ناکامی، به خصوص زمانی که رفتار در جهت 
رس��یدن به هدف نباش��د، باعث ایج��اد انگیزه 
instigation ) تحریک��ی( می گردد که هدف 
آن صدمه زدن به افراد یا اش��یای دیگر است. در 
این صورت، شرایط محیطی خاص باعث ظهور 

پرخاشگری )سایق پرخاشگری( می شود.

نظریه نظارت اجتماعی
نظریه نظارت اجتماعی بر وجود جرم و رفتار 
خش��ونت آمیز در انس��ان، چه دارای انگیزه های 
درونی باش��د و چه از طریق عوامل محیطی به 
وجود آید، تأکید می ورزد. آنچه در این نظریه مد 
نظر است، دو اصل است که افراد برای رسیدن به 
هدفی یا دست یابی به اقتدار، در برابر دیگران به 
استفاده از زور و قدرت تمایل دارند. اصل دوم این 
است که نظارت اجتماعی، به مثابه مانعی در سر 
راه اقتدار و خشونت قرار می گیرد؛ زیرا از آنجا که 
انسان، بدون وجود محدودیت های اجتماعی، به 
ج��رم و جنایت و رفتار نا به هنجنار تمایل دارد، 
جامعه باید ساز و کار )مکانیسم( نظارت بر آن ها 

را به وجود آورد.

نظریه های کارکردگرایی
نظ��ر کارکردگرای��ان در م��ورد خش��ونت 
خانوادگی، توجیه کننده خش��ونت اس��ت. آن ها 
خانواده را گروه��ی در نظر می گیرند که در آن، 
افرادی با جنسیت ها و گروه های سنی متفاوت، 
مدت��ی طوالن��ی در ارتباط نزدیک ب��ا هم قرار 
می گیرند. برخالف س��ایر گروه ه��ا، در این گروه 
سلس��له مراتب بر اساس تخصص یا صالحیت و 
لیاقت صورت نمی گیرد؛ بلکه بر اساس جنسیت، 
س��ن و قدرت اقتصادی. وج��ود عالیق متفاوت 
در این گروه ناهمگون، س��بب ب��ه وجود آمدن 
تضادهای آشکار یا پنهان می شود. این تضادها، 
ویژگی ها و کارکردهای مناس��ب خانوادگی را از 
بی��ن می برد و در نتیجه، باید آن ها را از س��ر راه 
برداش��ت. رفع تضادهای خانوادگی با استفاده از 
وسایل قدرت و در مواردی، از راه خشونت امکان 
پذیر می گردد. در این حالت، خش��ونت س��بب 
طبیعی ش��دن جریان زندگی روزمره می شود و 
خانواده به کارکردهای اساس��ی خود می پردازد 
که در آن، مس��ئولیت زنان، انجام دادن وظایف 
خانوادگی و مس��ئولیت اصلی م��ردان، برقراری 

ارتباط با جهان خارج و نان آوری است.

نظریه فرهنگی
از دیدگاه نظریه فرهنگ��ی، فرهنگ میراث 
اجتماعی گذش��ته اس��ت که بر رفتار کنونی و 
آینده انسان تأثیر می گذارد. بدون وارد شدن در 
فرضیه های گوناگونی ک��ه در این دیدگاه وجود 
دارد، اشاره می کنیم که فرضیه هم آهنگی فرهنگی 
 )Cultural consistency hypothesis(

در مورد وجود هم آهنگی میان ارزش های اساسی 
یک جامعه و پدیده ای اجتماعی )مانند خشونت( 
بحث می کند. مطالعات ارتباط مش��خصی میان 
رفتار خش��ونت آمیز مردان نس��بت ب��ه زنان و 
هنجارهای اجتماعی نشان می دهند. مردانی که 
با همسران خود بدرفتاری می کنند، در فرهنگی 
زندگی می کنن��د ک��ه در آن، حاکمیت مردان 
بسیار بیشتر از زنان است. از ویژگی های دیگر این 
فرهنگ، تأیید پرخاشگری مردان، وجود حاکمیت 
مردانه و فرمان برداری زنان اس��ت. بنابراین، در 
جوامع پدرساالرانه، استفاده از قدرت برای ثبات و 

برقراری امتیازات مردان دارای مشروعیت است.

نظریه های س�اختار اجتماع�ی )تنش، 
تضاد(

هرچه وقایع یا موقعیت های تنش آفرینی که 
خانواده را تهدید می کند، بیش��تر باشد، احتمال 
بروز رفتارهای خشونت آمیز در آن خانواده بیشتر 
خواهد شد و این مطلب را، تحقیقاتی در زمینه 
رابطه میان تنش و خشونت تأئید کرده است. زیرا 
در می��ان خانواده هایی که کمتر در معرض انواع 
تنش ها قرار داشتند، خشونت نیز کمتر دیده شد. 
در این بررس��ی ها، تنش به صورت اتفاقات محل 
کار، قانون ش��کنی و احضار به کالنتری و دادگاه، 
بیماری و مشکالت دیگر خانوادگی مد نظر بود. اما 
نمی توان فرض را بر این گذاشت که موقعیت های 
تن��ش آفرین، همیش��ه به خش��ونت خانوادگی 
می انجامد. زیرا احتمال بروز چنین رفتاری، زمانی 
بیشتر می شود که فرد خشن، از طریق مشاهده 
یا کس��ب تجربه، به این نتیجه برسد که اعمال 
خشونت، پاسخ صحیحی به موقعیت های تعارضی 
است. به عالوه، او باید به مشروعیت چنین رفتاری 
اعتقاد داشته باشد و گمان برد که در اثر استفاده 
از خش��ونت، تقویت مثبتی که برای او به وجود 

می آید، بیشتر خواهد شد.

نظریه فمینیستی
صاحب نظران این دیدگاه معتقدند که دلیل 
اصلی خش��ونت، وج��ود س��اختارهای اقتداری 
پدرس��االرانه در جامع��ه اس��ت. این س��اختار 
اقتداری، در سلس��له مراتب س��ازمانی نهادهای 
اجتماعی و روابط اجتماعی قابل مشاهده است. 
به عالوه، جهان بینی )ایدئولوژی( هایی در جامعه 
تبلیغ می ش��ود که بر مش��روعیت این نابرابری 
)سلس��له مراتب( تأکید دارد. نهاد خان��واده، در 
حکم نهاد مرکزی پدر ساالری، بر اساس نابرابری 
اجتماعی و استثمار زنان و کودکان بنا نهاده شده 
اس��ت و ایدئولوگ های جامعه، می کوشند آن را 

حفظ کنند.

 اصطالح »خشونت علیه زنان« را 
می توان به هر فعل خشونت آمیز 

مبتنی بر جنسیت، از جمله 
سوءاستفاده های جسامنی 

و روانی، خرید و فروش زنان 
و دخرتان و دیگر گونه های 

سوء استفاده و استثامر جنسی 
خواه در زندگی خصوصی یا 

عمومی اطالق کرد که منجر به 
بروز صدمات جسمی یا روانی، 

تحقیر یا عدم انتخاب شغل و 
در مجموع فرمانربی اجباری و 

تحمیلی در زنان می شود.
خشونتی که ناشی از رفتارهای 
فرهنگی و اجتامعی غلط و 
حتی عوامل اقتصادی است که 
همه روزه زنان را در معرض 
تهدیدهای جدی سالمتی قرار 
می دهد.
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نگاه�ی ب�ه خش�ونت علی�ه زن�ان در 
افغانستان

در افغانس��تان حقوق زن از گذشته های دور 
پای مال می ش��د و زن به عن��وان جنس دوم در 
برابر مرد محسوب می شد، اما در دهه جدید که 
نظام دموکراتیک شد و پشتوانه قدرت های بزرگ 
جهان را با خود داشت امیدواری ها جهت برابری 
حقوق زن و مرد و پای مال نشدن حقوق زنان به 
وجود آمد. مس��أله برابری حقوق زنان در قانون 
اساسی افغانس��تان گنجانده شد، اما این برابری 
فقط در روی کاغذ پیاده ش��د و زن هم چنان به 
عنوان جنس دوم باقی ماند. بسیاری از مدافعان 
حقوق بشر بر این عقیده اند که وضعیت افغانستان 
از زمان طالبان بهبود نیافته و این موضوع نه تنها 
باعث یاس مردم شده بلکه برای زنان این کشور 
بش��دت نگران کننده است. به گفته سازمان عفو 
بین الملل، زنان در سراس��ر افغانستان هم چون 
گذش��ته و دوران طالبان به قتل می رسند، مورد 
تجاوز قرار می گیرند و به طور بی محابایی زندانی 
می شوند. بسیاری از مردان افغان با تکیه بر سنن 
فئودالی با زنان مانند اس��باب و اثاثیه ش��خصی 
رفتار می کنند و بدون نگرانی از مجازات، آن ها را 
مورد آزار و اذیت قرار می دهند. بسیاری از مردان 
با توسل به خشونت می خواهند برتری خود را بر 
زنان ابراز کنند و این در حقیقت برای آن ها نوعی 

افتخار است.
از همه این ها که بگذریم خشونت اساساً در 
جامعه ما به عنوان یک روش و مکانیسم جهت 
حل مش��کالت، اختالفات و منازع��ات میان دو 
طرف تبدیل شده است. یعنی انسان افغانستانی 
بجای این که منازعات و اختالفات خود را با روش 
منطقی حل و فصل کند از راه خش��ونت تالش 
می کند حل و فصل کند. استفاده از خشونت در 
جامعه ما هم به ص��ورت کالن و میان گروهی، 
میان قومی مطرح اس��ت و هم به صورت جزئی 
میان افراد وج��ود دارد. یعنی حل اختالفات به 
صورت عموم با خشونت صورت می گیرد. بنابراین 
بدون ش��ک خشونت نتیجه ای جز نقض حقوق 
یک طرف چیزی دیگری در بر نخواهد داش��ت. 
چنانچه که در تحقیقات کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بشر افغانستان در مورد آمار خشونت علیه 
زنان نش��ان می دهد که رقم خشونت نسبت به 
سال گذشته در کش��ور دو برابر افزایش یافته و 

وضعیت جدی و خطرناکی را نشان می دهد: 
در بخشی از این گزارش آمده است:

»در س��ال گذش��ته مجموع موارد خشونت 
علیه زنان که توسط کمیسیون در شش ماه اول 
سال به ثبت رسیده بود به 1176 مورد می رسید. 
بنابراین، در سال جاری آمار خشونت علیه زنان 
افزای��ش تقریب��اً 108 درصد افزایش را نش��ان 

می دهد که بیشتر از دو برابر است.«
گ��زارش دفت��ر هماهنگی بخ��ش حمایت 

از حق��وق زنان در کمیس��یون مس��تقل حقوق 
بش��ر افغانس��تان، قتل، لت وکوب، بد دادن، بدل 
کردن، تحمیل ازدواج اجباری، ب��ه ازدواج دادن 
خردساالن، سقط جنین، عذم پرداخت نفقه، قرار 
دادن در وضعیت بی سرنوش��تی، اخراج از منزل، 
ممانعت از فعالیت های اجتماعی، غصب ملکیت، 
طالق دادن، تجاوز جنسی، اختطاف، توقیف بدون 
موجب، کشاندن اجباری به اعتیاد به مواد مخدر، 
را از مهم ترین موارد خشونت علیه زن در خانواده 
و جامعه  افغانی لیست کرده است. هم چنین زنان 
را وادار می کن��د تا به هدف رهایی از خش��ونت 
دست به اعمالی چون خودس��وزی، خودکشی، 
تریاک خوردن، اقدام به قتل، س��قط جنین، فرار 
از منزل وکارهای ش��بیه این ها زده و خواسته یا 
ناخواس��ته خود را در معرض خط��ر قرار دهند. 
گزارش وضعیت حقوق بشر زنان در شش ماه اول 
سال جاری دسته بندی تازه ای را مبتنی بر ارتباط 
انواع جرایم و خس��ونت  علیه زن که به هم دیگر 
دارند، انجام داده است که ما نیز در پیروی از این 
دسته بندی به آمار و موارد مهمی از انواع خشونت 

علیه زنان در این بخش اشاره ی خواهیم داشت:
گزارش وضعیت حقوق بشر زنان در شش ماه 
اول س��ال جاری وضعیت موجود را نگران کننده 
توصیف کرده و از دولت و جامعه  جهانی می خواهد 
تدابی��ر عملی جدی ت��ری را جهت جلوگیری از 
خش��ونت علیه زنان روی دست گرفته و کسانی 
را که مرتکب خشونت علیه زنان می گردد مطابق 
به قوانین ملی به سزای اعمال شان برساند. مبتنی 
ب��ر این گزارش هنوز برخ��ی از مردان جامعه ی 
ما ب��ه خود اجازه می دهند تا زن��ان را که هرگز 
فرصت نافرمانی در برابرآنان را به دست نیاورده اند، 
به جرمی که مرتکب نش��ده اند لت وکوب کرده 
و عقده های عمدتا گرفته ش��ده از محیط بیرون 
و روابط شخصی ش��ان را بر کسانی که شریک و 
همدم زندگی او محسوب می گردد، خالی کنند. 
باتوجه به این گزارش هنوز زنانی زیادی مجبور 
به خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل و تحمل 
رنج ها و دردهای طاقت فرسا می باشند که در اثر 
خشونت های متداوم و همه روزه مردان خانواده و 
اجتماع بر آن ها تحمیل می گردد. هنوزهم زنان 
و دختران زیادی قربانی هوس های غیرانس��انی 
مردانی می شوند که با بی رحمی و شقاوت بر آنان 
تجاوز می کنند. هم چنان تضادها وش��کاف های 
زیادی در دس��تگاه های حقوقی، قضایی وعدلی 
کشور وجود دارد که در آن ها حق و حقوق زنان 
نادیده گرفته ش��ده ویا با برخورد تبیعض آمیز و 
مرد ساالرانه علیه آنان ظلم و بی عدالتی صورت 
می گیرد. تبعیض هم چن��ان در تمام زمینه های 
زندگی زنان کش��ور وجود داش��ته و متأسفانه با 
گذشت چندین س��ال از حاکمیت جدید هنوز 
هم نتوانسته ایم شاهد وضعیتی باشیم که زنان از 
جایگاه و موقعیت برابر با مردان جامعه برخوردار 

ب��وده و بدون اعت��راض بتوانند به موقعیت هایی 
دست یابند که فرصت دسترسی بسیار آسان در 
آن زمینه برای مردان وجود دارد. جایگاه پایین و 
حقیر زنان نسبت به مردان در روابط خانوادگی، 
یک واقعیت تعریف شده، قابل قبول و انکار ناپذیر 
بوده و هیچ اعتراضی در برابر آن نمی تواند شنونده 

داشته و مؤثر واقع شود.

نتیجه گیری:
 خش��ونت علیه زنان در حکم بریدن و قطع 
کردن ریشه های درختی است که خود بر شاخ و 

برگ های آن ایستاده ایم.
مطالب فوق به وضوح نمایان گر آن است که 
در کشور ما حرکت دفاع از حقوق زنان، هم چون 
بس��یاری موضوعات دیگر، به گون��ه ای انفعالی 
پی گیری شده است؛ چنان که گروهی دیگر نیز 
که به مسائل زنان از سر ناچاری و فرار از انگ اتهام 
پرداخته اند، به انفع��ال افتاده اند. امروزه ضرورت 
دفاع فعال از شخصیت و حقوق زنان بیش از هر 
زمان دیگر احساس می شود؛ هم به این دلیل که 
مسائل اصلی و تأثیرگذار زنان در پشت هاله ای از 
نگرش های غلط جاهالنه و جامدانه پنهان مانده 
است و هم به دلیل آن که اصالحاتی که با نیت 
دفاع از زنان انجام می ش��ود بیش از آن که مفید 

باشد بر آسیب ها افزوده است. 
علت اینکه خشونت علیه زنان در افغانستان 
هم چنان پا برجاست از آن جهت است که تاکنون 
به ندرت پژوهش های با این موضوعات کار شده ، 
ویا اینک��ه از نتایج این پژوهش ها به ندرت برای 
عموم م��ردم و حت��ی کارشناس��ان این عرصه 
منتشر شده اس��ت. خشونت علیه زنان هنوز به 
عنوان ابزاري براي تداوم و تقویت فرمان برداري 
از مردان، اس��تفاده مي شود. خشونت علیه زنان 
هم چنین از نسلي به نسل دیگر منتقل مي شود. 
پسران شاهد خشونت علیه مادران شان، در دوران 
بزرگس��الي براي حل اختالف هاي خود پیش از 
سایر پسران به خشونت روي مي آورند. دختران 
شاهد خش��ونت علیه مادران شان نیز نسبت به 
سایر دختران با احتمال بیشتري قرباني خشونت 
شوهران شان مي ش��وند. هنوز هیچ اقدام مهم و 
مش��خص عملی در راستای تثبیت جایگاه زنان 
در ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور صورت 
نگرفته و تمام واحدهای اداری کشور به خصوص 
در والیت ها هم چنان مردانه و بدون حضور زنان 

وجود دارند.
ترویج منطق گفتگو و ارزش های دموکراتیک 
باعث می شود که شهروندان برای حل اختالفات 
خود از گفتگو و اس��تدالل اس��تفاده کند و این 
طوری زمینه های دیگرپذیری فراهم می ش��ود. 
آموزش از س��طح دبس��تان تا مقاط��ع باالتر در 
خص��وص حق��وق زن��ان و آزادی های ش��ان و 
ادامه در صفحه 37
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په اســالم کي د اخالقو، ټولنیزو احکامو، 

الهــي ملانځنې او نبــوي ارشــاداتو یوه لویه 

موخه انســانیت او برش پالنه ده. که د اسالم 

پر ګڼو فردي، کورنیو او ټولنیزو الرښوونو غور 

وکــړو نو راتــه جوته به يش چــي اصل هدف 

یــې د یوه ځانګړي تعلق پر بنســټ انســاين 

خواخــوږي او برش پالنه ده. مثال:  الله تعالی 

مســلامنانو تــه په قران کریم کــي ویيل چي 

له خپل مور وپالر رسه ښــه کــوئ، هغوی مه 

ځــوروئ، پــه هره روا چــاره کي یــې اطاعت 

وکــړئ، له ټولو خپلوانو رسه غوره چلند کوئ، 

د یتیامنو حقوق مه خورئ، له هغوی رسه ښه 

کوئ، الس یې نیســئ، غریبانو او بې وزلو ته 

پام کوئ، ســوال کوونکي مــه رټئ او دايس 

نورې الرښوونې. 

دا ټــول احــکام تر یوه ځانګــړي رسلیک 

النــدي پــه مجموع کــي له برشیــت رسه د 

خواخــوږۍ هغــه مــوارد دي چــي د دین په 

ګڼو الرښــوونو کي ورباندي ټینګار شوی، هر 

مسلامن یې د هغو تر رسه کولو ته هڅولی، د 

دايس کړنو د تــررسه کوونکو درجې یې بیان 

کړې ، د نه کوونکو دنیوي او اخروي مقام یې 

پــه ګوته کړی او په ټوله کــي یې  پر ټولنه او 

انسانیت د شتون او نه شتون په صورت کي د 

هغو مثبتې او منفي اغیزې څېړلې دي.

که د اســالم اصل روح یاين د الله توحید 

تــه پام وکړو نــو هم پوهېدای شــو چي دا په 

انساين تاریخ کي پر برشیت یوه سرته لورونه 

ده، ځکــه کله چي په کومــه ټولنه کي الهي 

توحید نه وي، هلته ډېر وخت انسانیت مجبور 

شوی چي د خپل خالق او مالک پر ځای ُبت، 

قرب، انســان، حیوان، ملر، سپوږمۍ، ستوري 

او د طبعیت نورو نښــو او مظاهرو ته رس ټیټ 

کړي، خپل انســانیت تر پښو الندي کړي، د 

دايس څه په وړاندي رس پر ســجده يش چي 

د ده د ملانځنې لپاره نه بلکي د ده د خدمت 

لپاره دی. همدا خــربه په یوه قراين ایت کي 

دايس 

َر َلُكْم َما  انځور شوې: أََلْم َتَرْوا أَنَّ اللََّه َسخَّ

َغ َعَلْيُكْم  َواِت َوَما يِف اْلَرِْض َوأَْســبَ ــامَ يِف السَّ

ِنَعَمــُه َظاِهرًَة َوَباِطَنًة َوِمــَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل 

يِف اللَِّه ِبَغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب 

ُمِنرٍي ) لقامن: 20 (  

ژباړه: ومو نه ليدل چي الله هغه څه درته 

ایيل کړي چي په اسامنو او ځمکه کي دي؟ 

پر تاســو يې ښــکاره او پــټ نعمتونه لورويل. 

ځينــي خلــګ دايس دي چي د اللــه په اړه 

له څه پوهي، الرښــوونې او ځالند کتاب پرته 

شخړه کوي. 

د دې ایــت پــه رڼا کــي راته جوته شــوه 

چــي د څرګنــدو کایناتو په ډله کي انســان 

او برشیــت ډېر لوړ مقام لــري. نور کاینات د 

ځانګــړو قوانینو له مخــې د خپل فطرت تابع 

دي چي یوه ذره رسغړونه ترې نه يش کوالی، 

دین او انسانیت
عبدالغفور پريوز

مګر انســان له یو ډول مجبوریت رسه-رسه په 

محدوده دایره کي خپلواک دی، شــعور لري، 

الله پرې د عقل په څېر یو سرت نعمت لورولی، 

د زده کړې استعداد لري، د بیان څښنت دی، 

ژبــه ورکړل شــوې او ان کــوالی يش د خپل 

چاپیریال په شــاوخوا کــي موجود کاینات په 

خپله ګټه وکاروي او هغه ډول اســتفاده ترې 

وکړي چي د ده زړه یې غواړي. 

انســان د خپلو همدغــو اســتعدادونو او 

وړتیاوو پر بنسټ د ځمکې پر مخ د مېشتېدو 

چانــس وموند او د هغې ننګونــې په وړاندي 

بریالی شو چي د مالیکو په څېر د یوه نوراين 

او ســپېڅيل مخلوق له خوا وررسه مخ شــوی 

وو. همــدا وجه ده چي د انســانانو ترمنځ له 

هــر ډول ژبنــي، مذهبي، نژادي او ســمتي 

تبعیض پرتــه د الله په وروســتي کالم کي د 

ټول برشیت په اړه ویل شوي: 

أَنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًســا ِبَغرْيِ َنْفٍس أَْو َفَساٍد يِف 

ا َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها  َ اْلَرِْض َفَكأمَنَّ

ا أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا  ) املايده: ۳۲ ( َ َفَكأمَنَّ

» يقينا کـــه څــــوک يو نفس د بل نفس 

په بــــــــــدل  کي له وژلـــــو او په ځمکـــه 

کي له فســاد کولو پرته ووژين نو ګواکي ټول 

خلګ يــې ووژل او که يې څوک ژوندی کړي 

نو ګواکي ټول خلګ يې ژوندي کړل.«  

دا الهي الرښوونه موږ ته راښيي چي د هر 

انســان وژنه ډېر لوی جرم او ســخت کرکجن 
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عمل دی. که څوک یو انســان قتلوي ګواکي 

ټــول انســانیت وژين، ځکه پــه حقیقت کي 

ټول انســانان دیــوه مور او پــالر اوالده ده، د 

یــوه خــدای بنــده ګان دي او تــر منځ یې د 

انسانیت په نوم یوه اړیکه ده چي په دې کي 

هیڅ ډول تبعیــض ځای نه يش موندالی. په 

الهي دین کي د ګڼو عباداتو موخه دا ښودل 

شــوې چي په وسیله یې انســان تقوا تر السه 

کړي. د تقوا ســاده او اســانه تعریف له خپل 

خالق او د هغه له مخلوق رسه نېکه رابطه ده. 

یــاين تقوا دار او متقي انســان هغه دی چي 

هــم د خپل خالق حقوق پر ځای کړي او هم 

د مخلــوق. که وګورو نو د تقوا لفظ د هر ډول 

لوړو برشي اخالقو او غوره ټولنیزو اړیکو لپاره 

یو ډېر ســاده تعبیر دی چي هــر څوک پرې 

په اســانۍ پوهېږي. قران کریم د رسول الله 

په اړه ویيل: 

َوإِنََّك َلَعَل ُخُلٍق َعِظيٍم ) القلم: ۴ (

» او يقينا ستا اخالق ډېر لوړ دي.«  

د رســول الله لوړ اخالق او سرت شخصیت 

د دې ســبب شــول چي د خپــل وخت لوی 

جابران، رسسختي مخالفین او د هرې ټولنې 

وګړي متاثر کړي. ښــه کردار، برشپال چلند 

او انساين خواخوږۍ ته یې وهڅوي. ان امام 

بخاري په خپل کتاب صحیح البخاري کي یو 

ډېر عجیب روایت نقل کړی. راځئ! دا روایت 

په ګډه ولولو او د څو شېبو لپاره یې پر محتوا 

تم شو: 

َثَنا َعْمُرو ْبُن  َثَنا ُشْعَبُة، َحدَّ َثَنا آَدُم، َحدَّ َحدَّ

ُمرََّة، َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن أيَِب َلْيَل، 

َقاَل: َكاَن َســْهُل ْبُن ُحَنْيٍف، َوَقْيُس ْبُن َسْعٍد 

ِة، َفَمرُّوا َعَلْيِهــاَم ِبَجَنازٍَة،  َقاِعَدْيــِن ِبالَقاِدِســيَّ

َفَقاَمــا، َفِقيَل َلُهــاَم إِنََّها ِمْن أَْهــِل اَلرِْض أَْي 

ِة، َفَقــااَل: إِنَّ  النَِّبيَّ َصلَّ اللُه  مَّ ِمــْن أَْهِل الذِّ

َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّْت ِبِه ِجَنازٌَة َفَقاَم، َفِقيَل َلُه: إِنََّها 

 ، ِجَنازَُة َيُهوِديٍّ

َفَقاَل: »أََلْيَسْت َنْفًسا«. ) صحيح البخاري، 

حديث شمېره: ۱۳۱۲ ( 

» عمــرو بن مره وايي چي له عبد الرحمن 

بن ابی ليلی مي واورېدل، ويې ويل: ســهل 

بن حنيف او قيس بن ســعد په قادســيه کي 

ناست وو، پر دوی يوه جنازه راغله او ورته والړ 

شول. يو چا ورته وويل: دا خو اهل ذمه دي؟. 

دوی وويــل: پر رســول الله همــدايس جنازه 

راغلــه، دی ورته والړ شــو. ده ته وویل شــول 

چي دا د يوه يهودي جنــازه ده. ده وويل: ايا 

انسان نه دی؟.«  

یهود په خپــل وخت کي هغه ډله وه چي 

له رســول الله رسه یې ان د مکې تر مرشکینو 

هم ډېرې ډغرې ووهلې، د هغه پر خالف یې 

پټې دسیسې جوړې کړې، د ده  د ترور هڅه 

یــې وکــړه، د هغه د ناکامه کولــو هره ممکنه 

چاره یې وکاروله او له مخامخ جګړو نیولې تر 

هر ډول شــیطانت پوري يې خپــل ټول توان 

پــر دې رصف کړ  چــي دی له منځه یو يس. 

مګر له دې هر څه رسه-رسه بیا هم رسول 

اللــه د یوه یهــودي جنازې ته د انســاين 

نفــس د درناوي په دود والړېږي او احرتام یې 

کوي. 

دې ټولــو حقایقو ته په پــام باید وپوهېږو 

چي د اسالم په ســپېڅيل دین کي انسانیت 

تــر هرڅه اوچت مقــام لــري او د برش پالنې 

احساس هغه شعور دی چي پر بنسټ یې له 

هر ډول تبعیض پرته کوالی شــو چي د نړۍ 

د ټولو انســانانو تر منځ د امن، ورورولۍ، ګډ 

کار، ارام چاپیریال او مینې فضا رامنځ ته کړو، 

ځکــه د برشیت پراخه نړۍ هم د نورو کایناتو 

له فطرته جــال کېدای نه يش، نور کاینات له 

هر ډول اختــالف او تنوع رسه-رسه بیا هم تر 

خپل منځ وحدت او همغږي لري چې موږ هم 

د خپــل دین په رڼا کي د هغوی له دې عمل 

څخه په الهام او عربت اخیستلو کوالی شو د 

رنګ، ژبــې، عاداتو، فرهنګ، مذهب، هیواد، 

ټولنې، افکارو او نژاد له اختالف رسه-رسه یوه 

ګډه، ارامه او سوکاله نړۍ ودانه کړو.

  از صفحه 35

  تیشه به ریشه
برخورد آقای��ان و اصالح تفکر مردان در برخورد 
با زنان، هم چنین این آموزش می تواند از طریق 
رسانه های گروهی نیز در سطح کل جامعه داده 
شود، ایجاد قوانینی برای سازمان های بهزیستی، 
رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، ایجاد قوانینی 
در جهت حمایت از قربانیان خشونت خانگی تا 

احساس تنهایی نکنند.
نهایتاً اینکه بحث خش��ونت علی��ه زنان در 
افغانس��تان هم ریش��ه فرهنگی دارد. هم ضعف 
شناختی نسبت به جایگاه و شخصیت محوری 
و تمدن س��از زن��ان، هم به عنوان م��ادر و مربی 
نس��ل های بش��ری و هم به عنوان قدرت نرم و 
اثرگذار در تحوالت مثبت جوامع. درمان این درد 
ناس��ور نیز در راه حل های آموزش��ی و تربیتی و 
تحول افکار نسبت به زن و مقام رفیع او در جامعه 
است. مرد افغانستانی حقوق زن افغانستانی را نه 
تنها در الب��الی کتاب ها و منش��ورهای حقوق 
بش��ری بلکه در درون نهاد و فطرت خودش باید 

جستجو کند. 

راهکارها:
ایجاد مراکز متعددآموزشی و تربیتی در شناخت جایگاه زن از منظر 

دینی و قانون مدنی. 
ایجاد فرهنگ سراهای صلح خانواده در شهرها.

ایجاد مراکز مشاوره و حمایت از قربانیان خشونت.
ایجاد پلیس خانواده و پیگیری منصفانه حقوق قربانیان خشونت.

بهره گیری از تجارب سایر کشورهای اسالمی در ارتقائ مشارکت 
زنان در امور جامعه و تشکیل اتحادیه های زنان.

ایجاد تش��کل و کمیته های زنان جهت پیگی��ری و احقاق حقوق 
بانوان.

ایجاد و راه اندازی ش��بکه ها و رسانه های جمعی با محوریت شیوه 
برخورد با زنان.
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که څوک یو انسان 
قتلوي ګواکي ټول 

انسانیت وژين، ځکه په 
حقیقت کي ټول انسانان 

دیوه مور او پالر اوالده 
ده، د یوه خدای بنده

ګان دي او تر منځ یې 
د انسانیت په نوم یوه 
اړیکه ده چي په دې کي 
هیڅ ډول تبعیض ځای 
نه يش موندالی.
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خشونت 
هم چنان 
قربانی 
می گیرد

قسمت دوم و پایانی 
حمید حمیدی

در گزارش های ادواری که توس��ط دو نهاد 
خشونت به روایت س��ازمان بهداشت جهانی و 
صندوق زنان س��ازمان ملل، در طی سال های 
گذش��ته منتشر شده، به خش��ونت علیه زنان 
و دختران به مثابه مش��کلی عظیم و همه گیر 
اش��اره شده اس��ت. دس��ت کم یک زن از سه 
زن در سراس��ر جهان مورد ضرب و جرح، سوء 
استفاده جنسی یا به گونه ای در طول زنی خود 

مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته اند.
در اکث��ر این م��وارد، آزارها از س��وی یکی 
از بس��تگان یا نزدیکان خود زن صورت گرفته 
است. مسأله خش��ونت علیه زن، احتماالً یکی 
از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای 
امروز است که زندگی انسان ها را ویران و مانعی 
برای رشد و پیشرفت جوامع ایجاد می کند. آمار 
و ارقام به دس��ت آمده از خش��ونت علیه زنان، 
تصوی��ر وهم انگیزی را از پیامدهای اجتماعی و 

سالمتی ترسیم می کند.
بر اس��اس تحقیقاتی که در سراس��ر جهان 
انجام ش��ده اس��ت، نیمی از زنان��ی که به قتل 
رسیده اند، به دست همسران یا شریکان پیشین 
زندگی خود کش��ته ش��ده اند. خشونت یکی از 
دالیل عمده ی مرگ و از کار افتادگی جس��می 
برای زنان میان سنین 15 تا 44 سال است. در 
یک بررس��ی تحقیقاتی که در سال 1994، بر 
اساس اطالعات بانک جهانی انجام شد، از میان 
ده عامل برگزیده ش��ده ای ک��ه زندگی زنان در 
این رده سنی را تهدید می کند، میزان مرگ به 
دلیل تجاوز جنس��ی و خشونت، باالتر از میزان 

مرگ بر اثر سرطان، تصادفات، جنگ و یا ابتال 
به بیماری ماالریا بوده است.

عالوه بر این، چندین مطالعه ی تحقیقاتی 
دیگر درباره با خشونت روند رو به رشد و ابتالی 
به ویروس اچ .آی. وی و بیماری ایدز را آش��کار 
کرده است. خشونت علیه زن، موجب تضعیف 
افراد، خانواده ها و جوامع و مانع رشد و توسعه  
اقتصادی کش��ورها می ش��ود. زن��ان در روابط 
خصوصی و نزدیک خود با یک مرد بیش از هر 
موقعیت دیگری در خطر مواجهه با خش��ونت 
ق��رار می گیرند. زن��ان در هیچ کج��ای دنیا از 

چنین نوع خشونتی در امان نیستند.
از میان ده کشوری که در سال 2005 مورد 
مطالعه و بررسی سازمان جهانی بهداشت قرار 
گرفتند، بیش از پنجاه درصد زنان در بنگالدش، 
اتیوپی، پرو و تانزانیا در خانه و توسط همسران 
خود مورد خش��ونت جس��می و جنس��ی قرار 
گرفته ان��د. باالترین این ارقام از کش��ور اتیوپی 
بود که در آن جا ای��ن رقم هفتاد و یک درصد 
گزارش شده است. تنها در کشور ژاپن این آمار 
با کمتر از بیس��ت درصد، پایین ترین رقم سوء 

استفاده و آزار جسمی زنان بوده است.
یک گزارش قدیمی تر از س��وی س��ازمان 
جهانی بهداش��ت میزان زنانی را که در بریتانیا 
مورد خشونت خانگی قرار می گیرند 30 درصد 
و در آمری��کا 22 درص��د گ��زارش داده بود. بر 
اس��اس تحقیقاتی که در سراس��ر جهان انجام 
شده است، نیمی از زنانی که به قتل رسیده اند، 
به دست همس��ران یا شریکان پیشین زندگی 
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از میان ده کشوری که در سال 
۲۰۰۵ مورد مطالعه و بررسی 
سازمان جهانی بهداشت قرار 

گرفتند، بیش از پنجاه درصد 
زنان در بنگالدش، اتیوپی، پرو 

و تانزانیا در خانه و توسط 
همرسان خود مورد خشونت 

جسمی و جنسی 
قرار گرفته اند. باالترین این 
ارقام از کشور اتیوپی بود که 
در آن جا این رقم هفتاد و یک 
درصد گزارش شده است. تنها 
در کشور ژاپن این آمار با کمرت 
از بیست درصد، پایین ترین رقم 
سوء استفاده و آزار جسمی 
زنان بوده است.

خود کش��ته ش��ده اند. زن��ان اکثراً به دس��ت 
مردهایی که از پیش می شناس��ند، از جمله به 
وسیله  اسلحه، آتش سوزی یا زیر ضرب و جرح 

جسمی جان می دهند.
بر اس��اس گزارش صندوق زنان س��ازمان 
ملل که در فاصله ی س��ال های 2003 و 2005 
میالدی تهیه شد، از میان 1327 مورد خشونت 
علیه زنان در افغانستان، 36 تن به قتل رسیده 
بودند. در ش��انزده م��ورد، 44/6 درصد، آنها به 
دست همسران خود کشته شده بودند. کمبود 
خدمات موج��ود، تعصب ناموس��ی و ترس، از 
عوامل اصلی عدم دریافت کمک برای این زنان 
اس��ت. این امر توس��ط تحقیقاتی که سازمان 
بهداش��ت جهانی در س��ال 2005 میالدی، بر 
اس��اس اطالعات به دس��ت آمده از سوی 24 
هزار زن در ده کش��ور تهیه شده بود، به تأیید 

رسید.
بر اساس این بررسی، بین 55 تا 95 درصد 
زنانی که مورد سوء استفاده ی جنسی و جسمی 
همس��ران خود قرار گرفته بودن��د، هرگز برای 
دریاف��ت کمک به س��ازمان های کمک دهنده، 
پناهگاه ه��ای ویژه ی زنان و ی��ا پلیس مراجعه 
نک��رده بودند. با وجود آن که زن��ان عمدتاً در 
خطر خش��ونت از سوی همسران یا دیگر افراد 
خانواده ش��ان قرار دارند، اما خشونت جنسی از 
س��وی مردان دیگر نیز امری به نس��بت عادی 

است.
برآوردهای انجام شده حاکی است که از هر 
پنج زن، یک نفر در ط��ول زندگی خود هدف 
تجاوز جنس��ی قرار می گیرد. بر اساس بررسی 
مدیرعموم��ی مطالعات امور وی��ژه ی صندوق 
زنان که در س��ال 2006 انجام شد، »خشونت 
جنسی از سوی فردی به جز همسر« به افرادی 
نظیر بس��تگان، دوستان، آشنایان، همسایگان، 
هم��کاران یا افراد غریبه منس��وب می ش��ود. 
برآورد میزان خش��ونت های جنس��ی توس��ط 
این گونه افراد عموماً امر مشکلی است، زیرا در 
بسیاری از جوامع، خشونت جنسی برای زنان و 
خانواده های شان امری بسیار ناپسند و شرم آور 

محسوب می شود.
با این حال، برآوردهای انجام ش��ده حاکی 
از آن اس��ت ک��ه از ه��ر پنج زن، ی��ک نفر در 
طول زندگ��ی خود هدف تجاوز جنس��ی قرار 
می گیرد. س��نت های زیان آور و مصدوم کننده، 
انواع خش��ونت هایی را تشکیل می دهند که در 
برخی جوامع به طور س��نتی علی��ه زنان انجام 
می شود. س��ابقه ی تاریخی این اعمال به قدری 
دیرینه است که به عنوان بخشی از فرهنگ آن 
جوامع پذیرفته شده اس��ت. این اعمال شامل 
ختنه  زن��ان، قتل های جهیزیه ای و ناموس��ی 
ی��ا ازدواج های پیش از موعد، و س��االنه منجر 
ب��ه مرگ ی��ا از کارافتادگی جس��می و روحی 

میلیون ها زن در سراسر جهان می شود.
قتل های جهیزیه ای، از اعمال بس��یار غیر 
انس��انی است که توسط همسر یا حتی محاکم 
علیه زن یا خانواده اش صورت می گیرد؛ به خاطر 
آن که آن ها قادر به پرداخت جهیزیه نبوده اند. 
در برخی فرهنگ ها این جهیزیه به صورت پول 
پرداخت می ش��ود و میزان آن ممکن اس��ت از 
درآمد س��االنه ی خانواده  دخت��ر نیز فراتر رود. 
این گونه قتل ها به ویژه در کش��ورهای آسیای 
جنوبی مرسوم است. بر اساس آمار جنایت در 
هند، ش��ش هزار و 822 زن در سال 2002 در 

نتیجه  چنین خشونت هایی کشته شده اند.
در بن��گالدش، موارد بس��یاری از حمالت 
اس��یدی مشاهده شده اس��ت که اکثراً موجب 
کوری، از شکل افتادگی یا مرگ قربانیان شده 
اس��ت. در سال 2002، 315 زن و دختر جوان 
قربانی حمالت اسید شدند. در سال 2005 این 
میزان به 267 نفر کاهش پیدا کرد. در بسیاری 
از کشورها، زنانی که یا مورد تجاوز جنسی قرار 
گرفته اند، یا پی��ش از ازدواج با فردی رابطه ی 
جنس��ی برق��رار کرده اند و به ارت��کاب خیانت 
جنسی متهم شده اند، توسط خانواده های خود 

به قتل می رسند.
خانواده ها ک��ه این گونه رفتارها را بی عفتی 
تلقی می کنند، با قتل زنان و فرزندان ش��ان به 
عبارتی دامان لکه دار شده خانواده  خود را پاک 
می کنند. بر اساس آمار مؤسسه جمعیت سازمان 
ملل متحد، شمار گس��ترده  قتل های ناموسی 
در جهان س��االنه به پنج هزار نفر می رس��د. بر 
اس��اس گزارش ویژه  سال 2002 سازمان ملل، 
بیشترین تعداد قتل های ناموسی در کشورهای 
پاکس��تان، ترکیه، اردن، س��وریه، مصر، لبنان، 
ایران، یمن، مراکش و دیگر کش��ورهای خلیج 

مدیترانه صورت می گیرند.
این اق��دام می��ان جمعی��ت مهاجرین در 
کش��ورهایی نظیر آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز 
مشاهده می ش��ود. البته این نوع خشونت تنها 
در کش��ورهای اس��المی رخ نمی دهد، بلکه در 
برزیل نیز مواردی بوده اس��ت که قتل یک زن 
توسط همس��رش به اتهام ارتکاب خیانت قابل 
قبول واقع ش��ده اس��ت. بر اساس یک گزارش 
دولتی در س��ال های 1994 تا 2003 میالدی، 
چهار هزار زن و مرد پاکستانی به علت ارتکاب 
خیانت جنسی یا به عبارتی زنا کشته شده اند، 
ام��ا تعداد زنان مقتول بی��ش از دو برابر تعداد 

مردها بوده است.
در مطالع��ه ای ک��ه پیرامون قت��ل زنان در 
اسکندریه مصر صورت گرفت، 47 درصد زنان 
پ��س از آن که مورد تجاوز جنس��ی قرار گرفته 
بودند، به دس��ت بس��تگان نزدیک خود کشته 
ش��ده اند. در اردن و لبن��ان، 70 ت��ا 75 درصد 
مرتکب شدگان این قتل ها را برادران این زن ها 

تش��کیل می دهند. انج��ام ازدواج های پیش از 
موع��د قانونی یا زودرس در سراس��ر جهان، به 
ویژه در کش��ورهای آفریقایی و آسیای جنوبی 
امری رایج به ش��مار می آید. ای��ن اقدام نوعی 
سوء اس��تفاده ی جنسی محسوب می شود، زیرا 
در اکثر این موارد دختران به زور وادار به ازدواج 
می ش��وند و همین مسأله به نوبه  خود سالمت 

جسمی � روانی آنها را به مخاطره می اندازد.
ازدواج ه��ای زودرس هم چنی��ن خطر ابتال 
به وی��روس اچ آی وی و بیماری ایدز را افزایش 
می دهد و فرصت ورود به مدرسه و تحصیل را 
از دخت��ران می گیرد. پدر و مادرها اکثراً با این 
ادعا که آینده  روشن تری را برای فرزندان خود 
انتخاب کرده اند، این گون��ه ازدواج ها را توجیه 
می کنن��د. آن ها از ازدواج فرزن��دان خود برای 
بهب��ود وضعیت اقتصادی یا موقعیت اجتماعی 
خود اس��تفاده می کنن��د. گاه وج��ود ناامنی، 
اختالف های خانوادگی و بحران های اجتماعی 
نی��ز موجب س��رگرفتن این گون��ه ازدواج های 

زودرس می شود.
براساس گزارش ویژه ی سازمان ملل متحد 
در س��ال 2006، ح��دود 57 درص��د دختران 
در افغانس��تان، پیش از شانزده س��الگی ازدواج 
می کنند. گفته می شود دالیل اقتصادی، نقش 
قاب��ل توجه��ی را در این ازدواج ه��ای زودرس 
ایفا می کند. قاچاق زنان ش��امل ربودن، انتقال 
و اس��ارت زنان با توس��ل به تهدید، ظلم و زور 
برای اس��تفاده  کاری، بندگی و بردگی از آن ها 
می شود. افراد در بخش های گوناگون اجتماعی 
ب��ه صورت غیر رس��می ب��رای کار اجباری در 
منازل، مزارع، کارخانه ها، فحش��ا یا گدایی در 
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براساس گزارش ویژه ی سازمان 
ملل متحد در سال ۲۰۰۶، حدود 

۵۷ درصد دخرتان در افغانستان، 
پیش از شانزده سالگی ازدواج 
می کنند. گفته می شود دالیل 
اقتصادی، نقش قابل توجهی 
را در این ازدواج های زودرس 

ایفا می کند. قاچاق زنان شامل 
ربودن، انتقال و اسارت زنان

با توسل به تهدید، ظلم و زور 
برای استفاده  کاری، بندگی و 
بردگی از آن ها می شود. افراد در 
بخش های گوناگون اجتامعی 
به صورت غیر رسمی برای 
کار اجباری در منازل، مزارع، 
کارخانه ها، فحشا یا گدایی 
در خیابان ها به کار واداشته 
می شوند.

خیابان ها به کار واداشته می شوند.
ع��دم توانای��ی زن��ان ب��رای مش��ورت یا 
تصمیم گیری در داش��تن ی��ک رابطه ی امن و 
سالم جنسی ارتباطی نزدیک با شیوع ویروس 
اچ آی وی و بیم��اری ای��دز دارد. تعداد قربانیان 
غیر نظامی در درگیری های مسلحانه به مراتب 
بیشتر از تعداد سربازان و نظامیان است. حدود 
70 درصد تلف��ات در جنگ ها و درگیری های 
مس��لحانه را زنان و کودکان تشکیل می دهند. 
در این گونه ش��رایط، از جس��م زنان به عنوان 
بخشی از میدان جنگ، در تاکتیک های نظامی 
اس��تفاده می ش��ود. زنان در جنگ مورد تجاوز 
جنسی قرار می گیرند، ربوده، تحقیر و حتی گاه 

به زور باردار می شوند.
اساس��نامه  دادگاه بین المللی کیفری در رم 
که در سال 1998 به تصویب رسید، نخستین 
قراردادی اس��ت که این طیف وسیع خشونت 
جنسی و تبعیض جنس��ی را به عنوان یکی از 
بزرگ ترین موارد نقض حقوق بش��ر تشخیص 
داده است. امروز تقریباً نیمی از تمامی افرادی 
که در محاکم بین المللی کیفری و دیگر محاکم 
بین المللی، نظیر دادگاه��ی که برای مجرمان 
جنگی یوگسالوی سابق، روآندا، و دادگاه ویژه  
سیرالئون برگزار شده است، به انجام حمالت و 
تجاوزهای جنسی، یا مرتکبین مستقیم و یا به 
عنوان افرادی که دستور انجام چنین جرایمی 

را داده اند، مظنون و متهم شده اند.
خش��ونت علیه زن��ان در تمام��ی جنگ ها 
و دوران پ��س از آن، ازجمل��ه در افغانس��تان، 
بوروندی، چاد، کلمبیا، س��احل عاج، جمهوری 
دموکراتیک کنگو، پرو، روآندا، سیرالئون، چچن 

در روسیه، دارفور در سودان، اوگاندای شمالی 
و یوگسالوی سابق گزارش شده است. صندوق 
کودکان ملل متحد )یونیس��ف(، در گزارش��ی 
اعالم کرده اس��ت: ساالنه سه میلیون دختر در 

خاورمیانه و آفریقا ختنه می  شوند.
در این گزارش آمده است: در چند کشوری 
که ختنه ی دختران مرسوم است 120 میلیون 
دختر و زن در زمان کنونی از این رسم ناپسند 
تأثیر گرفته ان��د. در حالی که در کش��ورهایی 
مانند بنین، بورکینافاس��و، جمهوری آفریقای 
مرکزی، اریتره، اتیوپ��ی، کنیا، نیجریه، تانزانیا 
و یمن اجرای این رس��م با کاهش همراه بوده 
اس��ت، اما هنوز تا محو کل��ی آن فاصله  زیادی 
دیده می  ش��ود. ه��ر چند برآوردهای پیش��ین 
حاک��ی از آن بود که س��االنه دو میلیون دختر 
ختنه می  شوند، اما به دلیل جمع  آوری مطلوب 
اطالعات روش��ن شد که دست  کم سه میلیون 

دختر ساالنه از این سنت تأثیر می  گیرند.
جمع��ی از زنان نماینده در مجلس عراق با 
انتشار بیانیه ی رسمی اعالم کرده اند که هرماه 
به ط��ور متوس��ط 15 زن در بصره به اش��کال 
مختلف کش��ته می ش��وند. یکی از نمایندگان 
زن ب��ا خوان��دن ای��ن بیانیه در صح��ن علنی 
مجلس عراق از دولت مرکزی و دس��تگاه  های 
امنیتی بصره خواست که اقدامات الزم را برای 
جلوگیری از کش��تار زنان انجام دهند. در این 
بیانی��ه آمده اس��ت، در پرونده  هم��ه  این زنان 
مقتول آمده اس��ت که به دس��ت افراد مسلح 

ناشناس و به اتهامات نامعلوم کشته شده اند.
برخی گزارش  ها حاکی از آن است که قتل 
زنان در بصره به اتهام فس��اد و فحش��ا افزایش 
یافت��ه و به بهانه ی  مبارزه با فس��اد و فحش��ا، 
باندهای اس��المی مختلفی تشکیل شده است. 
گفته می ش��ود این باندها به خانواده  های زنان 
مظنون اطالع می  دهن��د که باید فرد متهم به 
فس��اد را به قتل برسانند و اگر خانواده قادر به 
این کار نیس��ت آن ها به نیابت از خانواده او را 
می  کشند. این باندها با شعار »پاک کردن لکه  

ننگ« اقدام به این کار می  کنند.
البته ناگفته نماند که تاکنون نیز نیروهای 
آمریکای��ی، انگلیس��ی و ... قربانی��ان زیادی از 
زنان عراقی گرفته اند. اساس��اً در افکار پوسیده 
و غیر انسانی، س��نتی- مذهبی و مردساالری، 
زن ناموس و مایملک مرد محس��وب می شود و 
حتی در قوانین برخی از کشورها، اگر مردی به 
بهانه ی »دفاع و حفظ شرف و ناموس پرستی« 
زن را ب��ه قت��ل برس��اند قانون ط��رف قاتل را 
می گی��رد. موقعی��ت فرودس��تی زن��ان و نبود 
حمای��ت اجتماعی از زنی که مورد خش��ونت 
قرار گرفته اس��ت، دلیل دیگری است که زنان 

را مجبور به تحمل خشونت می کند.
در خش��ونت های خانگ��ی زنان ب��ه دلیل 

وابس��تگی اقتصادی، نبود حمایت های مالی و 
عاطفی از طرف خانواده، نداش��تن جایی برای 
پن��اه ب��ردن و از همه مهم تر ب��ه خاطر وجود 
فرزندان، خشونت را تحمل می کنند و سکوت 
می کنن��د. چون در ص��ورت اعت��راض به این 
خشونت ها یا باید به خانواده شان پناه ببرند که 
خانواده ها در اغلب موارد توصیه به س��وختن و 
ساختن می کنند و از دختران خود می خواهند 
که آنقدر به س��کوت و صب��وری ادامه دهند تا 
مرد س��ر به راه شود یا باید به قانون پناه ببرند 
که متأس��فانه مراجع قانونی تاهنگامی که این 
خش��ونت ها به مرگ منجر نشود آن را چندان 
جدی نمی گیرند و خواستار حل و فصل آن در 

حوزه ی خصوصی اند.
زنانی که در این چرخه گرفتار می شوند، به 
دلیل استمرار خشونت اعتماد به نفس خود را 
از دس��ت داده و خود را ناتوان از تغییر شرایط 
موج��ود می بینن��د و از همین رو خش��ونت را 
ب��ه عنوان یک امر طبیع��ی می پذیرند و حتی 
پذیرفت��ن ای��ن حقیقت تل��خ را ب��ه دختران 
خ��ود توصیه می کنند. این در حالی اس��ت که 
واکنش ه��ای زنان و دختران جوان نس��بت به 
خشونت، نشانگر پایین آمدن آستانه ی تحمل 

آنها و شکستن این سکوت تاریخی است.
زن��ان جوان با به دس��ت آوردن اس��تقالل 
اجتماعی و اقتصادی و حتی همین نیمه استقاللی 
که ب��ا تحصیل و کارهای نیمه وقت به دس��ت 
آورده ان��د، کمت��ر حاضر به پذی��رش موقعیت 
فرودستی اند که برای مادران شان به مثابه اصل 
س��ازگاری در آمده بود. آنها به صورت مثبت و 
منفی به اعمال خشونت واکنش نشان می دهند 
و تالش می کنند ت��ا آن جایی که می توانند به 

اعمال خشونت علیه خود اعتراض کنند.
هرچن��د این تالش حتی برای این دس��ته 
از زن��ان جوان نی��ز تنه��ا در عرصه خصوصی 
مؤثر ب��وده و آنان هم چن��ان درعرصه  عمومی 
جامعه، آماج انواع و اقسام خشونت های کاری، 
روانی، جنس��ی و سیاسی اند و هرگاه در عرصه  
خصوصی نی��ز نیازمند مداخله  قانون ش��وند، 
چاره ای جز پذیرش شکس��ت ندارند و با وجود 
اینکه برخالف مادران خود سکوت نمی کنند و 
تا آخرین لحظه برای احقاق حق ش��ان مبارزه 
می کنند اما به نظر می رس��د مبارزه با خشونت 
در عرصه ی عمومی و قانونگذاری نیازمند یک 
اراده  جمعی اس��ت که جز با شکستن سکوت 
تاریخی جامع��ه  زنان و تمام��ی برابری طلبان 

محقق نمی شود.
از ابتدای دهه  1990 میالدی، به ویژه پس 
از فروپاش��ی ش��وروی و بلوک ش��رق، موضوع 
قاچاق زنان در س��طح جهانی ابعاد گسترده ای 
یافت؛ به طوری که امروز ژاپن و تمام کشورهای 
اروپای��ی و آمریکای��ی در ام��ر واردات زن ب��ه 
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صورت کاال و کارگر جنس��ی فعالیت دارند. در 
آلمان ده هزار زن از کش��ورهای چک، لهستان 
و بلغارس��تان، برخالف میل خود در کلوپ ها و 

خانه های مربوط به سکس کار می کنند.
در آس��یای جن��وب ش��رقی حداق��ل یک 
میلی��ون نف��ر کودک زی��ر پانزده س��ال از راه 
تن فروشی ارتزاق می کنند. بر اساس برآوردهای 
کمیسیون اروپا، ساالنه 500 هزار زن و کودک 
به اروپای غربی قاچاق می شوند. در کشورهای 
حاشیه  خلیج فارس، هنگامی که خانواده ای به 
دنبال پیش خدمت زن می گردد یا مردی، زنی 
غیر عرب برای عیاشی می خواهد، به آدم هایی 
که در برآوردن این نیازها ش��ناخته ش��ده اند، 

رجوع می کند.
آن ها ابتدا مبلغی را به عنوان پیش پرداخت 
مطالبه می کنند و بع��د از یک هفته، آن چه را 
سفارش شده، تحویل می دهند. در حال حاضر 
اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و 
اس��لحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست. 
مفهوم قاچ��اق زنان )انس��ان(، پدیده  بس��یار 
گسترده  جهانی اس��ت. اکنون این نوع قاچاق 
ش��امل مبادله  افراد ب��رای کار در کارگاه های 
سخت، کار خانه یا زراعت، ازدواج های اجباری 
ی��ا فریب انگیز به صورت پس��تی و سفارش��ی 
و خری��د و فروش زنان برای روس��پی خانه ها و 

کلوب های رقص است.
مجم��ع عمومی س��ازمان مل��ل متحد در 
س��ال 1994 قاچاق زنان را چنین تعریف کرد: 
»انتقال غیر قانونی و مخفیانه  اشخاص در عرض 
مرزهای ملی، عمدتاً از س��وی کش��ورهای در 
حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال 
گذار، با هدف نهایی، واداش��تن زنان و دختران 
به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ 
جنسی و اقتصادی، برای سود به کارگیرندگان، 
قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر 
فعالیت های مرتبط با قاچاق، نظیر کار خانگی 
و اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و 

فرزندخواندگی دروغین.«
س��ازمان غیرحکومتی ائتالف جهانی علیه 
قاچاق زن��ان نیز این پدی��ده را چنین تعریف 
می کند: »همه  اعمال متضم��ن به کارگیری و 
ی��ا حمل و نقل ی��ک زن در درون و در عرض 
مرزهای مل��ی برای کار یا خدمات به وس��یله  
خش��ونت یا تهدید خشونت، سوءاس��تفاده از 
اقتدار یا موقعیت مسلط، اسارت، مفهوم قاچاق 

زنان، وام، فریب یا دیگر اشکال تحمیل.«
در ماده  س��وم پروتکل پیشگیری، سرکوب 
و مج��ازات قاچ��اق اش��خاص به وی��ژه زنان و 
کودکان، مصوب س��ال 2000 ذکر شده است: 
»قاچاق، شامل استخدام، انتقال، حمل و نقل، 
پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیله ی تهدید 
یا به کارگی��ری زور یا دیگر اش��کال تحمیل، 

آدم ربایی، تقلب، فریب، سوءاس��تفاده از قدرت 
یا موقعیت، آس��یب پذیری ی��ا دادن یا دریافت 
پرداخت ها یا منافع، برای کسب رضایت فردی 
که بر ش��خص دیگری کنترل دارد، به منظور 
بهره کش��ی جنس��ی، کار یا خدمات اجباری، 
بردگ��ی یا رویه های مش��ابه بردگی، بیگاری یا 

برداشتن اندام های بدن است.«
در این تعریف اس��تدالل ش��ده اس��ت که 
قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت 
به ویژه در چارچوب صنعت سکس تعریف شود، 
زیرا کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است. بنابراین، 
رضای��ت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ 
اهمیتی ندارد. قاچاقچی زنان، به کسی اطالق 
می ش��ود که از طریق اعم��ال زور، باج خواهی، 
فریب��کاری یا از ط��رق دیگر ب��ه بهره برداری 
جنسی یا س��ایر انواع استثمار زنان و دختران، 
همانن��د کار اجباری، برداش��تن اندام و... اقدام 

می کند.
پیشینه ی خرید و فروش زنان برای فحشا 
در دوران باس��تان نیز رواج داش��ت و بخش��ی 
از خرید و فروش بردگان محس��وب می ش��د، 
به این ص��ورت که کنیزانی ب��رای این منظور 
خری��داری می ش��دند. در زم��ان نزدیک تر به 
عصر کنون��ی، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، 
تجارت انسان ها با عنوان »خرید و فروش زنان 
سفیدپوست« شناخته شده بود که در آن زنان 
سفیدپوس��ت اروپایی به ویژه زنان فرانس��وی 
به روس��پی خانه های آمریکای جنوبی هدایت 

می شدند.
قاچاقچی��ان، دختران جوان��ی را که به هر 
انگی��زه ای از خانه  خود گریخته ان��د، طعمه و 
وسیله ی درآمد خود قرار می دهند و آن ها را به 
برقراری ارتباط جنسی و انجام کارهای خالف 
مجب��ور می کنند. آن ها پس از ربودن دختران، 
به اذیت و آزار دس��ته جمعی آن��ان پرداخته، 
سپس این گروگان ها را که دیگر روی بازگشت 
به خانه را ندارند، در اختیار خانه های فساد قرار 
می دهند. براس��اس اطالعات و تحقیقات 596 
اداره  پلیس و 125 مؤسسه ی خدمات اجتماعی 
در کشور انگلس��تان، درآمد حاصله از فحشای 

کودکان، بالغ بر دومیلیارد دالر است.
کارشناسان اتحادیه  اروپا در گزارشی درباره  
تجارت زنان اروپای ش��رقی ب��ه عنوان بردگان 
هزاره  س��وم متذکر می شوند، که میزان درآمد 
ناش��ی از ای��ن تجارت س��فید، س��االنه تا 13 
میلی��ارد دالر اس��ت. زنان هم چنی��ن گاهی تا 
18 مرتبه خرید و فروش می ش��وند. آلمانی ها 
سالیانه س��ی وپنج میلیارد یورو، در این زمینه 
هزینه می کنن��د. درآمد این تج��ارت بیش از 
تجارت هروئین است. مواد اولیه ی این تجارت 
پرسود، از کشورهای فقیر و توسعه نیافته تأمین 
می ش��ود و قاچاق زنان و دختران پس از مواد 

مخدر از سودآورترین انواع قاچاق هاست. چنان 
که یونیسف یکی از دالیل عمده  قاچاق زنان را 

سود سرشار آن دانسته است.
خش��ونت علیه زنان اعم از جنسی و روانی 
یکی از مس��ائل حقوق بش��ر اس��ت. خشونت 
جنسی در خانواده ها، مدارس و همسایه ها رخ 
می دهد؛ اگرچه ممکن است از چشم ما پنهان 
بمان��د. بنابراین می تواند خطرن��اک و زیان بار 
باشد. خشونت علیه زنان در طول دوران زندگی 
زنان به ش��ش مرحله تقس��یم و در هر مرحله 
انواع خاص خشونت علیه زنان اعمال می  شود:

الف- مرحله  پیش از زایمان: سقط جنین 
مبتن��ی ب��ر انتخاب جنس��یت )چی��ن، هند، 
جمهوری ک��ره(؛ کت��ک زدن در خالل دوران 
بارداری )پیامدهای جس��می و روانی آن برای 
زن و جنین پس از تولد(؛ و بارداری قهرآمیز و 
اجباری )مانند تجاوز جنسی جمعی علیه زنان 

در جنگ(.
ب- نوزادی: نوزادکشی دختران؛ بدرفتاری 
عاطفی و جسمی؛ دستیابی تبعیض آمیز به غذا 

و مراقبت های درمانی برای نوزاداِن دختر.
ج- دوران کودک��ی: ازدواج کودکان دختر؛ 
نق��ص عضو )معلولی��ت( مربوط ب��ه اندام های 
تناس��لی؛ خش��ونت جنسی از س��وی اعضای 
خان��واده و بیگان��گان؛ دس��تیابی تبعیض آمیز 
به غ��ذا و مراقبت های درمانی و روس��پی گری 

کودکان.
د- دوران نوجوانی: ازاله  بکارت؛ خش��ونت 
معاش��قه )اسیدپاش��ی در بنگالدش، تجاوز به 
عن��ف در ایاالت متحده(؛ فحش��ای ناش��ی از 
الزامات اقتصادی )دانش آموزان دختر در آفریقا 
مجبور می شوند برای پرداخت شهریه مدرسه، 
با ثروتمندان پیر طرح رفاقت و دوستی بریزند(؛ 
سوء اس��تفاده  جنس��ی در محل کار؛ تجاوز به 
عنف؛ آزار جنسی؛ روسپیگری اجباری و قاچاق 

زنان.
ه� - دوران ب��اروری: سوء اس��تفاده از زنان 
و بدرفت��اری با آنان از س��وی همس��ران مرد 
و دوست پس��رهای آن ه��ا؛ تجاوز ب��ه عنف در 
زناش��ویی؛ سوء اس��تفاده از جهیزی��ه ی دختر 
)عادت ناپس��ند جهیزیه(؛ نزاع ه��ا و قتل های 
مربوط به آن؛ قتل زنان توس��ط شریک زندگی 
آن ها؛ خشونت روانی؛ خشونت جنسی در محل 
کار؛ آزار جنسی؛ تجاوز به عنف و سوء استفاده 

از زنان معلول؛
و- مرحل��ه ی پیری: بدرفتاری با بیوه زنان 
و سوء اس��تفاده از آن ها و خش��ونت علیه زنان 

بزرگسال.
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گفتار دوم: مبانی نظری حقوق اشخاص 
دارای معلولیت

یکی از س��ؤاالتی که در فلسفه حقوق بشر 
ص��ورت می گیرد، این اس��ت که ب��ر چه پایه و 
مبنایی می توان ادعای داشتن چنین حقوقی را 
برای انس��ان ها کرد؟ آیا انسان در میان خیلی از 
موجودات دیگر بهره مند از امتیاز خاصی است، 
تا بر درستی این ادعا مهر صحت گذاریم، یا این 
که ریشه در خودخواهی محض انسان دارد؟ در 
مورد حقوق اشخاص دارای معلولیت نیز می توان 
همین سؤاالت را مطرح کرد. فقط با این تفاوت 
که اشخاص دارای معلولیت به چه دلیل اخالقاً 

    مبانی 
  حقوق

   اشخاص 
 داری 

معلولیت
قسمت دوم و پایانی
محمدشریف طیبی

موجه، مس��تحق دریافت حمایت ویژه اند؟ این 
س��ؤال در واقع طرح مبنای نظری و توجیهات 
اخالقی پدیده را می طلبد. در ذیل ما دو توجیهی 
که برای حقوق اش��خاص دارای معلولیت وجود 

دارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.

بند اول: توجیه حقوق اش�خاص دارای 
معلولیت با تکیه بر حق حیات

یک��ی از مبان��ی که ب��رای توجی��ه حقوق 
اش��خاص دارای معلولیت بکار رفته است، حق 
حیات آبرومندانه می باشد. طرفداران این توجیه 
به این باورند که تضمین حیات برای اش��خاص 
دارای معلولیت و همه انس��ان ها به معنی صرفا 
زنده بودن نیست. بلکه حیات آبرومندانه مطرح 
است که ضامن حفظ کرامت و حیثیت انسانی 
وی باش��د. این معنا از حی��ات مقدم بر آزادی و 
اس��تقالل در تعیین سرنوشت فردی بوده و نیاز 
نیس��ت که حق��وق معلولین را ب��ر خودارادیت 
فردی بنا کرد. بنابراین، به دلیل این که ش��هود 
اخالقی ما برای همه انسان ها و از جمله اشخاص 
دارای معلولیت حق حیات آبرومندانه را یکسان 
تأیید می کند، پیامده��ای آن را نیز مورد تأیید 
قرار می دهد. از جمله آثار آن حق های اشخاص 
دارای معلولیت است که در کنوانسیون و اسناد 
حقوق بشری عام برای آنها انعکاس یافته است.1

به نظر می رس��د که توجیه حق های رفاهی 
یعن��ی حق های��ی که ب��ر کنوانس��یون حقوق 
اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی بار می ش��ود، 
توسط این مبنا به درس��تی قابل دفاع است. اما 
ابتنای حق های مدنی و سیاسی یا حق هایی که 
جلوه و بازتاب حق تعیین سرنوشت می باشند، به 
مراتب مشکل خواهد بود. هرچند حق های نسل 
دوم با توجه به وضعیتی خاص برخی اش��خاص 
دارای معلولی��ت ب��ر پایه کرامت انس��انی نیز با 
مشکل اساسی روبه رو خواهد شد؛ اما مشکالت 
آن نظریه به نس��بت توجی��ه این حقوق بر پایه 
حق حیات آبرومندانه به مراتب س��خت و صرفا 

در حد ادعا می کند.
چنان که خواهد آمد، حق حیات آبرومندانه 
مبنای مناس��بی برای توجیه حق��وق رفاهی و 
برخورداری از حداقل های س��المت، بهداش��ت، 
تأمین اجتماعی، معیش��تی و آموزش اشخاص 
بازتواناس��ازی در  دارای معلولی��ت می باش��د. 
این موارد، بدون ش��ک با تکی��ه بر حق حیات 
آبرومندانه به نحو احس��ن قاب��ل توجیه بوده و 
پل مناس��بی اس��ت که میان حق ه��ای رفاهی 
شهروندان و کرامت انسانی کشیده می شود. به 
همین جهت است که در توجیه حق های رفاهی 
سایر افراد نیز دست کم به عنوان یک دلیل قابل 

استناد می باشد.2
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بند دوم: حقوق اشخاص دارای معلولیت 
از منظر کرامت انسانی

در آغاز مباحث، معن��ی کلی و عمومی که 
از کرامت ذاتی یا کرامت انس��انی وجود داشت، 
ارائه شد. الزم نیست که دوباره تحلیل مفهومی 
این اصل آورده شود. در این خصوص که انسان 
موجود کریم و صاحب ارج است، تقریباً اختالف 
ن��ادری در میان فیلس��وفان وج��ود دارد و بجز 
 ،)post modern(فیلس��وفان پس��ت مدرن
همگی تأیید می نمایند که به رغم ابهام مفهومی، 
خود این اصل قابل پذیرش اس��ت.3 ولی سؤال 
اساس��ی که در این مورد قابل طرح اس��ت، این 
اس��ت که مبنای کرامت انسانی چیست و چرا 
انسان ها دارای چنین کرامتی است؟ هم چنین به 
تناسب موضوع می توان طرح کرد که آیا اشخاص 
دارای معلولیت نیز واجد کرامت انس��انی اند؟ در 
صورتی مثبت بودن پاس��خ اخیر، آثار مترتب بر 

پذیرش کرامت انسانی چه خواهد بود؟
ب��رای تحلیل س��ؤاالت فوق، ط��ی دو بند 
زی��ر نگاه گذرا و اما قابل ات��کاء در مورد ابتنای 
کرامت انسانی از منظر فلسفه حقوق بشر و دین 
خواهیم داش��ت و در نهایت، طی گفتار آینده، 
آث��ار و پیامدهای این اص��ل را در حوزه حقوق 
اشخاص دارای معلولیت مورد ارزیابی و تحلیل 

قرار می دهیم.

ال�ف: مبن�ای کرام�ت انس�انی در نزد 
فیلسوفان حقوق بشر

براس��تی این س��ؤال برای هر انس��انی قابل 
تأمل اس��ت که چرا در میان دنیای رنگارنگ و 
موجودات متنوع، انسان برای خود چنین ارزشی 
قایل است و حتی به تعبیر برخی مفسرین آیات 
کرامت انس��انی در قرآن، دلیل تأکید بر کرامت 
انس��انی این اس��ت که این کرامت مورد توجه 
قرار نگرفت��ه و به این منظور باید بیش از پیش 
بدان توجه کرد و برای آن ارزش قایل ش��د. در 
جواب این سؤاالت پاسخ های متفاوت داده شده 
اس��ت و یکی از این جوابات مربوط به فلسفه و 

تحلیل های عقالنی است.
از زم��ان ارس��طو و زنون ش��اگرد وی، این 
ایده مطرح گردیده اس��ت ک��ه عقالنیت و قوه 
دراکه و فهمی که در انسان وجود دارد، موجب 
برتری انس��ان می گردد. عالوه بر قوه عقل، قوه 
ناطق��ه)logy( را ذکر کرده اند. قوه عقل و نطق 
به عنوان دو نیرویی اس��ت که به انسان کرامت 
بخش��یده و او را گل سرسبد هس��تی، موجود 
کریم و صاحب ارج س��اخته ک��ه زمین و زمان 
در زیر پای او خمیر گشته اند. دکارت، فیلسوف 
عقل گرای عصر رنسانس در تمیز و برتری انسان 
نسبت به حیوان بر این قوه تأکید کرده و چنین 
وجه امتیاز انس��ان و حیوان را برقرار می س��ازد 
که: »آدمیان هر اندازه ابله و پلید باش��ند، حتی 

دیوان��گان، هم می توانند الفاظ��ی چند را با هم 
ترکیب کرده، کالمی بسازند که افکار خود را به 
آن وسیله بفهمانند؛ ولی هیچ حیوان دیگری، هر 
قدر کامل و خوش خلقت باشد، نمی تواند چنین 
کاری را انج��ام دهد... از اینجا می توان دانس��ت 
که جانوران نه این است که کمتر از آدمی عقل 
دارند، بلکه هیچ عقل ندارند؛ زیرا معلوم شد که 
برای س��خن گفتن، عقل فراوان الزم نیس��ت و 
یقیناً روح حیوانات به کلی از روح انسان متفاوت 

است«.4
در این میان نباید س��هم ارزنده فیلس��وف 
عقل گ��رای عص��ر روش��نگری، یعن��ی امانوئل 
کان��ت)Immanuel Kant( را فراموش کرد. 
فردی که فلس��فه اش به قولی در سراس��ر قرن 
ن��وزده حاکم ب��ود و مبنای حقوق بش��ر جدید 
برگرفته از اندیش��ه او اس��ت. به تعبیر ریچارد 
رورت��ی)Richard Rorty(، »ف��ردی که در 
معرض آموزش های کانت قرار ندارد، خود را به 
عنوان انسانی که با دیگران ارزش یکسان دارد، 
تشخیص نمی دهد. او خود را متعلق به گروهی 
بهت��ر می داند«.5 کانت با توجه به تعهدی که به 
آزادی، اختیار انس��انی و عقل قایل است، انسان 
را تنها موجود می دان��د که فاعل عمل اخالقی 
است. از نظر کانت، انسان به دلیل داشتن اراده و 
نیت اخالقی، تنها فاعل عمل اخالقی و موجودی 
دارای ش��خصیت اس��ت. از همین جهت انسان 
خود غایت فی نفسه بوده و غایت برون از وجود 
او ب��رای وی وجود ن��دارد. این باور کانت به این 
معناست که انسان از نظر مرتبه وجودی به دلیل 
عقالنیت و برخورداری از اراده و قدرت انتخاب، 
برتر از سایر موجودات است. سایر موجودات که 
دارای چنین قدرتی نیس��تند، لذا، می توانند به 
عنوان ابزار و وسیله استخدام شوند. اما انسان ها 
به دلیل این عقالنی��ت و اختیار نباید به عنوان 
وسیله استخدام شوند، بلکه باید به عنوان فاعل 
اخالقی و غایت بال��ذات مورد توجه قرار گیرند. 
از این نظر، فلس��فه برتری و احترام انس��ان که 
ما از آن به کرامت انس��انی تعبیر کردیم، همان 

عقالنیت و اختیار انسانی است.6
پذیرش این تحلیل از مبناسازی برای کرامت 
به رغ��م قدرت و هیمنه ای که دارد، هم در باب 
مبانی حقوق بشر و هم در باب مبناسازی برای 
توجیه حقوق و کرامت اشخاص دارای معلولیت 
دارای مشکالتی اس��ت. نقد اساسی که در این 
ب��اب وجود دارد، این اس��ت که اگ��ر افرادی به 
دالیلی از قدرت عقالنی و اختیار برخوردار نبود، 
باید از کرامت آن عده دس��ت برداش��ت. بطور 
مثال، اطفال در س��نین پایین، مجانین، افرادی 
که دچار معلولیت ذهنی شدید اند، کمارفتگان و 
جنین در این دسته قرار می گیرند. در حالی که 
شهود اخالقی هر انسانی حرمت و شرافت انسانی 
را برای این دس��ته قایل است و نمی توان آن را 

انکار کرد. در باب حقوق و کرامت اشخاص دارای 
معلولیت ذهنی این امر مشکالت عدیده ای خلق 
می کند و هم چنین، آن دس��ته از حقوقی که با 
تعیین سرنوش��ت و اختیار گره خورده است، با 
مش��کل روبه رو خواهیم شد. هرچند برخی این 
مشکل را به این شکل حل کرده اند که این افراد 
بص��ورت بالقوه برخوردار و صرفاً بصورت بالفعل 
برخوردار نیستند؛ اما مشکل بتوان با این طفره 

رفتن مشکل را حل کرد.7

ب: مبنای کرامت انس�انی در نزد ادیان 
توحیدی

یک��ی از منابع معرفتی بزرگ که س��همی 
ارزنده در معارف، فرهنگ و اخالق بشری دارد، 
دین اس��ت. ادیان مختلف به نحوی دس��تورات 
اخالقی و نوع نگرش به انس��ان، جهان و هستی 
ارائه می نماید و از درون این چهارچوب نگرشی، 
اث��ر ژرف بر ش��کوفایی اخالق��ی و معرفتی ما 
می گ��ذارد. در این میان، ادیان توحیدی در باب 
کرامت و ارزش انس��انی اثرات فراوانی داشته و 
متون دینی چه بسا که در باب جایگاه انسان در 
هستی، شناخت فراوانی را بدست ما می دهد. در 
باب کرامت انس��ان، ادیان توحیدی در مجموع 
بیان های زیبا دارند. در تورات آمده است: »پس 
خود را تقدیس نمایید و مقدس باش��ید؛ چون 
من خدای شمایم«.8 در مسیحیت نیز این گزاره 
آمده اس��ت که »تنها اوست)انسان( که صورت 
خ��دا)imago dei( اس��ت و دارای روح نامی 

است«.9
اما در کتاب مذهبی مسلمانان، یعنی قرآن 
کریم به مراتب با ادبیات غنی تر روبرو می شویم. 

یکی از مبانی که برای توجیه 
حقوق اشخاص دارای 

معلولیت بکار رفته است، حق 
حیات آبرومندانه می باشد. 
طرفداران این توجیه به این 

باورند که تضمین حیات برای 
اشخاص دارای معلولیت و 

همه انسان ها به معنی رصفا 
زنده بودن نیست. بلکه حیات 
آبرومندانه مطرح است که 
ضامن حفظ کرامت و حیثیت 
انسانی وی باشد. این معنا 
از حیات مقدم بر آزادی و 
استقالل در تعیین رسنوشت 
فردی بوده و نیاز نیست 
که حقوق معلولین را بر 
خودارادیت فردی بنا کرد.
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عالم بودن انسان، خالفت الهی، سجده مالئکه بر 
او، به بهترین نحو خلق ش��دن، سیطره بر همه 
چیزهایی که در زمین و آسمان است و... حکایت 
از جایگاه ویژه انس��ان در هستی دارد.10 اما به 
نحو خاص، آیه70 سوره اسراء بدان اشاره کرده 
ْمنا بَني  آَدَم َو  است. این آیه می فرماید: »َو لََقْد َکرَّ
یِّباِت  َحَملْناُهْم فِي الَْبرِّ َو الَْبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ
��ْن َخلَْقنا تَْفضیاًل: ما  لْناُه��ْم َعلي  َکثیٍر ِممَّ َو َفضَّ
آدمیزادگان را گرامي داشتیم و آنها را در خشکي 
و دریا از انواع روزي های  پاکیزه روزي دادیم وآنها 
را بر بسیاري موجوداتي که خلق کرده ایم، برتري 

بخشیدیم.«
ام��ا در باب ای��ن که رم��ز و راز این کرامت 
بخش��یدن خداوند به انس��ان در چیس��ت، راه 
تحلیل عقلی و فلس��فی باز می باش��د. بر اساس 
برخی تحلیل ها به دلی��ل این که عقل و وجود 
نیروه��ای خاص در س��اختار وجودی انس��ان 
دلیل کرامت انس��انی اس��ت. ولی طبق تحلیل 
واقع بینانه تر می توان گفت که بر حسب معرفت 
شناختی دینی، وجود کرامت ذاتی انسان ناشی 
از س��اختار وجودی و هویت الهی انس��ان است. 
آنچه که به نحوی در سایر ادیان توحیدی مورد 
اشاره قرار گرفته است. این تحلیل با تحلیل فوق 
و حتی تحلیل فیلسوفان حقوق بشر سازگاری 
دارد. زیرا هویت اصلی انس��ان روح است و یکی 
از تجلیات روح انسانی عقل و قدرت اراده انسانی 
اس��ت. بنابراین، اگر فیلسوفان و تحلیل عقالنی 
بدان انجامیده اس��ت که دلیل کرامت انس��انی 
وجود اراده و اختیار انسانی است، دین به معیار 
کالن تر اشاره نموده و روح را دلیل اصلی کرامت 
ذاتی انسان می داند. روحی که یکی از جلوه های 

آن، قوه عقل و نطق انسانی است. به قول یکی از 
نویسندگان »راز کرامت آدمی به صراحت بیان 
نشده اس��ت؛ اما با قطع نظر از منزلت هایی که 
در دیگر آیات قرآنی برای انسان برشمرده شده، 
ش��اید جمالت پس از »و لق��د کرمنا بنی آدم« 
به گونه ای، بیانگر راز کرامت انسان باشد؛ با این 
توضیح که عبارت »و حملناهم فی البر والبحر« 
بیانگر تسلط و چیرگی انسان بر امکانات موجود 
در همه جهان )خش��کی و دریا( است. بی گمان 
منشأ این توانایی و استیال همان عقل و اندیشه 
آدمی اس��ت. انس��ان به پش��توانه همین نیرو و 
توانایی است که بر مواهب سلطه می یابد و انواع 
امکانات، و از جمله غذاهای متنوع و پاک را برای 
خود فراهم می آورد )و رزقناهم من الطیبات( و 
در نتیجه، بر بس��یاری از مخلوقات الهی برتری 
می یابد. از همین رو، شماری از مفسران بر آن اند 
که تکریم انسان از راه اعطای عقل به وی صورت 

گرفته است«.11 
یکی دیگر از متفکران بر این باور اس��ت که 
»منش��أ این کرامت ذاتی عبارت است از رابطه 
بس��یار مهم و با ارزش خداوندی با انس��ان که 
از آیه ش��ریفه »و نفخت فی��ه من روحی«: و در 
او)انس��ان( از روح خود دمیدم، استفاده می شود 
که با این تکریم بس��یار باعظمت، او را شایسته 
س��جده فرشتگان فرمود«.12 به نظر می رسد که 
ای��ن نظر واقع بینانه تر باش��د. زیرا مطابق اصول 
معرفتی دین، تعقل، استدالل، استنتاج، ایمان، 
عشق، زیبایی دوس��تی و... از آثار روح در وجود 

انسان است.13
اشاره به دو نکته اساس��ی مهم خواهد بود. 
نکت��ه اول این که اگر توجیه کرامت انس��انی از 
منظر دینی پذیرفته ش��ود، چگونه آنانی که به 
دین ایمان ندارند را بدان باورمند ساخت. در این 
خص��وص باید گفت که اوالً، قابلیت جمع میان 
اس��تدالل دینی و عقلی وج��ود دارد و آنانی که 
به دین اعتقاد ندارند، می توانند بر استدالل های 
عقالنی و فلسفی تکیه کنند؛ چنان که عقل در 
مباحث دینی نیز مبنای کرامت دانسته می شود. 
ثانیاً، چنان که گفتیم، استدالل دین مداران این 
نیس��ت که عقل معیار کرامت نیست، بلکه ادعا 
این اس��ت که عقل به تنهایی مالک نیست. به 
این معنا که معیار عام تری بنام روح وجود دارد 
که فقط یکی از جلوه های آن عقل می باشد. پس 
پذی��رش روح و معیار ق��رار دادن آن به معنای 
نفی عقالنیت و قدرت تعقل نیس��ت. نکته دوم 
این که در صورتی که کرامت انس��انی با توجیه 
دینی پذیرفته شود، ناکامی آن در تبیین حقوق 
اش��خاصی که بهره ای از عقل ندارند و یا بهره ای 
اندک دارند، با مشکل روبه رو نخواهیم شد. زیرا 
عقل تنها یکی از پرتوه��ای روح الهی در وجود 
انس��ان اس��ت و چون به محض ص��دق عنوان 
انسان، حتی فاقد عقل وادراک، این کرامت برای 

وی ثابت می شود.14 
در جمع بن��دی ای��ن گفتار بای��د گفت که 
می ت��وان حقوق اش��خاص دارای معلولیت را به 
دو بخش منقسم س��اخت. قسم اول که حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود، 
بر مبن��ای ارزش حیات قابل توجیه اس��ت. اما 
دسته دوم، به اساس کرامت انسانی قابل توجیه 
دانسته می شود. همچنان باید گفت که کرامت 
انس��انی به تنهایی از پس توجیه هردو دس��ته 
از حق��وق بر می آید و حت��ی حق حیات نیز در 
پرتو کرامت انسانی قابل توجیه می باشد. نوشتار 
حاضر بر حس��ب دیدگاه اخیر، یعنی محوریت 
کرامت انسانی اشخاص دارای معلولیت به توجیه 
این حقوق پرداخته و لزومی نمی بیند که به حق 
حی��ات و ارزش آن در توجیه حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی متوسل شد. 

گفتار س�وم: آث�ار و پیامدهای کرامت 
دارای  اش�خاص  حق ه�ای  در  انس�انی 

معلولیت
بر اس��اس تحلیل فوق، کرامت انسانی برای 
همه اشخاص و از جمله اشخاص دارای معلولیت 
ثابت و پذیرفتنی است. این تحلیل ممکن است 
با توسل به نظریه عقلی و فلسفی دچار بن بست 
تحلیلی شود، اما پذیرش نظریه دینی به راحتی 
از پس توجیه آن برای اشخاص دارای معلولیت 
بر می آی��د. ح��ال پذیرش کرامت انس��انی برای 
انس��ان و از جمله تیپ خاصی به نام اش��خاص 
دارای معلولی��ت آثاری در پ��ی دارد که در ذیل 
در صدد تحلیل آن هس��تیم. در مجموع آثاری 
دوگان��ه ذیل در ح��وزه برابری و عدم تبعیض و 
اهلیت حقوقی استیفا مطمح نظر قرار می گیرد 
که به صورت خالصه هرکدام را جداگانه طرح و 

بررسی می کنیم.

بند اول: برابری و رفتار به مثابه برابر
بر اساس تعریف ارس��طویی برابری عبارت 
اس��ت از »با برابرها در ش��رایط برابر باید رفتار 
برابر داشت«.15 به رغم این که خود این تعریف 
در مص��داق آن دارای چالش های فراوان اس��ت 
و به درس��تی بیان نمی کند ک��ه کی ها و در چه 
ش��رایطی برابر ند، در خصوص اش��خاص دارای 
معلولیت نیز الزم به تبیین ویژه دارد. زیرا از یک 
سو چه افرادی باهم برابرند و ثانیاً شرایط برابر در 
خصوص افراد دارای معلولیت چگونه ش��رایطی 

است؟
چنان ک��ه از وضعیت این اش��خاص معلوم 
می شود، وضعیت یکسان ندارند. بنابراین، رفتار 
برابر با افراد دارای معلولیت و سایرین چه بسا که 
به نابرابری و نقض عدالت بیانجامد. چنان که در 
بند بعدی خواهد آمد، این افراد کسانی اند که یا 
قدرت بر انجام برخی حقوق خویش را ندارند و 

حق حیات آبرومندانه مبنای 
مناسبی برای توجیه حقوق 

رفاهی و برخورداری از 
حداقل های سالمت، بهداشت، 

تأمین اجتامعی، معیشتی و 
آموزش اشخاص دارای معلولیت 

می باشد. بازتواناسازی در این 
موارد، بدون شک با تکیه بر حق 
حیات آبرومندانه به نحو احسن

قابل توجیه بوده و پل مناسبی 
است که میان حق های رفاهی 
شهروندان و کرامت انسانی 
کشیده می شود. به همین جهت 
است که در توجیه حق های 
رفاهی سایر افراد نیز دست کم 
به عنوان یک دلیل قابل استناد 
می باشد.
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یا این که عالوه بر عدم توانایی در انجام، قادر به 
اتخاذ تصمیم عقالنی نیستند. از این جهت، اگر 
رفتار کاماًل برابر با این افراد در نظر گرفته شود، 
به معنای نقض برابری یا به نحوی تبعیض است. 
از این جهت، حقوق دانان به این باور هستند که 
در اینجا بجای برابری باید از رفتار به مثابه برابر 
استفاده نمود. یعنی دولت و جامعه بین المللی 
مکلف است که به منظور این که برابری و رفتار 
براب��ر با برابرها متحقق ش��ود، در خصوص این 
افراد حمایت های ویژه برای رفع کمبود و نواقص 
ش��رایط صورت گیرد. تا این افراد توانایی آن را 
بازیابند که به نحو برابر از حقوق بشری خویش 

استفاده کنند.
رفت��ار به مثابه برابر تنها با اش��خاص دارای 
معلولیت مالک نیس��ت، بلکه اقش��ار دیگری و 
از جمله زنان و اقلیت ها نیز مس��توجب چنین 
رفتاری اند. اقلیت ه��ا و زنان به دلیل این که در 
یک فرایند تاریخی از تقسیم قدرت و استفاده از 
امکانات و فرصت های برابر برکنار بوده اند، در حال 
حاضر این تکلیف جامعه بین المللی و دولت های 
متعهد به حقوق بشر است که برای حذف آثار و 
شرایط تاریخی و فرهنگی ماقبل برابری، تبعیض 
مثبت ی��ا اقدام مثبت به نفع زن��ان، اقلیت ها و 
اشخاصی دارای معلولیت انجام دهند. بنابراین، 
اشخاص دارای معلولیت نیز زمانی به درستی با 
سایر افراد برابر دانسته می شود که حمایت های 
خاص به منظور توانمندی در استفاده از شرایط 
و فرصت برابر با دیگران صورت گیرد. امری که 
ب��ا توجه به مبارزه علیه تبعیض نژادی، تبعیض 
علیه اقلیت ها و نابرابری جنس��یتی، نام تبعیض 
مثبت یا اقدام مثبت به خود گرفته است. رفتار 
برابر- چه بر مبن��ای آزادی برابر و چه بر مبنای 
براب��ری- با افرادی که عم��اًل در موقعیت نابرابر 
قرار دارند، در حکم پاس��داری از نابرابری است؛ 
صرفاً با برابری واقعی است که می توان رفتار برابر 
را تأکید معنا دار بر برابری دانس��ت؛ در غیر آن 
باید رفتار نابرابر باشد تا موقعیت ضعیف در برابر 

برخوردار را در درازمدت تقویت کند.
تبعیض مثبت با تأکی��د بر آزادی مثبت به 
وجود آمده اس��ت؛ به این معن��ا که برخی افراد 
نمی توانن��د از آزادی ه��ای خویش به درس��تی 
اس��تفاده کنن��د. زی��را وضعیت جامع��ه و زیر 
نظام های اقتصادی و اجتماع��ی آن به گونه ای 
طراحی شده که عمالً به سود دسته ای و به ضرر 
جمعی دیگر منجر می ش��ود. بنابراین، تبعیض 
مثبت یا اقدام مثبت برای این مهم باید در نظر 
گرفته ش��ود که موجب کاه��ش روز افزون این 
نابرابری نهادی شده و ساختاری گردد. هم چنین 
این مفهوم گذشته از حق آزادی برابر شهروندان، 
بر اس��اس منطق برابری نیز قابل تبیین است. 
ب��ه این معنا که اصوالً فرض برابری در ش��رایط 
کنونی به این معناست که نابرابری های تحمیل 

شده در تاریخ همچنان اس��تمرار یابد. در واقع 
بخش بزرگی از اجحاف ها ریشه تاریخی داشته و 
رفتار برابر در شرایط کنونی، نابرابری ایجاد شده 
در تاریخ را مرتفع نمی سازد. بنابراین الزم است 
که با اقدام مثبت موجب کاهش اجحاف تاریخی 
شد و برای کاهش آثار نابرابری تاریخی، برابری 

واقعی را تضمین کرد.
وضعیت اشخاص دارای معلولیت نیز چنین 
است؛ از یک س��و ناتوانی های جسمی، از دیگر 
س��و ناتوانی های ذهنی، و از جانب س��وم، نگاه 
فرهنگی خاص که در طول تاریخ شکل گرفته، 
مانعی ایجاد می کند که چنین افرادی به درستی 
نتوانن��د از آزادی برابر و براب��ری در فرصت ها و 
امکانات، استفاده یکسان ببرند. به همین نسبت 
اس��ت که بای��د اقدام مثبت ی��ا تبعیض مثبت 
برای این دس��ته را شناسایی نمود. منطقی که 
کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت نیز 
از آن متابع��ت کرده اس��ت. مواد مختلف مانند 
مواد4، 5، 6، 7، 8، 9 و... ضامن این موارد است. 
از جمله بصورت دقیق بند4 ماده5 مصرح است: 
»)4( تدابیری ویژه که برای تسریع یا دستیابی 
به برابری عملی اف��راد دارای معلولیت ضروری 
است، بر اساس کنوانسیون حاضر تبعیض تلقی 
نمی گردد«. منظور این است که برخی اقدامات 
حمایتی اف��زون بر برابری محض ک��ه در واقع 
همان اقدام یا تبعیض مثبت است، تبعیض علیه 
سایر افراد که فاقد معلولیت اند، تلقی نمی شود. 
این خود نشان دهنده این است که امکانات الزم 
و تثبیت کننده برابری برای این افراد باید لحاظ 

گردد.

بن�د دوم: اهلی�ت اس�تیفا و تفس�یر 
کنوانسیون

در بند فوق اش��اره شد که اهلیت اشخاص 
دارای معلولیت با چالش��ی روبه رو می گردد. در 
تعریف حقوقی اهلیت گفته ش��ده که عبارت از 
توانایی و شایستگی یا صالحیتی است که برای 
دارا شدن و یا اجرای حق و تکلیف الزم می باشد. 
با توجه به این تعریف، اهلیت حقوقی به دو نوع 
تقسیم می گردد. یکی اهلیت تمتع یا برخورداری 
از ح��ق و دیگری، اهلیت اس��تیفا یا اجرای آن. 
اهلیت تمتع متوقف بر انس��انیت است و در این 
باب اشکالی وجود ندارد. به محض این که انسانی 
زن��ده متولد گردد، دارای این نوع از اهلیت بوده 
و می تواند از تمام حقوق برخوردار گردد. اما نوع 
دوم آن، متوقف بر داشتن قوه تمیز و عقل است. 
از این جهت، افرادی ک��ه از قوه تمیز برخوردار 
نیس��تند، توانایی و شایستگی الزم برای اجرای 
حق را دارا نمی باشند.16 قانون مدنی کشورها و از 
جمله قانون مدنی افغانستان در ماده36 در باب 
اهلیت تمتع و ش��خصیت حقوقی مصرح است: 
»)1( ش��خصیت انس��ان با والدت کامل وي به 

ش��رط زنده بودن آغاز و با وفات انجام مي یابد. 
)2( جنین داراي حقوقي مي باش��د که قانون بر 
آن تصریح نموده اس��ت«. بنابراین، از این لحاظ 
مشکلی وجود ندارد و اشخاص دارای معلولیت 
ذهنی و روانی می توانن��د واجد و دارنده حقوق 

باشند.
ام��ا در باب نوع دوم اهلیت م��واد39 تا 42 
قان��ون مدنی احکام��ی راجع ب��ه آن دارد. این 
اشخاص اهلیت ناقص داشته و بنابراین، به دلیل 
صغر س��ن، معتوه بودن، جنون، سفاهت و عدم 
رشد نمی توانند معامالت حقوقی را انجام دهند. 
عالوه بر تصریحات این چنین در حقوق کشورها، 
باید گفت که مبنای بسیاری از حق های مربوط 
به نسل اول حقوق بش��ر ریشه در خودفرمانی، 
اس��تقالل فردی و حق تعیین سرنوشت دارند. 
بر این اس��اس، الزمه اج��را و برخورداری از این 
حقوق، داشتن توانایی بر اتخاذ تصمیم عقالنی 

و اجرای آن است.
در مفهوم معلولیت گفته ش��د که معلولیت 
ممکن اس��ت جسمی، حسی، ذهنی و یا فکری 
باش��د. عواملی هم که باعث معلولیت می شوند، 
ممکن اس��ت که ژنتیک باش��د و یا هم ممکن 
است که عوامل محیطی باعث آن شده باشد. در 
نوعی که ریشه در عوامل محیطی دارد، احتمال 
م��داوا و درمان وجود دارد و لذا، برگش��ت پذیر 
می باشد. اما نوع دیگر آن که عوامل ژنتیک باعث 
معلولیت ذهنی گردیده، برگشت ناپذیر و غیرقابل 
مداوا است. این نوع از معلولیت عالوه بر این که 
نیازمند مراقبت و مدیریت است، پیامدها و اثرات 
حقوقی و حقوق بش��ری را بر ج��ای می گذارد. 
مطابق تعریف حقوقی اهلیت و تقس��یم آن به 

شهود اخالقی هر انسانی 
حرمت و رشافت انسانی را 
برای این دسته قایل است و 
منی توان آن را انکار کرد. در 

باب حقوق و کرامت اشخاص 
دارای معلولیت ذهنی این امر 

مشکالت عدیده ای
خلق می کند و هم چنین، 
آن دسته از حقوقی که با 
تعیین رسنوشت و اختیار 
گره خورده است، با مشکل 
روبه رو خواهیم شد.
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اهلیت ایفا و اس��تیفاء در تعابیر سنتی، اهلیت 
استیفای این افراد مخدوش می گردد.

از همین جهت اس��ت که س��ازمان صحت 
جهانی، میان توانایی ذهنی و اهلیت تفکیک قایل 
شده است. توانایی ذهنی چیزی است که توسط 
داکتر متخص روان شناسی و طب روانی مشخص 
می شود؛ اما صالحیت تعیین اهلیت بدوش قاضی 
است. کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت 
بجای این که از اهلیت استیفا نام ببرد، ظرفیت که 
مفهوم عام تری است را بکار برده است. بند2 ماده 
دوازده، اش��خاص دارای معلولیت دارای ظرفیت 
اجرای حق نیز می شناسد؛ در حالی که در نظام 
حقوقی اکثر کش��ورها و تا جایی که نویس��نده 
آگاه است، همه حقوق دانان اشخاصی که دارای 
معلولیت ذهنی هستند را ناقص اهلیت و بنابراین، 
فاقد صالحیت یا اهلیت اجرای حقوق می دانند. 
زیرا اجرای حق با دو امر مالزمه دارد؛ نخست این 
که، باید تصمیم عقالنی برای اعمال و اجرای حق 
گرفته شود، و ثانیاً، در عمل نیز قدرت بر اجرای 

آن موجود باشد.
اگر به تیپ های شناخته شده معلولیت توجه 
شود، افرادی که معلولیت جسمی دارند، توانایی 
برای اتخاذ تصمیم دارند، اما توانایی بر اعمال آن 
را ممکن است نداشته باشند. هم حقوق بشر و 
هم نظام حقوق موضوعه کش��ورها در این باب 
مشکل نداشته و میکانیزم هایی چون وکالت و... را 
به منظور اجرا برای این دسته از افراد تعبیه کرده 
است. اما مشکل در خصوص تیپ دوم معلولیت 
اس��ت که نه توانایی اتخاذ تصمیم عقالنی دارند 
و نه توانی بر اجرای عملی. کنوانس��یون حقوق 
اشخاص دارای معلولیت در ماده12 خود به این 

موضوع اشاره کرده است. براساس بند2 اشخاص 
دارای معلولیت با سایر افراد در پیشگاه قانون از 
موقعیت برابر برخوردار می باشد. در حالی که این 
لحاظ برابری ظرفیت در برابر قانون، در خصوص 
موضوع اهلیت قانونی مشکل ساز خواهد شد. از 
همین جهت است که در بند3 تعهدی دیگری 
را از دولت ه��ا خواهان اس��ت و آن این که باید 
اطمینان حاصل کنند که بهترین مکانیزم ممکن 
را برای برابری این اف��راد در مقابل قانون اتخاذ 
ک��رده و توانایی انجام و اعمال حقوق خویش را 

دارا هستند.
از همین جهت بود که کشور مصر اعالمیه ای 
مبنی بر عدم پذیرش بند2 این ماده تقدیم کرد 
که در واقع نوعی اعمال ش��رط دانسته می شود. 
زیرا نظام های حقوقی کش��ورها، اش��خاصی که 
دارای معلولی��ت ذهنی ان��د را ناق��ص االهلیت 
می داند. عالوه بر آن، قواعد اهلیت از جمله قواعد 
امری است که مربوط به نظم عمومی می گردد. 
در ای��ن حال به س��ختی می توانند موقف نظام 

حقوقی خویش را ناکام گذارند.
مطابق رأیی که حقوق دانان ابراز داشته است، 
به نظر می رسد توفیق جمع میان بند2 ماده12 در 
باره اهلیت و قوانین مدنی کشورها، از طریق نظام 
والیت و قیمومیت موجود در آن کشورها تکمیل 
نمود. این رویه از نظ��ر عقل عرفی نیز پذیرفته 
ش��ده و آن این که در اجرای حقوق باید افرادی 
باش��ند که به حمایت مبتنی بر مصالح اشخاص 
دارای معلولیت عمل نمایند. اما سوال این است 
که چه کسی باید این والیت و قیمومیت مبتنی 
بر مصلحت چنین اشخاص را اعمال کند. بازهم 
عرف اجماعی در قدم اول والدین و سپس افرادی 
که به تش��خیص مراجع عمومی همانند قاضی 
توانایی، وجدان و صالحیت اخالقی چنین اعمال 
صالحیت را دارا باش��ند. به تعبیر یکی از حقوق 
دان��ان، جامعه بین المللی و دولت های متعهد به 
حقوق بشر، قیمومیت حمایتی پدرساالرانه خود 
را در این باب به والدین تفویض کرده و آنان نیز در 
صورتی که واجد شرایط اخالقی باشند، می توانند 
به نیابت از آنها سرپرس��تی کنند. در صورتی که 
شرایط الزم اخالقی را نداشته باشند، قیمومیت از 
بین رفته و باید دولت متعهد به حقوق بشر، فرد 

واجد صالحیت را معین کند.

نتیجه بحث
بحثی ک��ه در باب حقوق اش��خاص دارای 
معلولیت در نظر گرفته ش��د، با بررس��ی نسبتاً 
تفصیل��ی به نتیجه رس��ید. عم��ده نتایجی که 
می توان گرفت این اس��ت که اش��خاص دارای 
معلولیت به دلیل برخورداری از کرامت انسانی، 
از همه حقوق حقه انسانی برخوردار می باشند. 
برخورداری از کرامت انسانی می تواند مبتنی بر 
قدرت تعقل باشد و می تواند که بر نگرش دینی 

بنا گذاشته ش��ود. اما به هر حال، قدرت نگرش 
دینی در باب کرامت اش��خاص دارای معلولیت 

بیشتر از سایر استدالل ها است.
اقتضای برخورداری از کرامت انس��انی این 

است که دولت ها مکلف است تا؛ 
اوالً قاعده منع تبعیض و برابر کامل انسان ها 
برای آنان رعایت گردد. به این معنا که تالش شود، 
با استفاده از تمام امکانات، امکان برخورداری و 
اعمال همه حقوق بش��ری آنان فراهم شود. در 
صورتی که رفتار برابر با آنان، به دلیل ش��رایط 
تاریخی، جسمی و ذهنی، زمینه استفاده از این 
حقوق را فراهم سازد، باید اقدام های حمایتی که 
همانا تبعیض مثبت می باش��د را وجهه همت و 
نصب العین قرار دهند و از این طریق، زمینه ها و 
شرایط برخورداری کامل را از طریق این اقدامات 

حمایتی فراهم سازند.
ثانیاً، اصالح نظام حقوقی و اتخاذ تدابیر الزم 
برای اعمال و اجرای حقوق توس��ط اش��خاص 
دارای معلولی��ت نیز مطمح نظر اس��ت. به این 
معنا این اشخاص ناقص االهلیت دانسته نشوند 
و بلکه با همان رویه کنوانسیون، دارای ظرفیت 
حقوقی برای اجرای حق های خویش به ش��مار 
آیند. چنین تضمینی می تواند از طریق کارآمدتر 
س��اختن نظام والیت��ی و قیمومیتی موجود در 

نظام های حقوقی حل شود.
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اگر به تیپ های شناخته شده 
معلولیت توجه شود، افرادی 

که معلولیت جسمی دارند، 
توانایی برای اتخاذ تصمیم 

دارند، اما توانایی بر اعامل آن 
را ممکن است نداشته باشند. 

هم حقوق برش و هم نظام 
حقوق موضوعه کشورها

در این باب مشکل نداشته و 
میکانیزم هایی چون وکالت 
و... را به منظور اجرا برای 
این دسته از افراد تعبیه کرده 
است.
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فصل سوم
ب�ه میان آمدن ش�رایط مس�اعد برای 

رشد آزادی بیان در کشور
شرایط جدید افغانستان یک سلسله مسایلی 
را در جامعه افغانس��تان مطرح ساخته است که 
شاید برای عده ای که با سنت و شئونات گذشته 
خوی��ش خوی گرفته اند ناگ��وار و تلخ جلوه گر 
ش��ده، از این وضعیت ناراحت و ملول باش��ند. 
و ش��اید عده ای احساس کنند که سرمایه های 
معن��وی و هنجاره��ای اخالق��ی و دین��ی و 
ویژگی های فرهنگی و بنیان های اعتقادی آن ها 
به تاراج می رود لذا در مقابل شرایط پیش آمده 

واکنش نشان می دهند.
یکی از آن مسایل آزادی و رشد مطبوعات در 
افغانستان و نیز رسانه های صوتی، تصویری در 
کنار آن به عنوان مسایلی است که دغدغه های 
ذهنی عده ای از متدینین به سنت ها و باورهای 
س��نتی از دین، در افغانستان ش��ده است. که 
هرازگاهی نویسنده ای به محاکمه کشیده شده 
و احساس��ات مردم دیندار جریحه دار ش��ده و 
جنجال هایی خلق می شد. این امر سبب شد که 
در این فصل به شکل بسیار گذرا به این مسأله 
پرداخته ش��ود. و ضرورت و ع��دم منافات آن، 
با سیره پیش��وایان دین در صدر اسالم گوشزد 
ش��ود. بحث مبسوط آن تحقیق و تتبع و سیع 

حدود 
آزادی 
عقیده 
و بیان
قسمت پنجم و پایانی
ابوتقی

می طلبد که در حوصله این نبشته نمی گنجد. 
امیدواری��م اندیش وران، بحث های مس��توفایی 
پیرامون این قبیل مس��ایل داش��ته باش��ند و 
دغدغه های ذهنی جامع��ه را در مواجهه با این 

پدیده جدید جواب گو باشند.
سعی این نبشته بر این بوده است که تصویر 
و برداش��تی کلی از مس��أله مورد نظر را به خوا 

نندگان عزیز عرضه دارد.

آزادی
آزادی واژه ای اس��ت که تمام انسان ها را با 
هر درجه ای از فهم، تفکر و ش��خصیت، سرشار 
از هیجان و شور و نش��اط دل انگیز می نماید و 
هرکسی نسبت به تعالی روحی، کمال اخالقی، 
رشد و ش��کوفائی فکری و درجه شخصیت، از 
آن برداش��تی دارد و آن را عاش��قانه و صادقانه 
می خواهد و در جس��تجوی آن، تم��ام راه ها را 
رفته و درها را کوبیده اس��ت، و اما شاید به آن 
آزادی ایده آل و گم گش��ته دایمی و ابدی خود 
نرس��یده باشد و هم چنین در جستجوی آن در 

تالش و تکاپو است.
آزادی را هم��ه انس��ان ها دوس��ت دارند و 
خواه��ان آنن��د. اما تلقی و تصور روش��ن از آن 
ندارند و علت این مسأله تفاوت اشخاص و افراد 
در س��طح تلقی و تعریف آن است، برای آزادی 

تعاریف زیادی ارائه ش��ده است که به رغم همه 
آن تعاریف گوناگ��ون و متفاوت، هم چنان واژه 
مبهم اس��ت. فقدان اجم��اع و اتفاق نظر درباره 
مفه��وم آن و تعدد بر داش��ت ها از آن، از جمله 
عواملی است که موجب ابهام مفهومی این واژه 

و اختالف آرا و سوءاستفاده از آن شده است.
آزادی از آن واژه هایی اس��ت که هرکس بر 
اساس شخصیت و ظرفیت خود، از آن تصوری 
دارد، اما امروز براثر تکامل و رش��د فکری بشر 
و کوش��ش های زیادی که دانشمندان در طول 
تاری��خ کرده اند، می توانیم تص��وری تا حدودی 

روشن از آزادی داشته باشیم.
گاهی انس��ان به چیزی عشق می ورزد، اما 
نمی تواند آن را درس��ت، تعریف یا معنی کند. 
انسان وقتی که بتواند آنچه را که متعلق عشق 
و عالقه اوست، برای خود درست تعریف و معنا 
کن��د، آن وقت اس��ت که آن عالقه و عش��ق و 

پرستش سیر صعودی پیدا می کند.
امروزه آزادی یک وجهه و چهره ژورنالیستی 
و سطحی دارد و یک چهره و وجهه عمیق نظری، 
بسیاری از مس��ایل انسانی و مفاهیم اجتماعی 
چنین اند که دارای دو چهره و دو وجهه اند. یکی 
آن فهم عوامانه و متداول و رایجی است که توده 
م��ردم از آن دارند و دیگ��ری آن فهم عمیق و 
نظری که خواص و دانش��مندان و فرهیختگان 



ماهنامه حقوق بشر |  سال چهاردهم |  شماره دوازدهم | حوت 1395

فارسی شده و کاربرد زیاد و باالیی در محاورات 
و مکالم��ات روزمره و علم��ی دارد و مراد از آن 
مبادله اطالعات درونی و آشکارسازی مقصود و 

معنای پنهانی توسط گفتگو و مکالمه است.
در زب��ان عرب��ی و همین معنا آمده اس��ت 
چنانچه در مجمع البحرین آمده است »البیان 
هوالمنطق الفصیح المعرب عم��ا فی الضمیر،: 
یعن��ی بیان آن منطق فصیحی اس��ت که آگاه 

می کند انسان را از آنچه در ضمیر اوست.«
بیان قوه و اس��تعداد انسان است که اساس 
ارتب��اط انس��انی و زندگی اجتماعی اس��ت که 
اگر این قوه و اس��تعداد در انس��ان نبود، انسان 
قادر نبود پایه و س��تون جامعه انسانی را استوار 

سازد.
بیان این ق��در اهمیت در زندگی اجتماعی 
انس��ان ها دارد که قرآن کری��م آن را به عنوان 
نعمت ه��ای دنی��وی و اخ��روی برای انس��ان 
بر می ش��مارد و بعداز خلق انس��ان به قلم بیان 
به عنوان به رخ کشیدن نعمت متذکر می شود. 
»الرحمن علم القران خلق االنسان علمه البیان«. 
»الرحمن /1-4« مفس��رین در تفسیر این آیه، 
بی��ان را برای پرده برداری ذکر کرده اس��ت که 
ب��ه عنوان نمونه به ذکر چند قول از مفس��رین 

محترم اکتفا می شود.
عالمه طباطبایی در المیزان می فرماید که 
کلم��ه  بیان در آی��ه، به معنای پرده ب��رداری از 
هرچیز است که مراد از آن این جا کالمی است 
که از آنچه در ضمیر هس��ت پ��رده بر می دارد و 
خود این از عظیم ترین نعمت های الهی اس��ت 
و تعلیم این بیان از بزرگترین عنایات خداوندی 

انسان است.
در تفسیر نمونه نیز بیان به معنای گسترده 
و وسیع آمده است و به هرچیزی گفته می شود 
که بیان کننده چیزی باش��د و مطلبی را آشکار 
کن��د، بنابر این نه تنها نطق و س��خن گفتن را 
شامل می ش��ود که حتی کتابت و خط و انواع 
اس��تدالالت عقل��ی و منطقی ک��ه بیان کننده 
مس��ایل مختلف و پیچیده است، هم در مفهوم 
بیان جمع است، هرچند شاخص این مجموعه 

همان سخن گفتن است.
بنابراین بیان به تمام وسیله هایی که بتواند 
ضمیر انسانی را برای انسان دیگر مشکوف کند، 
اطالق می گردد و تمام این ها نقشی سازنده در 
تکامل و پیشرفت زندگی انسان ها، و پیدایش و 
ترقی تمدن ها داشته و سبب انتقال تجربیات از 
نسلی به نس��لی بوده که باعث پیشرفت علم و 

دانش و تمدن در دین و اخالق شده است.
ش��گوفایی و تکامل تمدن جدید بشری که 
روز به روز با س��رعت و شتاب فزاینده به پیش 
م��ی رود، مرهون این پدی��ده میمون و مبارکی 
است که در بستر تاریخ تمدن بشری رشد کرده 
و بالنده ش��ده است و در جوامع انسانی جایگاه 

واقعی خود را کسب کرده است.

آن را می فهمند، بر همین اس��اس است که هر 
کس��ی از ظن خود یار آزادی می ش��ود و آن را 
می طلبند، و کسانی دیگر از آزادی خواست های 
باالتر و واالتر دارند. الزم اس��ت که منظور خود 
را از آزادی م��ورد نظر، بی��ان دارم تا تلقی ام از 
آزادی روشن ش��ده، جلوی برداشت های ضد و 

نقیض گرفته شود.
آزادی ب��ه ش��کل عام که تمام ابع��اد آن را 
ش��امل گردد )ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی 
و ...( عبارت اس��ت از آزادی اراده انسانی از همه 
عوامل غیر از خود در مقام عمل به منظور حفظ 
آزادی اراده، بر اساس این تعریف حقیقت انسان 
بودن همان )همیشه آزاد بودن( است و انسانی 
زیس��تن همان آزاد زیستن است و انسان نقش 

آزادی و عین آزادی است.
اما مبرهن و روش��ن است که منظور آزادی 
مطل��ق و بی حدو حص��ر نمی تواند باش��د. زیرا 
آزادی مطل��ق بی حد و حصر و م��رز به نفی و 
ناب��ودی خود آزادی می انجامد. از این رو آزادی 
در هیچ مکتب فک��ری و نظام اعتقادی و رژیم 
سیاسی مطلق نبوده بلکه محدودیت های نظری 

و عملی خاص در برابر آن ترسیم شده است.
آزادی بی ح��د و حصر از رویاهای ش��یرین 
و آرزوهای دیرین بش��ر بوده و است، اما تحقق 
و عینیت آن محال اس��ت. لذا بشر سعی کرده 
است تا حد امکان آزادی هایی را تأمین کند که 
دست یافتنی و واقعی باشد نه خیالی و رؤیایی و 

دور از واقعیت و عینیت.

بیان
بی��ان واژه ای عرب��ی اس��ت ک��ه وارد زبان 

اگر خداوند نعمت بیان را به انس��ان ها عطا 
نمی کرد، بی ش��ک از این همه شکوه و عظمت 
تمدن و تکامل و تعالی روحی و اوج و پرواز روح 

انسانی خبری نبود.
تحول و تکامل اندیش��ه جز در بستر بیان، 
یعن��ی انتق��ال و مبادله کالم��ی و غیرکالمی 
اندیش��ه و تفکر و احس��اس های لطیف ممکن 
نیست، بیان وسیله تکامل اندیشه و احساس و ... 
و بلکه فضیلت آن بوده است. اگر در بشر جایگاه 
و بستر الزم را نمی یافت، اندیشه و تفکر هم که 
از ویژگی های ذاتی آدمیان بوده، در حالت قوه و 
استعداد باقی می ماند و فعلیت نمی یافت و رشد 
نمی کرد.  بیان است که اندیشه ها از درون افراد 
بیرون آورده و در مواجهه با اندیش��ه های دیگر 
قرار می دهد و تضارب اندیش��ه ها آغاز گش��ته 
س��بب حرکت فکری در انسان ها گردیده و در 
نتیجه اندیش��ه به بار می نشیند و زالل و صاف 
می ش��ود. زیرا بیرون آمدن از انزوا و قرارگرفتن 
در مسیر جاری و بر خورد با صخره ها و سنگ ها 
و ... آن را به جریان انداخته و در نتیجه پاک تر، 

زالل تر و شفاف تر خواهد شد.

آزادی بیان
آزادی بی��ان از میان ان��واع و وجوه آزادی، 
از نوع و جوه آزادی حقوقی به حس��اب می آید. 
ام��روزه در دنیایی که نظام ه��ای دموکراتیک 
س��لطه خود را بر جوامع تثبیت و گستره خود 
را گس��ترش می دهن��د، آزادی و آزادی بیان از 
حقوق مسلم ش��هروندان محسوب می شودد و 
از جمله پیش ش��رط های جامعه دموکراتیک و 

غیردموکراتیک است.
یکی از اکتش��افات و محصوالت مهم جهان 
جدید این است که آزادی را به منزله یک حق 
شناس��انده اند و از آن استفاده می کنند و از این 
رو آزادی خ��ودش هدف اس��ت و خ��ود آزادی 
مطلوب و مغتنم اس��ت و حق در راس��تای یک 
ه��دف تعریف نمی ش��ود بلکه خ��ودش هدف 
اس��ت. جوامع در دنیای ام��روز تالش دارند که 
به آزادی های مدنی که از حقوق اساس��ی افراد 
انس��انی است دس��ت پیدا کنند و حق خود را 

استیفا کنند.
در دنیای امروز این مسأله مطرح نیست که 
آزادی را به دس��ت آوریم ب��رای اینکه به فالن 
هدف برس��یم، بلکه تالش برای رس��یدن برای 
خود آزادی اس��ت یعنی که آزادی را به دس��ت 
آوریم تا آزاد باش��یم و آزاد زندگی کنیم و آزاد 
بیندیشیم و آزاد بنویسیم و آزاد بخوانیم و آزاد 

بیان کنیم.

پیشینه آزادی بیان
 آزادی بیان که امروزه به عنوان یک ارزش 
انس��انی در س��طح جهانی مطرح ش��ده است 
محصول و ثمره مدرنیته است و عکس العملی در 

آزادی بیان از میان انواع و 
وجوه آزادی، از نوع و جوه 

آزادی حقوقی به حساب 
می آید. امروزه در دنیایی که 
نظام های دموکراتیک سلطه 

خود را بر جوامع تثبیت و 
گسرته خود را گسرتش

می دهند، آزادی و آزادی بیان 
از حقوق مسلم شهروندان 
محسوب می شودد و از 
جمله پیش رشط های جامعه 
دموکراتیک و غیردموکراتیک 
است.
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مقابل اربابان کلیسا که به نام دین دانشمندان 
بی شماری را محاکمه کرده و شکنجه کرده اند.

در طول تاریخ در قرون وس��طی که ماقبل 
مدرنیته اس��ت، علم به سرنوشتی رقت بار دچار 
ش��ده بود و آن اسارت علم و اندیشه در خدمت 
کلیس��ا و مذه��ب مس��یح و به خص��وص فرقه 

کاتولیک بود.
عل��م در دوره خدمتگ��زاری اش به مذهب 
کلیس��ابی، دارای انحط��اط و توقف ش��ده بود 
و دانش��مندان بزرگ��ی ک��ه خواس��ته اند، آزاد 
بی اندیش��ند و قید بندگی کلیس��ا را از گردن 
بشری بیافکنند دچار چه سرنوشت شوم و چه 
ش��کنجه ها و نابودی هایی شده اند و به قیمت 
فداکاری چنین مردان بزرگ بوده است که علم 
از قید و خدمت کلیسا آزاد شده و با این قدرت 
و سرعت تمدن عظیم و پرشکوه و مقتدر جدید 

را بنا نهاده است.
در طول قرون وس��طی، عقل آدمی، هوش، 
اس��تعداد، منطق و همه توانایی های کش��فی و 
خلقی و ابتکاری بش��ر یعنی هن��ر، فن، علم و 
فلس��فه و همه و همه، یک رس��الت و اجبار و 
ضرورت داش��تند و آن عب��ارت بود از توضیح و 
تش��ریح و توجیه علمی آنچه کلیس��ا به عنوان 
اصول مذهب مسیح اعالن می کرد، یعنی اصول، 
موضوعات و قلمرو علم را در قرون وسطی، علم 
تعیین نمی کرد، بلکه روحانیون مذهب مسیح 
تعیی��ن می کردن��د و آن ه��ا به عل��م و عالمان 
س��فارش می دادند که باید درباره این مشکالت 
بی اندیش��ی و علم جز اندیشیدن به موضوعات 
و مس��ایلی که اربابان کلیسا سفارش می دادند، 

چاره ای دیگر نداشتند.
موضوعات و مسایل و س��واالتی که اربابان 
کلیسا پیش اندیشه و علم می گذاشتند این بود 
خ��دا چطور می تواند دنی��ا را درون تخم مرغی 
ج��ای دهد و بدون اینکه دنیا کوچک ش��ود یا 

تخم مرغ بزرگ؟
یکی از رس��االت سن اوژن، دانشمند دوران 
قرون وس��طی این اس��ت: در نوک یک سوزن 
چند میلیارد فرشته جای می گیرد بدون اینکه 
فرشته ها کوچک ش��ده باشند و یا نوک سوزن 
بزرگ شده باش��د؟ حل چنین مسایلی نبوغ و 
اس��تعدادهای بزرگی می خواهد و دانش��مندان 
آن روزگار در پ��ی ح��ل این مس��أله ها بودند. 
چقدر ظرفیت ها، نبوغ ها، توان ها صرف مسایلی 
شده اند که اگر حل هم بشود دردی را دوا نکرده 

و به درد مسایل زندگی نمی خورند.
با آغاز مقاومت و ایس��تادگی دانشمندان و 
فدا کاری آن ها در مقابل کلیس��ا بود که آزادی 
اندیش��ه و بیان به عنوان ش��عار عصر آزادی و 
رهای��ی ق��رار گرفت و نتایج مثب��ت و پربار آن 
که همان پایه گذاری تمدن جدید بود و آزادی 
اندیشه و بیان تبدیل به ارزش انسانی و حیاتی 
و فوری در پیش��رفت و ترق��ی و تکامل جوامع 

انسانی تلقی شد.
مطرح ش��دن آزادی بیان به عن��وان ارزش 
انس��انی در جوام��ع جهانی ریش��ه در اختناق 
و اس��ارت بیان و اندیش��ه و عل��م و ذوق و هنر 
در کلیس��ا در قرون وس��طی دارد. اما در جهان 
اس��الم فرقه ه��ا و نحله های فک��ری آزادانه و با 
کمال امنیت با ائمه مسلمین به بحث و مناظره 
می پرداختند به جز در موارد اس��تثنا هیچ گونه 

محدودیتی در این زمینه وجود نداشت.
در تاریخ اس��الم نه تنها شاهدی بر مخالفت 
مسلمانان با علم و اندیشه و برخورد منفی اسالم 
با دانش��مندان و رشد، تعالی و شگوفایی علم و 
اندیش��ه وجود ندارد، بلکه شواهد کافی و وافی 
بر تأسیس و پایه گذاری علوم مختلف به دست 
توانای دانشمندان مسلمان یافت می شود. عالوه 
بر کتب تاری��خ عمومی و تاریخ علم که تاثیر و 
نقش اس��الم و مسلمین در رش��د و شگوفایی 
علوم و فنون تأکید دارند، ش��رق شناسان نیز با 
نوشتن کتاب های متعددی درباره نقش اسالم 
و مس��لمین در پیش��رفت علوم و نفوذ فرهنگ 
و تم��دن اس��المی در تمدن اس��الم را اعتراف 

کرده اند.
در تاریخ اسالم بر اثر فتوحات و پیروزی های 
مسلمانان که نصیب شان ش��ده بود، یکباره با 
فرهنگ ها و عقاید مردم مغلوب، آش��نا ش��دند 
و از طرفی مس��لمانان با افکار فلسفی حکمای 
یونان و عقاید دینی بعضی از ملل غیرمسلمان 
مانند مانویان )که مس��لمان ها به آن ها زندیق 
می گفتند( و بعضی از فرقه های عیسوی مانند 
یعقوبیان و نس��طوریان و شاگردان ابن دیصان 
شامی و هم چنین با افکار و عقاید براهمه هند و 
زرتشتیان ایران وغیره سبب گرم شدن مباحثات 
و مناظ��رات و مش��اجرات در محاف��ل علم��ی 
مسلمانان گردید و مسلمانان برای دفاع از عقاید 
خود و مغلوب کردن طرف مقابل در زمینه ادیان 

و مذاهب مطالعات عمیقی انجام دادند.
اف��راد زندیق و ملحد و مخالف اس��الم نیز 
آزادانه مطالب خود را نش��ر می دادند که نمونه 
ی آن مباحثاتی اس��ت که امام باقر رض و امام 
صادق رض با اینها کرده اند و خصوصاً مباحثات 
امام صادق رض با عبدالکریم بن عوجا و ابوشاکر 
دیصانی که در کتابها آمده است و همین ابوشاکر 
زندیق پس از گفتگوهایی که امام صادق رض به 
عمل آورد به شرف اسالم نایل آمده و مسلمان 

شد.
بنابر این در س��یره مس��لمانان اوایل قرون 
اس��المی هیچ گون��ه محدودی��ت و مخالفتی با 
آزادی بی��ان اندیش��ه، عل��م، ذوق و هنر وجود 
نداش��ته اس��ت. مناظرات و مباحثات ازاد امام 
صادق و امام باقر رض با زنادقه و مزاحم نش��دن 

خلفای وقت اثبات کننده این مدعاست.
در اس��الم اولیه که بیش��ترین نزدیکی را با 
بعثت و زندگ��ی پیامبر اس��الم ص و ایمه رض 

دارد تمام فرق و مکات��ب فکری و گرایش های 
اعتق��ادی آزاد بوده و هرگز ب��ه خاطر ابراز نظر 
و اعتق��ادات مورد تهاجم و یا هتک حرمت قرار 

نگرفته اند.

آزادی بیان در دنیای امروز
چنانچه گفته شد آزادی بیان امروزه یکی از 
شاخص های تشخیص جامعه باز و دموکراتیک 
از جامعه بسته و غیردموکراتیک شناخته شده 
اس��ت. رژیمی اگ��ر نتواند نظری��ات دیگران و 
مخالفان خود را تحمل بکند از نظر دنیای کنونی 
و وجدان عمومی عصر و زمان محکوم اس��ت و 
نمی تواند در تعامالت بین المللی خود موفق بوده 
و در محکومیت سازمان های بین المللی، دفاع از 
آزادی و حقوق بش��ر را به ارمغان بیاورد. بر این 
اس��اس رژیم های حاکم بر کشورهای اسالمی 
و غیراس��المی باید این موضوع را ولو به شکل 
صوری بپذیرن��د و تا حدودی مجبور و ملزم به 

رعایت آن است.
آزادی بیان به آزادی عقیده و آیین و آزادی 
اخب��ار و اطالعات، آزادی آم��وزش و پرورش و 
آزادی نمایش تفس��یر شده اس��ت. بدین معنا 
که وقتی س��خن از آزادی بی��ان می رود مراد از 
آن عناوی��ن فوق الذکر اس��ت. در دنیای کنونی 
هرانس��انی حق دارد که در خویش��تن خویش 
هرگونه باور و اعتقادی نسبت به اخالق، مذهب، 
سیاست و... داشته باشد بی آنکه به علت باورهای 
خود متحمل صدماتی در زندگی اجتماعی خود 

شود.
اندیشه در قلمرو پنهانی وجود انسانی جای 
دارد و راه ب��ردن به آن قلمرو و چند و چون آن 

یکی از اکتشافات و 
محصوالت مهم جهان جدید 

این است که آزادی را به منزله 
یک حق شناسانده اند و از آن 
استفاده می کنند و از این رو 

آزادی خودش هدف است و 
خود آزادی مطلوب و مغتنم 

است و حق در راستای 
یک هدف تعریف منی شود 
بلکه خودش هدف است. 
جوامع در دنیای امروز تالش 
دارند که به آزادی های مدنی 
که از حقوق اساسی افراد 
انسانی است دست پیدا کنند 
و حق خود را استیفا کنند.
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بس��یار دشوار و گاهی محال است. لذا قوانین و 
مقررات بیشتر به ابراز عقاید توجه کرده است و 

به نفس اعتقادات و باورها نپرداخته است.
امروزه در کشورهای غربی و ممالک اروپایی 
و آمریکایی آزادی ایمان تنها محدود به آزادی 
مذه��ب نمی ش��ود بلکه پی��روان تم��ام فرق و 
مذاهب می توانند مناسک و مراسم مذهبی خود 
را آزادانه و بدون تبعیض برپاداش��ته و به انجام 

برسانند.
در دوران بعداز قرون وسطی هرانسانی حق 
دارد ک��ه از آموزش و تعلی��م و تربیت بهره مند 
باشد و دولت زمینه و شرایط را برای آنان فراهم 
س��اخته تا ش��هروندان بتواند آزادانه به پرورش 
فکر و اندیش��ه، اخالق و روحیات و معنویات و 
.. بپردازند و امکانات ملی عادالنه بس��تر رشد و 

بالندگی آحاد ملت را فراهم کنند.
هم چنین انس��ان امروز حق کسب اخبار و 
اطالع��ات را از دنیا و محیط خود دارد که نقش 
بسیار حساس و خطیر در تحول دنیای انسانی 
داشته و دارد. اطالعات، دنیای امروز را به هم گره 
زده و فاصله فکری، فرهنگی و ... را برداش��ته و 
به تعبیر متداول و مع��روف جهان را تبدیل به 

دهکده جهانی کرده است.
انسان امروز اگر از اطالعات و اخبار محروم 
ش��ود  جهانش محدود گش��ته و گویا اینکه در 

زندان خودش زندانی شده است.
در جهان ام��روز ش��هروند آزاد حق دارند، 
از آنچ��ه ک��ه در داخ��ل کش��ور در زمینه های 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی می گذرد 
و از کلیه موضوعاتی که با سرنوش��ت جامعه و 
فرد ارتباط دارد، به درستی آگاه شود و عالوه بر 
آن باید بتواند از راه روزنامه ها و نشریات ادواری 
و رادیو و تلویزیون، مس��ایل کشورهای دیگر و 
روابط بین المللی و حوادثی را که در دنیای امروز 
جریان دارد، بشناسد. حکومت ها حق ندارند به 
بهانه مصلحت دولت با پرده پوش��ی و اس��تتار، 
م��ردم را در بی خبری قرار دهند ی��ا آنان را از 
حقایق منحرف سازند و گمراه کنند. از بارزترین 
و ش��اخص ترین آزادی بیان، آزادی مطبوعات 
است. آزادی مطبوعات، در جریان قرن نوزدهم 
نقش بسیار ثمربخشی در گسترش دموکراسی 
داش��ته اس��ت و در دنیای حاضر، مطبوعات را 
رکن چهارم آزادی و دموکراسی می دانند. تنها 
در صورتی ک��ه مطبوعات از قی��د و بند قدرت 
دول��ت ی��ا قدرت ه��ای اقتصادی ی��ا نفوذهای 
مختلف گروه های فش��ار اجتماعی آزاد باشند، 
فرصت خواهند یاف��ت که واقعیت ها را آن گونه 
که هست بنویسند و نشر دهند. البته مطبوعات 
را از زاوی��ه دید خ��ود می نگرند اما تنوع و تکثر 
مطبوعات باعث می شود که مردم از میان انبوه 
تحلیل ها و تفس��یرها برداشت خود را بکنند  و 
واکنش و حساسیت خود را مشخص کنند و در 
بستر عام و مصلحت عمومی و صالح اجتماعی 

به کار اندازند.
در رژیم ه��ای قدرت گ��را وس��ایل خب��ری 
جریان س��از در انحصار دولت اس��ت. یعنی این 
وس��ایل به پخ��ش تبلیغات دول��ت می پردازد. 
تبلیغات��ی ک��ه با پلی��س و اردو پایه و اس��اس 
قدرت به ش��مار می روند. ه��دف این تبلیغات، 
مبارزه می��ان طبقات و دس��ته های اجتماعی 
تشکیل دهنده ملت نیس��ت، بلکه دست کم به 
ظاهر از وحدت ملت حرف می زنند بلکه هدف 
تبلیغات گرفتن بیعت یکپارچه ش��هروندان به 

سود حکومت است.
بس��یاری از آنان برعکس دارای ویژگی های 
ذی نفوذ اند تعدد وس��ایل خبری هم چون تعدد 
احزاب سیاسی یکی از عناصر چند گانگی رژیم 

است.
البت��ه مطبوع��ات و وس��ایل خب��ری نیز 
متأس��فانه آزاد آزاد نمی تواند باش��د و تاکنون 
نبوده اس��ت زیرا دنیای امروز تمام زنجیرهای 
اسارت و بندگی و بند را نامریی و نادیدنی کرده 
است. اگر مطبوعات و وسایل خبری از زیر نفوذ 
مس��تقیم دولت رهایی نیافته اند زیر س��لطه و 
قیمومیت گروه های اقتصادی، سیاسی و ... قرار 

گرفته است.
اریک ف��روم در رابطه با این موضوع چنین 
می نویسد. »یکی از عالیم بیمارگونه جامعه ما 
جریانی اس��ت که می خواهد از انسان موجودی 
غیرفعال و کنش پذیر بس��ازد، و این عمل را با 
گرفتن فرصت، شرکت فعالت انسان ها در امور 
جامعه خود )حقیقت، گرچه این امر تا اندازه ای 
پوش��یده و پنهان باقی مانده اس��ت( با گرفتن 
فرصت شرکت فرد در امور شخصی اش، تحقق 
بخش��د. این حالت غیرفعال و کنش پذیر بودن 
انسان، تا اندازه ای معلول »کاغذ بازی های از خود 
   Aliented Buteaucracy اداری  بیگان��ه« 
در مجم��وع نهاده��ای تمرکز یافت��ه دولتی و 
غیردولتی اس��ت. بنابراین مطبوعات در دنیای 
کنون��ی نیز آزادی مطلوب را ندارند بلکه آزادی 
نس��بی دارند و این آزادی نسبی مطبوعات نیز 
نتایج میمون و مبارکی را برای جامعه بشری به 
ارمغان آورده است که به عنوان نمونه کنترل و 
نظارت قدرت و ایجاد تضارب آرا و تعامل فکری 

و ... می توان یادآور شد.

حیات�ی  ض�رورت  مطبوع�ات  آزادی 
افغانستان

 افغانس��تان کشوری بوده است که در طول 
تاریخ حیات سیاسی خود از اختناق و خفقان و 
اس��تبداد به معنای وسیع کلمه رنج برده است. 
تمام اراده ها، اندیش��ه ها، ذوق ها و ... در زنجیر 
استبداد حاکمان قبیلوی به بند و اسارت گرفته 
ش��ده بود، و اینک که دیوار استبداد به بلندای 
تاریخ افغانستان فرو ریخته است و آزادی نسبی 
ب��ه وجود آمده اس��ت، این فرص��ت را غنیمت 

ش��مرده به پاس��داری و پرورش آن کمر همت 
ببندیم، چرا ک��ه آزادی از آزادی تغذیه کرده و 
آب می خورد و غیر از آزادی از هیچ چیز دیگری 
تغذیه نمی کند. برای اینک��ه به آزادی مطلوب 
برس��یم باز نیازمند آزادی هستیم، آزادی است 
که آزادی می پروراند، رش��د می دهد و ش��کوفا 
می سازد. برای درک بهتر، آفات زدایی و تجربه 

و تمرین آزادی نیازمند آزادی هستیم.
آزادی بیان که یکی از وجوه آزادی اس��ت. 
در سایه ی آزادی است که خود را پرورش داده 
و ب��ه کمال خود نزدیکتر می ش��ویم و عیوب و 
آفات خود را در بستر آزادی است که می زداید 
و آزادی بیان به معنای مشارکت همگان در فکر 
کردن و اندیشیدن است و این پدیده اگر جلوش 
گرفته شود یعنی دهان همگان را بستن و دهان 
ع��ده معدودی را آزاد گذاش��تن اس��ت که چه 
پیامده��ای ناگوار را برای جامعه به بار می آورد، 

معلوم خواهد بود.
جلوگی��ری از آزادی بیان به معنای مختل 
کردن عقل جمعی و مش��ارکت فکری در یک 
جامعه اس��ت و آزادی بیان یعنی دعوت کردن 
از همگان در اندیش��یدن و نقد کردن و راه حل 
پیش��نهاد کردن و دریک کالم دس��ته جمعی 

اندیشیدن و فکر کردن است.
آزادی در مذه��ب یک بعد بی نهایت عمیق 
دارد. اما در تاریخ و فلس��فه های ماتریالیس��تی 
جدید معنای خیلی خالصه ش��ده و سطحی و 
بدون دامنه دارد. در فلسفه های ماتریالیستی ) 
لیبرته( آزادشدن از یک بند مطرح می باشد. اما 
در مذهب آزادی تکاملی وجودی است نه آزادی 
از یک زندان، آزادی در مذهب مانع نیست بلکه 

یک نوع رشد است و یک نوع شکوفایی.
برای رسیدن به آن آزادی که مذهب مطرح 
می کن��د ما نیز نیاز به آزادی داریم اگر انس��ان 
آزادی الزم را نداش��ته باش��د نمی تواند به رشد 
و تکامل وجودی بپ��ردازد و آزادانه و آگاهانه و 
انتخابی به س��مت ش��کوفایی و درجه تکاملی 

انسان حرکت کند.
بنابراین آزادی و آزادی بیان بس��تر رشد و 
شکوفایی تمام استعدادهای بشری بوده و تحت 
هیچ عنوان نمی توان��د و نباید از آن جلوگیری 
به عمل آورد. اگر افغانستان به سوی انکشافات 
هم��ه جانبه پیش ب��رود، ناچار اس��ت آزادی و 
آزادی بی��ان را پ��اس دارد و آزادی بیان به نفع 
همه اقشار جامعه افغانستان است و هیچ قشر و 

تیپی از آن ضرر و زیان نمی بیند.
در بس��تر آزادی اس��ت که همه استعدادها 
به فعلیت می رس��ند و حتی ایم��ان مذهبی و 
جوهره انس��انی خود را نمایان می س��ازد. پس 
اگر افغانس��تان آباد، آزاد، پیشرفته و مترقی در 
همه ابعاد انسانی آن می خواهیم باید از آزادی و 

آزادی بیان استقبال کنیم.
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دولت و قانون
حقوق بشر، حقوق ذاتی همه انسان هاست. 
می توانی��م مطالبات اخالقی داش��ته باش��یم، 
بی توج��ه به این که آیا این مطالبات به وس��یله 
قانون نیز پذیرفته ش��ده اند یا خیر؟ برای مثال، 
همه انس��ان ها حق حیات دارند، خ��واه در این 
مورد قانونی گذرانده ش��ده باشد که این حق را 

تأیید کند و خواه نه.
ام��ا در هرحال، قوانین به مطالبات اخالقی، 
قدرت حقوقی می بخش��ند. حتا در کشورهایی 
ک��ه در آن ها حقوق به قوانین مبدل ش��ده اند، 
هنوز الزم است بدانیم آیا این قوانین کاماًل اجرا 
می ش��وند یا خیر؟ با این همه، تبدیل مطالبات 
اخالقی به حقوق قانون��ی، خود اولین گام مهم 
است. قوانین می توانند تأثیر آموزشی مهمی نیز 
داشته باشند. این قوانین تعریف می کنند که یک 
جامعه به صورت قانونی چه اقداماتی را صحیح تر 
تلقی می کند و به صورت ویژه معیارهایی که به 
نظر جامعه باید تأیید و حمایت شوند، را عرضه 
می دارن��د. این قوانین در مع��رض دید همه اند. 
حداقل از نظر اصولی، موضعی برابر دارند؛ هم در 

مقابل فرمانروایان و هم در مقابل فرمابران.

1- شوراها و محاکم
قوانین توسط هیأت های ملی قانونگذار وضع 
می شوند. دانش آموزان باید فرایند قانون گذاری را 
خود ببینند/درک کنند تا بتوانند به این سؤاالت 

پاسخ دهند.
* قانون چیست؟

* چه کسی قانون را وضع می کند؟ و چرا؟

بازدید افراد صنف را با یک شعبه منطقه ای 
یا مرکزی از مجلس کش��ور ترتی��ب بدهید تا 
دانش آموزان بتوانند اعضای این شعبه را در حال 
کار ببینند. در مورد سه سؤالی که در باال پرسیده 
ش��ده بحث کنید. ب��ه همین ص��ورت، ترتیب 
دیداری را از یک دادگاه قانونی بدهید تا نه تنها 
اجرای قانون را ببینند بلکه از تصمیمات گرفته 
ش��ده ای که رویه های قضایی را معین می کنند 
می توانند مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم بر 
روی تصمیمات آینده تأثیرگذار باش��ند، آگاهی 
پیدا کنند. در مورد سؤاالت مشابهی که در باال 

دیدید، بحث کنید.
اگر بازدیدهایی که پیشنهاد شد، امکان پذیر 
نیس��تند، یا حتا اگ��ر ممکن باش��ند، در هردو 
صورت صنف را به صورت یک مجلس)پارلمان(، 
سازمان دهی کرده و شبیه سازی کنید و ترتیب 
بحث��ی را درباره مس��ایل ج��اری بدهید یا یک 
دادگاه ساختگی را به وجود آورید تا درباره یک 
پرونده حقوقی ملی یا محلی رأی دهد و قضاوت 
کند. دانش آموزان را تش��ویق کنید تا خودشان 

نمونه هایی مناسب پیدا کنند.
ب��رای دادن ی��ک بع��د جه��ان، معلم��ان 
می توانند از صنف  بخواهند تا برروی فرایندهای 
تصمیم گی��ری مل��ل متح��د و مس��ایل جاری 
بحث کنن��د. آن ها هم چنی��ن می توانند برخی 

آموزش حقوق بشر برای 
شاگردان مکاتب)6(

از پرونده های��ی که برای کمیس��یون ها، محاکم 
و دادگاه های بین المللی آورده می ش��وند را نیز 
مرور کنند )رجوع شود به فعالیت: دیوان کیفری 

بین المللی در پاراگراف های زیر(.
ممکن است شما این را نیز بخواهید که یک 
شخصیت سیاس��ی محلی را به گفتگو با صنف 
در مورد س��ه سؤال مطرح ش��ده در ابتدای این 
فعالیت و س��ه س��ؤال دیگر که در زیر می آیند 

دعوت کنید:
* چرا از قوانین اطاعت می شود؟
* عدالت چگونه اقامه می شود؟

* در دول��ت و در قان��ون چگونه »انصاف« 
تحقق پیدا می کند؟

ماده 12 پیمان نامه حقوق کودک را بررسی 
کنید که به کودکان حق می دهد در مسایلی که 
بر روی آن ها تأثیر می گذارد، اظهار نظر کنند. آیا 
این حق در دادگاه  های کش��ور شما به رسمیت 

شناخته شده است؟ چگونه؟
بحث کنید:

* آیا به زن��ان در برابر قانون موقعیتی برابر 
داده می شود؟

* چند زن در کشور شما وکیل، قاضی بخش، 
قاضی دادگاه و قانون گ��ذار در نهادهای تقنینی 

ملی یا محلی می باشند؟
* این تعداد اثری بر روی نحوه رفتار با زنان 

در قانون می گذارند؟
* )رجوع ش��ود ب��ه فعالیت ه��ای »برابری 
در  و »تصمیم گی��ری«  قان��ون«  پیش��گاه  در 

پاراگراف های زیر(
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد 21، 12، 
10، 8، 7 و پیمان نامه حقوق کودک، مواد 40، 

)12
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2- انواع محاکم
فرایندهای قانونی را می توان از طریق تبدیل 
صنف به یک دادگاه غیررس��می نیز یاد گرفت. 
طرفین دعوا را می توان در وسط صنف جای داد و 
دوستان و خانواده را می توان در کنار آن ها و بقیه 
صنف را در دایره ای اطرفا آن ها مانند یک دهکده 
قرارداد. یکی از بچه ها را به عنوان قاضی دادگاه 
ملی خارج از دایره قرار دهید. به عنوان شخصی 
که فقط وقتی افراد محلی می خواهند نظر کسی 
را خارج از دایره خود بدانند به او مراجعه کنید. 
از طرفین دعوا بخواهید به نوبت پرونده های شان/

دعوای ش��ان را مطرح کنند. به هرکدام از آن ها 
اجازه دهید تا مطالب مورد نظر خود را به صورت 
تفصیلی تشریح کنند. این بحث باید ادامه پیدا 
کند تا آن ج��ا که رأی براس��اس اجماع )اتفاق 
نظر( به دس��ت بیاید. موضوعی ک��ه باید با آن 
برخورد ش��ود را می توان توس��ط معلم با کمک 
دانش آموزان انتخاب کرد. بعداً درباره این بحث 
کنند که چگونه قانون در این جا هم در مواردی 
رسمی و هم در موارد غیررسمی کار کرده است. 
این نکته را خاطرنش��ان کنید که چگونه امکان 
دارد شخصی را گناهکار دانست به خصوص وقتی 

هرطرف نکاتی منطقی برای مطرح کردن دارد.
)اعالمی��ه حق��وق بش��ر، م��واد 8 و 10 و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد 3 و 12(

3- برابری در پیشگاه قانون
م��اده 7 از اعالمی��ه جهانی بدی��ن صورت 
ش��روع می ش��ود: »همه افراد در پیشگاه قانون 
برابر می باش��ند«. اما این بیان اصولی، همیشه 
در عمل انعکاس نمی یابد. در مورد مس��ایل زیر 

بحث کنید.
آیا همه افراد در جامعه ش��ما در پیش��گاه 
قانون برابرند یا با برخی از افراد به طرق متفاوت 

برخورد می شود؟
* چه عواملی ممکن است به بعضی از افراد 

نسبت به دیگران برتری یا مزیتی بدهد؟
* چ��را براب��ری در پیش��گاه قان��ون برای 

هرفرهنگ حقوق بشری ضروری می باشد؟
)ماده 7 اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده 2 

پیمان نامه حقوق کودک(

4- تطبیق اسناد موجد »حق«
توضیح بدهید که حقوق نه تنها توسط اسناد 
بین الملل��ی مانند اعالمیه جهانی حقوق بش��ر 
)UDHR( بلک��ه هم چنین به واس��طه قوانین 
مدون منطق��ه ای، ملی و محل��ی مانند قوانین 

اساسی کشورها نیز تضمین می شوند.
به دانش آموزان نسخه هایی از اعالمیه جهانی 
و هرکدام از دو س��ند دیگ��ر را بدهید و از آن ها 
بخواهید تا آن را مقایس��ه کن��د که آیا هرکدام 
از این اس��ناد شامل حقوق زیر می باشد یا خیر. 

هم چنی��ن از آن ها بخواهید ت��ا مواد مربوطه به 
حقوق ذیل را شناسایی کرده و تشخیص دهند:

1- حق آموزش
2- حق آزادی بیان )از جمله رسانه ها(

3- حق انتخاب آزادانه همسر
4- برابری همه افراد، شامل زنان و اقلیت ها

5- انتخاب آزاد تعداد بچه ها
6- رهایی از شکنجه و رفتار غیرانسانی

7- آزادی فکر/اندیشه، وجدان و دین
8- حق مالیکت

9- حق داشتن سالح های گرم
10- غذای کافی

11- مسکن کافی
12- مراقبت بهداشتی مناسب

13- حق مس��افرت آزادان��ه در داخل و به 
خارج از کشور

14- حق برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز 
و عاری از خشونت

15- حق دسترسی به آب و هوای سالم

درباره مسایل زیر بحث کنید:
* چه تفاوت ها و تشابهاتی را کشف کردید؟ 

چگونه می توانید این ها را توضیح دهید؟
* آیا قانون اساس��ی یا قانون محلی ش��ما 
شامل حقوقی بیشتر از حقوق مندرج در اعالمیه 

جهانی می باشد یا کمتر از آن؟
* آیا به نظر می آید که نویسندگان این اسناد 
)قوانین ملی و اساسی( مفهوم مشابهی از آن چه 

معنای »حقوق« می باشد، در ذهن دارند؟
* آیا همه اسناد جدا از مسؤولیت ها، شامل 

حقوق هم می باشند؟
* آیا شهروندان کشور شما عالوه بر حقوقی 
که در قانون اساسی یا قانون محلی آمده، حقوق 

دیگری نیز دارند؟
* هنگامی که ای��ن قوانین باهم تضاد پیدا 

می کنند، چه رخ می دهد؟
* محدودیت ها و مسؤولیت های دولت شما 
در تضمی��ن برخی از حقوق خاص ش��هروندان 
چیس��ت؟ ب��رای مثال، آی��ا رفع گرس��نگی یا 
بی خانمانی در حدود مسؤولیت یک دولت است 

یاخیر؟
* آی��ا هرکدام از حقوق فهرست ش��ده باید 

توسط همه دولت ها تضمین شوند یا خیر؟
)تمام مواد اعالمیه جهانی حقوق بشر(

5- دیوان کیفری بین المللی
در دادگاه های نظامی بین المللی برپا شده در 
سال های 1945 تا 1946 در نورمبرگ وتوکیو، 
متفقی��ن پیروز در جهگ یکس��ری مس��ؤوالن 
آلمان��ی و جاپانی را به خاط��ر ارتکاب »جنایت 
علیه صلح«،  »جنایات جنگی« و »جنایت علیه 
بشریت« که در ارتباط با جنگ جهانی دوم رخ 

داده بود، مورد پیگرد قرار دادند.
از آن زم��ان به بعد، چنی��ن جرایم و موارد 
نقض حقوق بش��ری در بس��یاری از مخاصمات 
مسلحانه دیگر هم رخ داده اند. در کامبوج، گروه 
خمر س��رخ طبق برآوردها در حدود دو میلیون 
نفر را در خالل دهه 70 )قرن 20( به قتل رساند. 
هزاران شهروند، شامل تعداد فوق العاده زیادی از 
زنان و کودکان غیرمسلح در مخاصمات مسلحانه 
در موزامبیک، لیبریا، السالوادر و کشورهای دیگر 
جان خود را از دس��ت دادند. اما در هرحال تواق 
بین المللی جهت ایج��اد دادگاه های بین المللی 
برای برخورد با چنین وحشی گیری هایی هنوز تا 
دهه نود فرا نرسیده بود؛ یعنی زمانی که درگیری 
در یوگسالوی سابق آغاز شده و جنایات جنگی، 
جنایات علیه بشریت و نسل کشی در زیر نقاب 
»پاکسازی نژادی« بار دیگر توجه بین المللی را 
به خود جل��ب کرد. در 1993 ش��ورای امنیت 
مل��ل متح��د، دادگاه ویژه کیف��ری بین المللی 
برای یوگسالوی س��ابق را تأسیس کرد تا افراد 
را در رابطه با آن دس��ته از موارد نقض نظام مند 
و گس��ترده حقوق بش��ر مورد پیگرد قرار دهد. 
به صورتی مش��ابه، بعد از پای��ان جنگ داخلی 
ک��ه در رواندا از اپریل تا جوالی 1994 ش��دت 
پی��دا کرده ب��ود و طی آن ح��دود یک میلیون 
ش��هروند غیرنظامی قتل عام ش��دند، ش��ورای 
امنیت دادگاه ویژه کیفری بین المللی تش��کیل 
داد. تاریخ نش��ان داده اس��ت که ب��دون اجرای 
س��ازوکار یک دیوان کیف��ری بین المللی جهت 
برخورد با مسؤولیت فردی، اعمال نسل کشی و 
موارد غیر قابل بخشش و اسفناک نقض حقوق 
بشر اغلب مورد مجازات قرار نمی گیرند. چنین 
دادگاه  ی می تواند ابزاری تکمیلی عرضه کند که 
از طری��ق آن اطمینان حاصل ش��ود که افراد را 
می توان به خاطر نسل کش��ی جنایات جنگی و 
جنایات علیه بش��ریت هنگامی که کشور مورد 
نظر خود نمی تواند یا تمایل ندارد آن ها را تعقیب 
کند مورد پیگ��رد قانونی ق��رار داد. هم چنین، 
چنین نهادی ممکن است جلوی انجام مواردی 
را که تحت حقوق بین المللی حنایاتی شدید به 
حس��اب می آیند را در آینده بگیرد. نتیجتاً، در 
سال 1998 نمایندگان دولت ها در یک کنفرانس 
دیپلماتیک در رم گرد آمدند تا اساسنامه دیوان 
کیف��ری بین المللی دایم��ی را تدوین کنند. در  
17 ج��والی 1998، اساس��نامه دیوان کیفری 
بین المللی تصویب شد. دوازده دولت در موافقت 
و تصویب این اساس��نامه و هفت دولت علیه آن 
رأی داده و بیس��ت و یک کشور نیز رأی ممتنع 
دادن��د. اساس��نامه مذک��ر و در جوالی س��ال  
2002 با تصویب شصت دولت الزم االجرا شد و 
هم اکنون مقر فعلی دیوان کیفری بین المللی در 

الهه )هالند( می باشد.
تأس��یس دیوان کیفری بین المللی چندین 
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مس��أله مهم را مطرح می س��ازد و فرصت هایی 
را ب��رای تحقیق و فعالی��ت دانش آموزان عرضه 

می کند.
* چرا چنین دیوانی مورد نیاز است؟ آیا این 

دیوان می توند کارآمد باشد؟
* جامعه بین المللی برپای��ه کدام اختیار و 
مجوزی می تواند در مس��ایل داخلی یک کشور 
دخالت کند )مث��الً  این که یک دولت چگونه با 
ش��هروندان خود رفتار می کند؟( آیا این دخالت 
در امور داخلی به حساب می آید؟ )می توان یک 
ن��وع فعالیت صنفی را به وجود آورد برای بحث 
در مورد این که آیا یک نهاد بین المللی این حق را 
دارد که در امور داخلی یک کشور دخالت کند یا 

نه و این که در چه زمانی این حق را دارد؟(
* اطالعاتی بیش��تر در مورد دیوان کیفری 
بین المللی به دس��ت بیاورید )ب��ه عنوان مثال؛ 
مقررات مربوط به تش��ریفات و آیین دادرس��ی 
دیوان و م��واردی که این دی��وان آن ها را مورد 
بررسی قرار می دهد و.... آدرس پایگاه اینترنتی 

این دیوان http://www.icc.org می باشد(.
* تعه��دات هردولت در قب��ال همکاری با 

دیوان کیفری بین المللی چیست؟
* برای تأس��یس دیوان کیفری بین المللی، 
اساس��نامه آن باید حداقل توس��ط 60 کش��ور 
تصویب می ش��د. تحقیق کنید که ت��ا به امروز 
کدام کشورها این اساسنامه را تصویب کرده اند. 
اگر کشور خودتان هنوز این اساسنامه را تصویب 
نکرده اس��ت، بحثی در مورد نظ��رات موافق و 
مخالف این تصویب انجام دهید. به قانون گذاران 
کش��ورتان نامه ها یا عریضه هایی بفرستید و بر 

روی مسأله تصویب این قانون پافشاری کنید.
* ب��ا مطالع��ه و س��یری در تاری��خ جهان 
نمونه هایی از موقعیت ها که امکان طرح در دیوان 
کیفری بین المللی دارد را با احتساب این که اگر 
چنین دیوانی در آن زمان وجود داشت، بیابید. 
به عبارت دیگر، بررس��ی کنی��د در طول تاریخ 
جهان چه وقایعی منجر به نقض فاحش حقوق 
بشر و مقرراتی شده است که رسیدگی به آن ها 
در صالحیت دیوان کیفری بین المللی می باشد.

)عالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد 28، 11، 
10، 7 و پیمان نامه حق��وق کودک، مواد 1، 4، 

)3 ،40

آزادی فکر، وجدان، دین، نظر و بیان
آزادی فکر، وج��دان، دین، نظر و بیان برای 
هرفرهنگ حقوق بشر اساسی است. پیمان نامه 
حقوق کودک این حقوق را به کودکان براساس 
میزان بلوغ و رش��د آن ها می دهد )رجوع ش��ود 
به فعالیت های »رشد یافتگی بلوغ« و »چه سنی 
کافی است؟« در پاراگراف های زیر(. این حقوق 
شامل )همه لوازم( آزادی دین یا عقیده، آزادی 
داش��تن عقیده بدون مزاحمت/دخالت دیگران، 

آزادی جستجو، به دست آوردن و انتقال اطالعات 
و نظرات از طریق هررسانه ای بدون درنظرگرفتن 

مرزها می باشد.

1- چهارچوب  های مرجع
نظرات ما ممکن است بسته به این که آیا از 
آنچه که می بینیم خوشمان می آید یا نه، تغییر 
کنند. این مسأله در کلماتی که انتخاب می کنیم، 
منعکس می شود. برای مثال، یک فرد را می توان 
»گوشه گیر«، »مستقل«، »پرخاشگر«، »جسور«، 
»سلطه پذیر« یا »مایل به همکاری« یا »بیشتر 
ترغیب ش��ده« یا »دارای ت��رس کمتری از کار 
سخت« توس��یف کرد. از دانش آموزان بخواهید 
تا به جفت های دیگ��ری از این نوع صفات فکر 
کنند )یکی حالت منفی داش��ته باش��د و یکی 

حالت مثبت(.
از دانش آم��وزان بخواهید به مثبت ترین راه 
ممکن پنج صفت را که در مورد خودشان از آن 
تعریف و تحسین می کنند، فهرست کنند. سپس 
ای��ن صفات را درون چارچوب مرجع منفی قرار 
دهید تا همان صفات به جای تحسین پذیربودن 
ناراحت کننده و موجب رنجیدن بشوند. سپس 
عملی معک��وس انجام دهید، ابتدا صفات منفی 
ممک��ن را که آن ها ب��ه صورت وی��ژه در مورد 
خودشان دوس��ت دارند در مورد آن ها فهرست 
کنید و بعد از کلمات قرینه ای استفاده کنید که 
باعث می ش��وند این فهرست حالت رنجاننده تر 

)آزاردهندگی( کمتری داشته باشند.
نوع دیگری از این فعالیت این اس��ت که از 
دانش آم��وزان بخواهید کلمه هایی را فهرس��ت 
کنند که عموما توصیف کننده صفات دخترها یا 
پسرهایند. سپس جنسیت را برعکس کنید )به 
عن��وان مثال، صفات مثبتی مانند »پرانرژی« یا 
»جاه طلب« در یک پسر ممکن است برای یک 

دختر »خشن« یا »پررو« لحاظ شود(.
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد 1 و 2 و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده 2(

2- کلماتی که موجب رنجش می شوند!
بند اول از پاراگراف دوم ماده 13 پیمان نامه 
حقوق کودک به یک کودک حق آزادی بیان را 
می دهد اما صراحتا بیان نظراتی که نقض کننده 
حقوق و آبروی دیگران باشد را محدود می کند. 
آی��ا بای��د محدودیت های��ی ب��ر روی آن چه ما 
می توانیم راج��ع به اف��کار و عقایدمان بگوییم 
قرارداده شود؟ آیا ما باید همیشه و در همه موارد 
بتوانیم آنچه را دلمان می خواهد بگوییم؟ فعالیت 
زیر به تش��خیص و بنا به صالحدید معلم انجام 

شود.
ب��ه هرک��دام از بچه ه��ا تکه های��ی از کاغذ 
بدهی��د و از آن ها بخواهید هرکدام از حرف های 
ناراحت کننده ای که در مکتب می شنوند را روی 

برگه جداگانه ای بنویس��ند. نموداری روی دیورا 
درس��ت کنید که مطالب آن از س��طح »سر به 
سر گذاش��تن تفریحی« تا »بی نهایت دردناک 
و تحقیرکننده«، متغییر باش��د. از دانش آموزان 
بخواهید ت��ا کلمات خ��ود را در جایی که فکر 
می کنند ب��ه آن تعل��ق دارن��د در روی نمودار 
قراردهند )راه دیگر این اس��ت که کاغذها جمع 
ش��وند و معلم آن ها رابخواند تا اطمینان حاصل 
کند که صفات داده ش��ده همراه با اسم بچه ها 
نیستند س��پس دانش آموزان می توانند آن ها را 
روی نمودار بنویس��ند(. سپس از همه بخواهید 
که نمودار دیواری را با س��کوت بررس��ی کنند. 
معموال کلماتی مشابه چندین بار ظاهر خواهند 
شد و تقریباً همیشه درجات متفاوت شدت آن ها 

مشخص می گردد.
در مورد این تجربه بحث کنید. از دانش آموزان 
بخواهید تا کلمات را بسته بندی کنند )به عنوان 
مثال از حیث ظاهر، توانایی، پیش زمینه قومی، 

جنیست و...(.
* آیا بعضی از کلمات فقط برای دخترهایند 

یا فقط برای پسرها؟
* چه نتایجی را می توان از این دسته بندی 
درباره استفاده از زبان توهین آمیز بیرون کشید؟
* چرا بعضی از مردم فکر می کنند یک کلمه 
خاص بسیار ناراحت کننده بوده ولی عده ای دیگر 

آن را شوخی و تفریح احساس می کنند؟
صن��ف را ب��ه گروه های��ی کوچک تقس��یم 
کنی��د و به هرگروه چند ع��دد از کلمات را که 
ناراحت کننده ترین واژه ها تلفی می شوند، بدهید. 
از یک��ی از بچه ها در هرگروه بخواهید که کلمه 
یا عب��ارت اول را بلند بخواند. گروه باید بپذیرد 
که این گفته ناراحت کننده اس��ت و در مورد دو 

مسأله زیر بحث کنید:
1. آی��ا بای��د به اف��راد اج��ازه داد تا چنین 

چیزهایی را بگویند یا نه؟
2. وقتی چنین چیزی رخ می دهد باید چه 

کار کرد؟
در رابطه با هرکلمه یا عبارت این کار را تکرار 
کنید. سرانجام همراه با صنف در مورد حقوق و 
مسؤولیت هایی که با بدزبانی و توهین همراه اند، 

بحث کنید.
* آیا یک معلم مس��ؤولیت دارد که جلوی 

صحبت های حاکی از تنفر را در مکتب بگیرد؟
* آیا دانش آموزان این مسؤولیت را دارند که 
جل��وی صحبت های حاکی از تنفر را در زندگی 

خود بگیرند؟ اگر این طور است چرا؟
* ش��ما در جامعه خ��ود چ��ه کاری برای 
جلوگیری از صحبت های حاکی از تنفر می توانید 

انجام دهید؟
* چرا انجام این کار اهمیت دارد؟

)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد 19، 18، 
2 و 1 و پیمان نامه حقوق کودک، مواد 29، 17، 



ماهنامه حقوق بشر |  سال چهاردهم |  شماره دوازدهم | حوت 1395

16، 14، 13 و 12(

3- رشدیافتگی بلوغ
پیمان نامه حق��وق کودک حق آزادی فکر، 
وج��دان و دین را ب��ه کودکان مطاب��ق میزان 
رشدیافتگی بلوغ آن ها می دهد. از دانش آموزان 
بخواهید تا دراین م��ورد بحث کنند که در چه 
زمان��ی یک کودک به حد کافی بالغ اس��ت که 
اعمال مربوط به یک دین را انجام دهد یا نظراتی 
سیاس��ی داش��ته باش��د که متفاوت با نظرات 
خانواده، فرهنگ یا سنت او می باشد. چه کسی 

باید این را تعیین کند.
)ماده 14 پیمان نامه حقوق کودک(

حق به حریم خصوصی
م��اده 16 پیمان نام��ه حق��وق ک��ودک به 
هرکودک حق محفوظ ماندن از دخالت دیگران 
در زندگی خصوصی، خان��واده، خانه، مکاتبات 
و محفوظ مان��دن از افت��را و تهم��ت را می دهد 
ام��ا در هرحال، مانند بس��یاری از دیگر حقوق 
تضمین ش��ده برای کودکان در این پیمان نامه، 
حد اعمال و اجرای این حق بستگی به »ظرفیت 
و توانایی در حال تکامل« کودک دارد. مس��لماً، 
یک کودک 7 ساله برای داشتن همان حقوق و 

مسؤولیت های یک فرد 17 ساله آمادگی ندارد.

چه سنی کافی است؟
داستان زیر را در صنف بخوانید:

اکو و رومیت1 هنگامی که در مکتب ابتدایی 
کنار هم می نشس��تند هم دیگر را می دیدند و به 
زودی دوستان خیلی خوب با یکدیگر می شوند. 
اما دوستی آن ها مشکلی دارد. خانواده های آن ها 
از گروه های اجتماعی متفاوتی اند که تاریخچه  ای 
طوالن��ی از عدم اعتم��اد و بدبینی نس��بت به 
یکدیگر داشته اند. بنابراین، هنگامی که رومیت 
می پرسد که آیا اکو می تواند به خانه آن ها بیاید 
پدر و مادر هردو به شدت با این مسأله مخالفت 
می ورزند. خانواده اک��و با معلم صحبت کرده و 
می خواهند که این دو رفیق، جدا از هم بنشینند. 
اما دوستی آن ها ادامه پیدا می کند تا این که اکو 
برای به پایان رس��اندن لیس��ه به شهر دیگری 
فرستاده می شود. این دو رفیق قول می دهند که 
به هم نامه بنویسند اما هروقت نامه ای از رومیت 
می رس��د والدین او قب��ل از آن که رومیت حتی 
بتواند آن را باز کند آن را از بین می برند. رومیت 
احس��اس والدینش را درک می کن��د اما به این 
مسأله هم فکر می کند که در 16سالگی آدم آن 
قدر بزرگ شده است که دوستان خودش را خود 
انتخ��اب کند و این ح��ق را دارد که نامه هایش 
برای خودش خصوصی به حساب آیند و شخص 
دیگری به آن ها دس��ت نزند. در مور مسایل زیر 

بحث کنید:

* براساس پیمان نامه حقوق کودک رومیت 
چه حقوقی دارد؟

* »ظرفی��ت در ح��ال تکام��ل« رومیت را 
چگونه می توان مشخص کرد؟

* پدر و مادر رومیت دارای چه حقوقی اند؟
* راهبردها)اس��تراتژی ها(یی را در رابطه با 

چگونگی حل این درگیری ارائه دهید.
)ماده 12 اعالمیه حقوق بشر و مواد 16 و 5 

پیمان نامه حقوق کودک.(

آزادی گردهمایی و مش�ارکت در امور 
عمومی )همگانی(

یک جامع��ه چگونه خود را حف��ظ کرده و 
رشد می کند؟ تا حدی با درخواست از اعضایش 
جهت تجمع و س��اماندهی به امور مربوطه. این 
آزادی ها مشارکت در امور اجتماعی را بسیار مهم 
می س��ازند. انکار این آزادی ها جامعه را از یکی 
از غنی ترین منابع خود محروم می سازد. منابعی 
همچ��ون مهارت ها و اس��تعدادهای افراد درون 
جامعه. عادت مش��ارکت اجتماع��ی را می توان 
از طریق نظام مکتب یک دانش آموز رش��د داد. 
ایجاد فرصت هایی برای خدمات اجتماعی خارج 
از مکتب نیز می تواند به پایه ای برای ایفای سهیم 
مادام العمر در امور اجتماعی و سیاس��ی مبدل 
شود. بسیاری از مکاتب، شوراهای دانش آموزی 
دارند که امکان ش��رکت در امور دانش آموزان را 
به آن ها می دهد، گرچه سلسله مراتب مربوط به 
افراد بالغ معم��والً آنچه را که می تواند در عمل 

انجام بگیرد، محدود می کند.

یک باشگاه حقوق بشری
می ت��وان ب��ا درخواس��ت از بچه های صنف 
جهت تشکیل باش��گاهی برای پیشبرد حقوق 
بشر به تجربه ای مستقیم از باهم کار کردن برای 
هدفی با ارزش نایل شد. معلم می تواند یکسری 
کاره��ای مربوطه را به صورت ابتکاری آغاز کند 

که هدف از آن ها ایجاد چنین باشگاهی باشد.
* هدف باش��گاه حقوق بش��ر را به صورت 

مفصل تری تعریف کنید.
* مس��ابقه ای رقابت��ی را در رابط��ه با نماد 

باشگاه برگزار کنید.
* کارت های عضویت شخصی درست کنید 

که این نماد را داشته باشد.
* اف��رادی را ب��رای کار دفت��ری در نظ��ر 

بگیریرد. 
* تابلوی اعالنات ویژه ای برای فعالیت های 

باشگاه حقوق بشر نصب کنید.
* در مورد شبکه ها و سازمان های بین المللی 
و ملی حقوق بشری که باشگاه می تواند با آن ها 
هم��کاری کند و در ارتباط باش��د اطالعاتی به 
دس��ت بیاورید. از آن ها کت��اب، مجله، خبرنامه 
و انتشارات دیگرش��ان را درخواست کنید و در 

جایی که مردم بتوانند آن ها را ببینند، به نمایش 
بگذارید.

* برگزاری جلسات و دیدارها را آغاز کنید. 
اولین جلس��ه گردهمایی می تواند در مورد حق 
آزادی تشکل ها بحث کند )به عنوان مثال؛ »چرا 
باید سازمان دهی انجام داد؟ چرا شرکت جستن 
در امور عمومی به صورت محلی، ملی و ورای آن 

مهم است؟«(
* مهمانان س��خنران دعوت کنید )به طور 
مثال، سیاس��تمداران محلی، کارشناس��ان در 
بعضی مس��ایل خاص، متخصصی��ن منطقه( تا 
س��خنرانی های کوتاهی انجام داده و به بحث و 

گفتگو بپردازند.
* کمیته ه��ای فرعی تعیی��ن کنید تا باهم 
مالقات ک��رده و در مورد وظایف خاص تحقیق 

کنند.
* روز جهانی حقوق بش��ر )10 دس��مبر( را 
جش��ن گرفته و گرامی بدارید. در مورد روزهای 
بین المللی دیگری که به حقوق بش��ر مربوطند، 
تحقی��ق ک��رده و اطالعاتی به دس��ت آورید و 

بزرگداشت آن ها را جشن بگیرید2.
گروهی از بچه ها می توانند با صنف های دیگر 
ارتباط برقرار کرده و پیش��نهاد صحبت با آن ها 
را راجع به یکس��ری مس��ایل خاص حقوق بشر 
بنمایند، توضیح دهند که چرا این باشگاه شکل 
گرفته و چه کارهای��ی انجام می دهد و به آن ها 
پیشناد کنند تا عضو وابسته به باشگاه شوند. در 
صورتی که منابع اجازه می دهد باشگاه می تواند 

خبرنامه ای را نیز منتشر کند.
)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد 21 و 20 و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده 15(

پی نوشت
Eku & Romit .1

2. ب��رای یافتن ایده های عملی رجوع ش��ود »به بیش 
از 50 ای��ده برای گرامی نگهداش��تن اعالمیه جهانی حقوق 
http://www.ohchr. بش��ر« که به روی آدرس انترنتی

org )دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد( موجود 
است. هم چنین فهرس��تی از روزهای بین المللی در سامانه 

اینترنتی مذکور قابل دسترسی است.
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که مــوږ د پښــتو ادب او ادبیاتو پــه اړه د 

پخوانیو او اوسنیو لیکوالو د کوم څېړنیز یا غیر 

څېړنیز کتاب پاڼې اړوو؛  نو رضور به مو  په ذهن 

کــې دغه دوه نومونه انځور کیږي؛  چې یو يې 

د تورې او قلم څښنت خوشحال خان خټک او 

دوهم یې لنډۍ دي. لنډۍ او خوشحال خان  

دوه هغه لوېې اوسرتې پېرزوینې دي چې لوی 

الله ج د پښــتون په لوی ولس باندې لو رويل 

دي. دلتــه د موضوع د نه اوږدیــدو له امله د 

تورې اوقلم خاوند خو شحال خان خټک څخه 

تېریــږو او لنډۍ به ترکتنــې او څېړنې الندې 

ونیســو. لنډۍ  د پښــتوګړين یا شفاهي ادب 

تر ټولو کوچنی شــعري فــورم دی؛ خو د معنا 

د ځــواک او لېږد له پلوه؛ نه یوازې  په  پښــتو 

شاعرۍ، بلکې په نړيواله شاعرۍ کې یې هم 

ساری نه لیدل کیږي ۶: ۹۰ مخ

د لنــډۍ د کلمې پــه اړه ادب پوهانو بېال 

بېلې څیړنې کــړي  دي. ځینې پوهان وايي، 

چــې لنډۍ  لنډه تصغیري او مونثه صیغه ده.  

هغه وینا اومفهوم چې په لنډۍ کې پروت دی 

د نړۍ د ډېرو کمو ژبــو وليس ادبیات به ترې 

برخمن وي. ۳ : ۵۸ مخ.   

ځینې په دې باور دي، چې د دې شعر له 

نامه څخه معلومېږي، وايي چې د مارانو په ډله 

کــې یو ډول مــار دی، چې یوه لویشــت او ږد 

والی لري، خو که په جســمي پلوه ســړی دې 

مارتــه وګوري ډېر وړوکی دی، خو د زهرو تاثیر 

ښځې اولنډۍ
مولف محمد عزیز حسین خېل

یې دومره زیات دی  چې له چیچلو رسه ســم 

سړی له منځه وړي؛ نو له هم دې امله  دا شعر 

هــم د خپل هغه اغېز له مخــې، چې لري يې 

لنډۍ بلل شــوې دي. لنډۍ ډېرې ځانګړنې 

لــري؛  خــو د نورو ځانګړنو ترڅنګ یوه ســرته 

ځانګړنــه په دې کې ده چې په لنډو او ســاده 

الفاظو کــې یو لوی مفهوم بیانــوي؛  نو ویلی 

شــو چې لنډۍ یوه دوه مرصیــزه منظومه ده، 

چــې لومړی نیم بیتي نه ســالبه او دوهم نیم 

بیتي یې د لومړي نیــم بیتي پر خال ف اوږد؛  

یعنې دیارلس ســیال به ده او پرهرڅلورم سیال 

ب باندې یې خــج هم راځي. لنډۍ  قافیه نه 

لري او د اخیري ســیالب په پــای کې د ترنم 

برخه ځای لري، هره  لنډۍ چې ترنم ونه لري 

د لنډیو په قطار کې یې نشو شمېرلی چې دې 

ترنــم ته د اديب فنونوپه علم کې حکمي قافیه 

وايي او د حکمي قافيې مراعتول په هره لنډۍ 

کې حتمي اوالزمي رشط دی.۴: ۱۶۴ مخ.

دا چې لنډۍ د یوه لــوی، ننګیايل خواره 

واره قــوم مال دی؛ لــه دې امله  د   مرصۍ او 

ټپې په نومو نو رسه هم یادېږي. 

 مرصه ځکه ورتــه وايي، چې په پخوا زمانو 

کــې چې کــوم جنګونــه کېدل هغه بــه ټول 

د تــورې او ډال جنګونــه وه؛  نو هغــه توره به 

چې په مرص کې جوړه شــوې و لنــډه، تېره او 

د نــورو هېوادونو تر تورو ډېــره قیمتي او د لوړ 

شــهرت خاونده وه؛ نو د همد غه تاثېر له امله 

ورته  مــرصه  یا مرصۍ وايي. او ټپه خو په دې 

خاطرورته وایي چې په ویلو رسه یې زخمي زړه  

ټپ مومي او روغیږي؛ نو دغو پورته  خربو ته په 

کتو رسه ســړی ویلی يش چې د پښتنو په غرو 

رغو، کلیو، ښــارونو،  شــنو درو، لویو د ښتو، د 

ابشار څنګ او د کیږدۍ اړخ، د شپانه شپیلۍ 

بالخره د پښتنو د خاورې هرګوټ او کو نج  کې 

له دې اشعارو څخه یو ډول خو

 ند اخیستل کیږي. بوډا ګان يې د ځوانۍ 

د یــاد په خاطر وايي، زملیــان او پیغلې یې د 

زملیتوب شــور او مســتي په کې لټــوي؛  خو 

مینانو تــه د راز او نیاز رویباري کوي، توریايل 

وررسه د تورو په میدان کې اتڼ کوي، او مسافر 

یې په مسا فرۍ کې د خپل وطن، کور، کيل، 

مور، پالراو اوالد د مینې ماتولو په پار وايي.

 نــو ویلی شــو چې دغــه ژانر  د پښــتنې  

ټولنې  لــه را منځ ته کېــدو رسه جوخت را ټو 

کیدلــی او الرا ټــو کیــږي. د ا چــې  لنډۍ د 

نورو شــعرونو  په څېر ډېــر بیتونه نه لري، مګر 

پــه دوه بیتونو کې دومره ځواک او قو ت پروت 

دی چې د پښتني ټولنې د ژوند او فکر د ټولو 

اړ خونــو انځورونو پکې انعکاس مو ندلی دی. 

لکــه: دردونه، غمونه،  بېال بېل خویونه، هیلې 

، افکار،جذبــات، ازادي، وطن، ننګ، ناموس، 

مېړانــه، مســافرۍ، لوږې، تندې، انســانیت، 

ژوند، خپلواکي، رسښندنه، مایويس، مینه، دو 

ســتي، کورکلی او داسې نور هر ډول رزمي او 
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بزمي افــکارو ته يې  په خپله غېږ کې ځای ور 

کړی  چې د نړۍ ټول شعري فورمونه ورته ګوته 

په غاښ پاتې دي.   

  بــل دا چــې لنــډۍ د متل پــه څېر کوم 

ځانګړي شخص ته منسوبې ندي؛ نو ویلی شو 

چې منســوب الیه نه لري. ویونکي يې معلوم 

نه دي، پیدا یښــت يې د مدين ژوندانه زیږنده 

ماڼیو او لوړو بلډنګونو پرځای د د ښتو، غرونو، 

خــورو ورو کېږدیو محصــول دی، او په دې  د 

نګو غرونو رغونو، بانــډو، کلیو کې تر دې دمه 

پیــدا کیږي، لویږي، پالل کیــږي او ټولنې ته 

وړاندې  کیږي . ۵: ۹۴ مخ.

  لنــډۍ د هر در دېــديل زړه اواز دی،  که 

د لنډيو په راټولولو ســړی پیل وکړي، لومړی؛ 

خو د دې  امکان نه لیدل کیږي چې یو یا څو 

تنه دې کور په کور، کيل په کيل ولســوالۍ په 

ولســوالۍ وال یت په والیــت وګرځې  او لنډۍ 

دې راټولــې کړي او که په هره انــدازه راټولې 

يش؛ نو له نیامیي نه زیاتې لنډۍ د ښــځوله 

خــوا ویل شــوي دي د دې کار علت به زما په 

اند دا وي  چې د ښــځو احساســات تر نارینه 

وو اغیزمــن او خــو نــدور دی. بــل دا چې په 

پښــتني ټولنه کې د ښــځو د ژوند رشایط  په 

ځانګړې توګه ډیر ســخت دي، او ښځه تر دوه 

ډوله فزیکــي او روحي فشــارونو ال ندې واقع 

ده، فزیکي فشــار لکه: د کور ورځني کارونه او 

روحي فشــار هغه څه چې د ښــځې حق دی 

هغه نــه ورکــول او ورته په کمه ســرتګه کتل 

دي؛ نو له همدې امله هغه څه چې ښــځې په 

ښکاره نيش بیانولی د سندرې ) لنډۍ( په ژبه 

بیانوي، ښېګڼې یې ستایي او بد ګڼو ته یې د 

انتقاد په سرتګه ګوري. 

مسافرمه وژنې خاونده

چېرتــه به یــې خوندې د د یــدن په متعه 

وینه

مساپري په بېغمۍ کړه

زه پښتنه یم په خپل عهد وفا کومه

 که دغه لومړی لنډۍ ته د اسالم له نقطه 

نظره وګورو مسلامنان چې هر سخت او مشکل 

کار پیل کوي هغه د قرآن عظیم الشــان په تال 

وت رسه پیــل کوي او د لوی خدایج  څخه يې 

د د عا یا کومک په هیله یې پای ته رســوي، نو 

دا چې مسافري یو لوی او سخت کار دی، دې 

لنډۍ ویو نکې د خپلو مســافرو په اړه د شــعر 

پــه ژبه له لوی الله ج د بېرته لیدو په اړه د دعا 

السونه لپه کوي او ديدن یې غواړي؛ همدارنګه 

دویمــه لنــډۍ د وفا او عهد او وفــا په اړه ویل 

شــوې ده.  لنډۍ ویونکې له خپل خاوند رسه 

عهــد کــړی دی چې په ما کومې ســتونزې او 

مشــکالت رازي هغه به زه زغمم او د حل الرې 

به یې لټوم او د یوې پښــتنې په څېر په خپل 

عهد باندې وفاکوم؛ خو ته دې خپلې پردېسۍ 

شپې ورځې په ارام زړه سباکوه.

بل دا چې افغانســتان یو غرنی هېواد دی 

د اوسیدونکو ژوند یې ډېر پر مختللی ندی؛ نو 

اکرثه ځوانان یې د یوې مړۍ حاللې ډوډۍ د 

پیدا کولو او ارامه ژوند دالســته راوړلو په خاطر 

بهرنیو هېــوادو نو ته ســفرونه کــوي او کلونه 

کلونه تېروي نود دا شــان اوږدو مسافرتونو په 

اړه ښځې په خپلو مېړنو باندې غږ کوي او ورته 

وايي

  مسافري دې ډېره وکړه

راځه راځه روزي به خدای را رسوینه

مسافري سخته خواري ده

باران به اوري څوک به ځای نه ورکوینه

مسافر ته شوې خواره زه شوم

خواره دې مورشه چې سفرته دې لیږینه

په لنډیو کې هغه تاو تریخوالی چې له ښځو 

رسه پــه ورځني ژوند کــې کيږي هم منعکس 

شــوی، لکه دوی په زور او جرب رسه واده ته اړ 

ویستل او په زوره د زیات عمر لرونکي کس ته 

په نکا ح کیدل، په بدو کې ورکول دا او دې ته 

ورته نورې پېښې په دې ډول غندي او وايي.

صورت زما واک یې د نورو

ربه ته واخلې دا بې واکه صورتونه

سوال دالله په در کې وکړه

پالر مې سودي دی ما مالدار ته ورکوینه

نــو که ووایو چې پښــتنو میرمنو نه یواځې 

د ژونــد په هره برخه کې خپــل غږ پورته کړی 

دی؛ بلکې د غږ ترڅنــګ یې په دغه کار رسه 

خپل وليس ادبیات هم پیا وړي کړي دي؛  که 

موږ دلتــه افغاين ټولنه له نــورې نړۍ رسه په 

شفاهي یا ګړنیزو ادبیاتو کې پرتله کړو؛ نو هغه 

د چا خربه د ځمکې او اســامن په څېرتوپیر به 

ترالســه کړو. دا چې  د نورو هېوادونو خلک د 

خپل هېواد د ننګ،غیرت، هېواد پالنې  قصې 

د لوستو کســانو په وسیله ثبتوي اوتاریخ ترې 

جــوړوي؛ خو د افغانانــو نیکمرغي په دې کې 

ده چې  لوستي کسان یې تاریخ لیکي او هغه 

خویندې اووروڼه چې نالوستي دي هغوی یې 

په شفاهي یا ګړنیزو ادبیاتو کې خوندي کوي 

او سینه په سینه یې یو بل ته انتقالوي؛ نو ویلی 

شو چې لنډۍ په منظو مو شفاهي ادبیاتو کې  

یو ســرته برخه ده او دهر بعد څېړل یې زیاتې 

څېړنې او ځیرنې ته اړتیا لري. ۲:  ۶۵ مخ.

 دا چې  ټولې هغه لنډۍ چې د ښــځو له 

خــوا ویل شــوي د هغو ټولــو را وړل امکان نه 

لــري؛  نو یوازې پــه دوه درې برخو کې به یې 

څو بیلګې راوړل بې ځایه نه وي. 

د وطن په اړه:

وطن مې تن، تن مې وطن دی

د تن په وینو یې ساتم تر څوچې یمه

وطن مې ستا له غمه پرېښود

خلکو ته وایم چې نیستۍ اخیستې یمه 

 سپوږمۍ په اړه.

سپوږمیه رس وهه راخیږه 

یار مې د ګلو لوکوي ګوتې ریبیه

سپوږ مۍ په غرو را پورته کیږه

زماجانان په سیند تیریږي ډوب به شینه

د غریبۍ په اړه:

پاچاهي تخت مې پکارنه دی

جانان دې لوکړي زه به وږي ټولوومه 

ال سونه پورته پرې ورګډ شی

دغریبانو ښادي کله کله وینه 

نیستي پیغور نه دی جانانه 

زه به چرګ بانګ مېچنه ستاله پاره کړمه

په پخوانو سرتګو مې ګوره 

اوس مې جامې د ملنګۍ اغو ستي دینه 

داخرت په اړه:

 اخرتته ځکه خوشحالیږم 

زما د ورور وعده اخرت دی رابه شینه

اخرت په منډه منډه راغی

نه مې نتکۍ شته نه دې غاړې تعویزونه

اخرتچې تېريش بیا به رايش

د پیغلتوب عمر چې تېر يش نه راځینه

نو که د خپلې لیکنې په پای کې ووایو چې 

لنډۍ د ښځو د ژوند هغه ریښتینې هنداره ده 

چې د ورځني ژوند ټول اړخونه په کې انعکاس 

مومي او کــوم ډول زیاتی او کمــی په کې ته 

ترسرتګو کېږي. 

ماخذونه:
۱-حســین خېل عزيز محمــد، )۱۳۹۵( کال، په لنډیو 

کې د خپلواکۍ څرک. عرفان میاشــتنۍ مجله، پنځمه ګڼه  

)۶۵( مخ 

 ۳-میاخیــل، بربک، ځولۍ مجله، دویم کال، لومړۍ او 

دویمه ګڼه  ۱۳۸۶ کال، ۵۸ مخ 

۴-کنــړی، جــال ل الدین، پوهنــوال، )۱۳۸۴ل( کابل 

مجله  ۵ او ۶ ګڼه. 

۵ - ګړنــدی، اقامحمــد )۱۳۹۲ل( عرفان میاشــتنۍ، 

علمي، اديب، ښوونیزه او روزنیزه مجله  ۵۸ مخ 

۶-یون، محمد اسامعیل ) ۱۳۷۷ل(  د پښتوشعرهنديس 

جوړښــت. چــاپ ځــای دانــش خپرندویه ټولنــې تخنیکي 

څانګه.۹۰ مخ 
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د یوې نانځکې 
د واده سهره 

سید شاه سعود

دا واړه واړه السونه 

او د ژوند درنې ډبرې 

د نانځکو نزاکت او

د سپیره ژوندون ډغرې 

په خاپوړو باندې نيش 

د وطن وطن سفرې

ماشومتوب ترینه وا نخلې 

دا جینۍ ډیره وړه ده 

ژوند د شپې پشانته خور دی 

او سپوږمۍ ډیره وړه ده

ستا په وړاندې دا ماشومه 

ال په » نه » هم نه پوهیږي 

د واده او د کوژدنې 

په نامه هم نه پوهیږي

یو ش�تمن س�ړی راغلی دی او ته ورته 

تیار یې 

زړه دې ه�م پرې ن�ه دردیږي وه ظامله 

څنګه پالر یې 

ای زن ... 
سید حفیظ الله فطرت

ای زن ای معنای رمز داغ و درد 

ای رسود و ساز گرم عشق رسد

ای زن ای آواره ی دشت بال

با فشار زن ستیزان گشته طرد

رنگ و روی رسخ تو ای مهربان

از خشونت های پیهم زار و زرد

حس تنهایی عذابت می دهد

تا شدی در جامعه تنها و فرد

گرچه مردان جهان فرزند توست

لیک برخی داشته با تو نربد

رسنوشت خویش را از رس نویس

بعد از این آزاد باش از بنِد مرد

مادر مایی ، بهشت ات زیر پاست

بیش از این نتوان تو را توصیف کرد

می سزد در پای تو رس ها دهند

صد وزیر و شاه در میداِن نرد

در رهت با جان و دل افتاده است

فطرت بیچاره همچون خاک و گرد
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لـغتـه
لنډه کيسه- نرصت ارمان

د اوړي رسه غرمه ده، د بټۍ کاريګر په خولو 

المده خيشته په کار لګيا دي، ستړي خره يوه 

شېبه دمه نه ګوري، ډکېږي او تشېږي. 

ناڅاپه چغه شوه، ټول کاريګر څک شول، 

بیا يو يو پوهېــده چې چغه د غونچه ګل ده او 

خرې په لغته وهلی. 

ټــول په هغه راټول شــول، څــو ملګرو خو 

يې خره ســخته ســخته ووهله، غونچه ګل په 

دواړو السو پښه نېولې وه او د درد ساګانې يې 

اخيستې. 

هغه يې برنډې ته يوړ او کټ کې يې واچوه، 

پښه يې ور وتړله او نور ټول بېرته کار ته ستانه 

شــول.  د غونچه ګل پښه يوه څړيکه وه او درد 

يې شــېبه په شېبه زياتېده، خو له صرب او زغم 

پرته کومه الر نه وه! 

 له اوږد انتظار وروســته د بټۍ څښنت تور 

خــان راغــی او چې خرب شــو نو پــه مخ يې د 

غوسې نښې راښکاره شوې.

- ځــان يې په بهانه وهلــی. دا خو له خره 

غټ دی! 

غونچه ګل يې د خــربې په اورېدو نور هم 

دردمن شــو. تور خان چې خواته ورلنډ شــو. 

غونچه ګل په سختۍ راکېناست. 

- څه بال درباندې لګېدلې؟ 

کاريګــر ټول حريان والړ ول او د تورخان د 

خربې د ځواب هېڅوک نه ول. 

تور خان د غونچه ګل پښه لوڅه کړه، چې 

ويې ليده باوري شو چې  له کاره لويدلی. 

االنور ته يې مخ کړ: ســهار يې وچ راغه ته 

ويسه، ماته يې پښــه اوښتې ښکاري، هلته يو 

شپون شته، ورجوړه به يې کړي. 

االنور د )ښــه صیب( ځواب ورکړ، تور خان 

الړ او د هغه له تلو وروسته ټول په خپلو ځايونو 

پرېوتول. 

االنور ورته پښــه په شړشمو غوړه کړه او په 

ګرمه خښته يې ټکورونه ورکړل، خو غونچه ګل 

شــپه له درده په وېښــه تېره کړه. سهار له ملر 

ختو مخکې هغه د االنور په مرسته وچ راغه ته 

روان شو. 

د غونچــه ګل زړه و چې تور خــان به ورته 

د ســفر د اســانۍ لپاره خره ورکړي، خو بېرته 

يې پام شو چې اوس يې هم غوسه کړی، ځکه 

يواځې خپلــه نه چې االنور هــم وررسه له کار 

ووت.  له هر قدم رسه يې پښې څړيکې وهلې 

او د هغــه زړه يې ورانولو، خو له تلو پرته بله الر 

نه وه، هغه په دې هيله درد زغملو چې هلته ته 

به وريس او پښه به يې جوړه يش...

***

 - بس کړه نو. ناوخته شو! 

له دې خربې وروســته د االنور تندی تريو 

شو، د غونچه ګل هم پام شو چې ماښام کېږي 

او ورځ په ټولېدو ده، هغه يواځې د شــپې راتلو 

ته ورخطا نه شــو، د پښــې د درد زياتوايل يې 

مــخ زيړ او غونج کړی و. د پښــې په خالصولو 

يې پيل وکړ. 

د االنور ورپام شو.

- ای! دا څه بد کوې؟ او ور روان شــو.. که 

پښــه دې خالصه کړه درد به يې نور هم زيات 

يش. 

غونچــه ګل يــې لکــه خــربه چې نــه وي 

اورېديل، د پښې په خالصولو لګيا و. 

- خالصوم يې، بډۍ شوې. 

االنور يې خواته کېناست. 

- پرېږده.  زه يې درته خالصوم.... خو ګوره 

بېرته به يې دستي تړې، هسې نه چې ال خرابه 

يش. 

د غونچــه ګل پښــه ډډه والړه وه او کومې 
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کړيکې يې چې وهلې له هغه پرته پرې څوک 

نشول پوهېدی. 

االنور چې د ملګري پړسېدلې پښه وليده، 

زړه يــې پرې بد شــو. خو نــه پوهېده چې څه 

وکړي؟غونچــه ګل اوس هــم تکــړه و چې په 

داسې خوږه پښه يې له سهاره مزل کړی و. 

د هغه پښــه يې څو ځل پــه کراره وغځوله 

او ټوله کړه. غونچه ګل به شــونډه د غاښــونو 

الندې کړه او په سرتګو به يې تياره شوه.  االنور 

له دې کار وروســته د هغه پښه بېرته وتړله، له 

غوټې يې د ډوډۍ کلکه شــوې قطــره او پياز 

راوويستل. 

غونچه ګل په ســختۍ څو مړۍ له ستونې 

تېرې کړې او االنور ځان ښه موړ که، بيا پاڅېد، 

غونچه ګل د ده د الس نيولو په مرسته ودرېد، 

پښه يې لږه ارامه شوې وه. 

االنــور وويــل: مــړه تــه خــرې لــه پښــو 

وغورځولې.... تکړه شه، رسېږو ...

دواړو وخندل او روان شول ...

***

اوس نو تياره شــوې، په راغــه کې چوپتيا 

ده، يواځــې د هغوی تر قدمونو الندې د ميده 

تېږو کړچار دی، غونچه ګل پښــه ځان پســې 

کشــوي او په االنور تکيه کړی روان دی. هغه 

له ټول درد رسبېــره دا فکر کوي چې ځای به 

راوريس. او بیا چې هغوی لرې بل شوي اورونه 

وليدل نو د غونچه ګل نه خپل درد هېر شــو. 

هغه له االنوره  دواړه الســه تاو کړل، االنور هم 

خوښ شو. 

يو ترهېدلی اواز  د هغوی غوږونو ته ورسېد، 

دواړه لــه خوښــۍ راووتل، په ځــای والړ پاتې 

شــول. غږ رالنډېــده او ډېرېده او لږ  وروســته 

هغوی د ځان په لور راروان کس وليد چې څه 

يې په شا کړي وو. هغه راورسېد. 

لکه د دوی په شــان ســتړی و، د يو بل په 

ليدلو حريان شــول. هغه سريلی په شا کړی و 

او رمباړې يې وهلې. 

االنور ترې وپوښتل: څه شوي؟ 

هغه د دوی په منګ هلکی و، ســريلی يې 

له مال ښکته کړ، هغه نشو درېدی. 

- دا له غره رغړېدلی، پښــتۍ اودوه پښــې 

يې ماتې دي. دلته مې د اکا دوست دی هغه 

ته يې وړم. هغه څو شــېبې چوپ شو، االنور او 

غونچه ګل ســرييل تل کتل چې په بد حال و 

او چغو يې د خلکو بدن رېږداوه.  

هلکي االنور ته مخ کړ: 

- هه. ســتا د ملګري په پښــه څه شــوي؟ 

او هغه د االنــور ځواب ته انتظار ونه ويســت، 

سريلی يې بېرته لکه د مخکې په شا کړ. 

- راځئ! زه هملته روان يم. 

االنــور او غونچــه ګل يــو بل تــه وکتل. د 

غونچــه ګل زړه نه و چې االنور دې خلکو ته د 

خرې لغته وښايي. 

دواړه  په چوپه خوله  پسې روان شول، هغه 

شاته مخ راواړوه: له کومه ځایه راغلئ؟ 

االنور ځواب ورکړ: له بټۍ نه. 

او بیــا درې واړه  غــيل شــول، يواځــې د 

ســرييل د درد کوکې وې چې يوه شېبه هم نه 

بس کېدې...

***

ســپي وغپل، د خيمې مخ ته ناست کس 

پوی شو چې څوک را روان دي، ودرېد... ښځه 

له خيمې راووته. 

-  رسمده! څوک دي؟ او دا شېبه د هغوی 

ســرتګې پــه ور روان کس ولګېــدې، هغه يې 

وپېژند، د شېردل وراره نوری و. 

هغه ســريلی په ځمکه وغځولو او له رسمد 

اکا رسه يې په غېږه ستړي مشې وکړه. 

- څه شوي بچيه؟ 

نوري خربې ته خوله جوړوله چې االنور او 

غونچه ګل هم ور ورسېدل. 

رسمــد هغــوی ته ســتړي مــيش وويله او 

سرييل ته ور وړاندې شو. 

االنور او غونچه ګل خيمې ته ننوتل، غونچه 

ګل له ستړيا اوږد څمالست. او پښه يې لکه د 

مخکې بيا راوپارېده. 

دباندې د رسمد او نوري پس پسک اورېدل 

کېــده. او بیا رسمد خيمې تــه ورننوت، االنور 

ورته د غونچه ګل پښه لوڅه کړه. 

د رسمد چې پرې نظر شــو ورته يې وويل: 

ټوټه هم ترې خالصه کړه. 

االنور همداســې وکړل، رسمد کېناست، د 

هغه په خوږ ځای يې غټه ګوته کښــېکاږله، د 

غونچه ګل له خولې يې اه وويست. 

هغه خپلې ښــځې ته ورمخ کړ، جوش اوبه 

راوړه. او بیا يې د هغه په خوږ شوي ځای ګوتې 

وهل پيل کړل، خيمه د غونچه ګل چغو په رس 

واخيسته. 

ښځې په کاسه کې اوبه او پاکه ټوټه راوړه، 

پښه يې ورته پاکه  او په خپلو ځانګړو تېلو غوړه 

کړه، بېرته يې په پاملرنې ور وتړله. د غونچه ګل  

په مخ له درده د خولو راڼه څاڅکي بهېدل. 

االنــور د رسمد خولې ته کتل چې اوس به 

څه وایي؟  رسمد خپل السونه وچ کړل، بيا يې 

االنور ته وکتل هډوکی يې زخمي شوی. 

االنــور پــه ورخطايــۍ وویل: دا بــه څنګه 

يش؟ 

رسمــد له ځايه  پاڅېد: ښــه بــه يش، خو 

درې ورځې بايد ونه ګرځي..

هغــه بهــر ووت. االنور حــريان و چې څه 

وکړي؟ غونچه ګل ته یې وويل: اوس څه وکړو؟ 

د غونچه ګل درد لږ ارام شو.

- االنــوره! خپل زړه دې که ســهار ځې که 

مــا رسه يو ځای. االنور اوچت شــو،  بهر ووت، 

ګوري چې ځمکه په رسو وينو لړل شوې، نوری 

لګيا دی د ســرييل پوستکی بايس. رسمد يې 

سيل ته والړ دی. االنور ور وړاندې شو. 

- ما چې وليد پوی شــوم چــې پاتې به نه 

يش. 

رسمد ور وکتل. هډوکي يې له رغېدو ويت 

وو. د االنور نوري ته ورپام شــو چې په ژور فکر 

کې ډوب او په مخ يې خفګان خور و.  ژر بېرته 

خيمې ته ننوت.

- غونچه ګله! هغه ســريلی حالل شــو.  د 

غونچه ګل زړه په نوري وســوزېد. جېب ته يې 

الس ننويست، کت کړي لوټونه يې راوويستل، 

االنور ته يې ونيول. 

- درې ســوه برابرېږي. د شپونکي شکرانه 

ورکړه. 

االنور ترې پيســې واخيســتې او بیا ووت، 

نــوري کار خــالص کړی و، د ســرييل په ټوټه 

کولو لګيا و، د رسمد ښځې وررسه السونه رابډ 

وهيل وو.  االنور رسمد ته ورخواته شــو. د هغه 

الس يې په الس کې راونيوه. 

- اکا پــه ډېرو يې قبولې کــړه. او د هغه په 

الس کې يې پيسې ورکېښودې. د رسمد رنګ 

بدل شو. 

- ګوره ! زه له چا پيسې نه اخلم. او تاسو د 

بټۍ کاريګر ياستئ، کاش د نورې مرستې وس 

مې دررسه لرلی. 

االنور يې په خربه پوره ورسېد، پيسې يې په 

جېب کې کېنښودې، نوري ته ورغی. 

- په غوښه يې څه کوې؟ 

-رسمد اکا ته يې پرېږدم. او يو څو ورځې زه 

هم پاتې کېږم...

االنور وررسه کېناســت، نوري ته يې پيسې 

ونيولې. 

- غونچه ګل خو داســې پــه عذاب ؤ، چې 

موږ فکر کاوه درې مياشــتو کې به هم ښــه نه 

يش، دا له ځــان رسه واخله! خپلې هم وررسه 

کړه او بل سريلی پرې راونيسه.

د نوري خوله له خندا ډکه شــوه. په ســور 

الس يــې ترې واخيســتې. او په خوښــۍ يې 

االنور ته وويل. 

- اکا وايــي چــې دا بــه ډېره خوږه غوښــه 

وي، ته هم څو ورځې پاتې شــه، په ګډه به يې 

وخورو...
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* ج��ان اورم��ه س��نگ، جانان گه یېتیش��مه 
سین.220:1.

پشتو: چې رحمت ونه گالی، هدف ته نه رسېږي.
دری: تا جان نبرُی به وصل جانان نرسی.

* جان، جان گه کویه دی، س��یخ کباب گه کویه 
دی. 220:1.

پش��تو: ځان په ځان سوزی او س��یخ په کباب 
سوزی.

دری: جان، به جان می س��وزد و س��یخ به کباب 
می سوزد.

* جان، چیقمه گون چه، امید کېتمس )اوزیلمس(. 
.220:1

پشتو: چې ساه، نه وی تللی، امید نه ځی.
یا: چې ساه په تن کې وي، هیله تانده وي.
دری: تا باقی بودن یک نفس، امید هست.
یا: تا ریشه در آب است؛ امید ثمری هست.

* جان چیقر؛ اّما خوی چیقمس. 220:1.
پشتو: ساه ځی؛ مګر خوی نه ځی.

دری: جان می بردآید؛ اما خوی و عادت نمی رود.
یا: خویی که نشست در گهواره 
هرگز نرود ز سردوداره)دوباره(.

یا: چیزی که با شیراندرون شد؛ با جان بدرشود.

* ج��ان دن کېچمه ی، جانانه ق��ه یده، تاق قه 
چیقمه ی، دوالنه قه یده. 221:1.

پشتو: چې د سره، تیرنه شی، هدف ته نه رسېږي، 
چې غره ته ونه خې��ږي، دوالنه به ېه الس رانه 

وړی.
دری: تا از جان نگذری، جانانه کجاست؟ تا به کوه 

باال نشوی> دوالنه کجاست؟

ش��عر دری: پای تا در راه ننهی کی ش��ود منزل 
به سر؟

رنج تا برتنت ننهی کی شود جان، جفت ناز

* جان کو بدیری سنگ، ایش بیتمس. 221:1.
پشتو: چې زیارونه ګالی، کارونه سرته نه رسېږي.

دری: تا زحمت نکشی، کار انجام نمی یابد.

* جاهل آدم، میوه سیز درخت. 222:1.
پشتو: ناپوه سړی، لکه: بی میوې ونه ده.

دری: انسان جاهل، مانند درخت بی ثمر است.

* جاهل گه بانداشگن، جاهل بولدر. 223:1.
پښتو: چېرته چې اوسي، په خوی به دهخوسي.

دری: با ماش��وی ماش��وی، با دیگ نشینی سیاه 
شوی.

* جمال کېتر؛ اّما کمال انسان مینن قالر. 224:1.
پشتو: د انسان ښکل له مینځه ځی، خو کمال تل 

ورسره پاتې وي.
دری: جمال فانی است و کمال باقی است.

* جهل چیّقنده، عقل کېته دی.
پشتو: د قهر په وخت کې د انسان نه عقل درومي. 

.225:1
دری: هن��گام غلبۀ خش��م، عقل انس��ان زایل 

می گردد.

* چاوروت که لر، ایکین یېیر. ایکمه ی تیکمه ی 
تېکّین یېیر. 226:1.

پشتو: چرچرکان َغلّې او دانې، ناشینا لې او ناکرلې، 
مفتې خوري.

دری: چرچرک ه��ا حبوبات وغله جات را کش��ت 

ناکرده و ناشانده، مفت می خورند.

* چراغ اوزتگی نی یاروتمس. 226:1.
پشتو: د ډېوې الندې، تیاره وي.
دری: زیر چراغ تاریک می باشد.

* چقور دریا سېکین آقر. 226:1.
پشتو: ژور دریا بی زوږه بهیږی.

دری: دریای عمیق بی صدا جاری است.

* چ��راغ ک��وردی او یی ده، بی ق��در بوله دی. 
.226:1

پشتو: د ړانده په کورکې څراغ قدر نه لری.
دری: در خانۀ کور، چراغ قدر ندارد.

* چقیرگن جای دی، او زاغی بولمس. 227:1.
پشتو: هغه ځای ته چې څوک غوښتل شوی وی، 

لری نددی.
دری: به جایی که انسان دعوت شده باشد، دوری 

ندارد.

* چمچوق دن قورقگن، تریغ ایکمس. 227:1.
پش��تو: څوک چی د مرغیو څخه وېریږي، ږدن 

نه کري.
دری: کس��ی ک��ه از گنجش��ک بترس��د، ارزن 

نمی کارد.

مأخذ:
عثمان، عاریف و عاطف، عبدالحمید. 1359 خورش��یدی، د 
خلکو تفکر د افغانستان د اوزبېکانو متلونه او مقولې، کابل: د 

علومو  اکادمی، د پښتو څېړنو بین المللی مرکز.

اوزبیکی متل لر و مقال لر)40(
تحقیق و افزودن معادل های پشتو و دری

ترجمه و توضیح ضرب المثل ها:
به قلم عبدالحمید عاطف


