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ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮشﺣﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ
ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮه ﻓﺮﻫﺎن ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺗﻨﮓﻧﺎی ﺻﻠﺢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲ از دﻫﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ زﻧﺎن را در
ﺣﺎل ﮐﺎر و ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻗﺒﻞ ازﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ،اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﯾﻦ دو دﻫﻪی
اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ از اﺟﺮاﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮن
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ زﻧﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺧﻮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﯿﺎه ﺳﻔﯿﺪ و ﯾﮏ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﻮژی دور در ﺣﺎﻓﻈﻪ دارﻧﺪ.

اﻣﺎ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ زن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ رﺳﯿﺪ؟
ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد زن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه را
ﺑﯽاﻧﺪازﯾﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ
ﮐﻠﯿﺸﻪای ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ،ﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎری
ﮔﺬﺷﺘـﻪی ﺧـﻮب و ﺑـﺪﻣﺎن را ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨﯿـﻢ ،دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺴـﺎﻟﻪی
اﻣﺮوزﻣﺎن ﻣﯽرﺳﯿﻢ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از دﻫﻪی  ۱۳۴۰ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺗﺤﻮﻻت
زﯾـﺎدی را در ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﺟـﺎﻣﻌﻪی ﺧـﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻـﻦ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻘـﺶ
زﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ از اواﺧﺮ دﻫﻪی  ۳۰ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۷۰ﺷﻤﺴﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن را در
ﻫﻤﻪی ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .از ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﺪی ﻣﺜﻞ ﮐﺎر در ﻣﻨﺎزل و
ادارات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﺧﺪﻣﺖ؛ ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و
ﺑﺎغداری ﺗﺎ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺶﮔﺎهﻫﺎ و ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ آن ،ﮐﺎر
در إدارات و وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ ،ﮐﺎر در رادﯾﻮ و
ﺗﻠﻮزﯾﻮن ،ﻋﻀﻮ ﺷﺪن در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣـﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن راﻧﻨـﺪهی اﺗﻮﺑـﻮس ﺷﻬـﺮی ،ﺷـﻮﻓﺮ و ﺧﻠﺒﺎن ﻧﻈـﺎﻣﯽ
داﺷﺘﯿﻢ.
ﺗـﺎ اﯾﻦﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرتﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﻣﻐﺮﺿـﺎﻧﻪی ﮐﺸﻮرﻫـﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺷﻮروی و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .در
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی رادﯾﮑﺎل اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ روی آورده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮔﺴﺘﺮش داده
و ﺗﺨﻢ اﻓﺮاﻃﯿﺖ را ﺑﮑﺎرد .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻏﺮضﻣﻨﺪاﻧﻪ اﯾﺠﺎد
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ و ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪی اﺳﻼمﮔﺮای ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮروی را ﺷﮑﺴﺖ داده و
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺴﮑﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻠﻊ ﻗﺪرت ﮐﻨﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻼن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ) .ﮐﻪ ﭼﺎﺷﻨﯽ

اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﻗﻮام
ﺳﺎﮐﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ ﻃـﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴـﺘﻨﺪ( .در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣـﺎن ﯾﮏﺑـﺎره
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن
ﺑﻮد و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای آﻧﺎن .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ،
ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻻ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد وارد ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .و
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی آنﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪی اﺳﻼم اﻓﺮاﻃﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮد.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺬاﺷﺘﻦ رﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدان .رﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
دﯾﻨﯽ ،ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری ﺑﺮﻗﻊ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺑﺪن زن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم در ازای اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
روزاﻧﻪ در ﺣﺪ ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮ ﺑﻮد.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره در داﻣﻦ
ﭼﭙﺎول ،ﺟﻨﮓ و ﺑﯽﮐﺎری و ﻓﻘﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ آﻣﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻗﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎه ﮐﻪ از درآﻣﺪ ﮐﺸﺖ و ﺻﺎدرات
ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ،ﻗﺎﭼـﺎق آﺛـﺎر ﻋﺘﯿﻘـﻪ و ﺗﻤﻮﯾـﻞ ﺷـﺪن از ﺳـﻮی ﺗﺠـﺎر و
ﺛﺮوتﻣﻨﺪان ذی ﻧﻔﻊ و ﻫﻢﺳﻮ ،ﻗﺪرت ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻨﮓﺟﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﻨﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻃﺎﻟﺒﺎن روی
آوردﻧﺪ .و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻦ ارزشﻫﺎی آنﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ آنﻫﺎ را
ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و زﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺴﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺖرﯾﻦ ﺗﺨﻄﯽ روﺑﻪروی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪی ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺳﻠﻄﻪی ﻧﻮد درﺻﺪی آنﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ
ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ارزشﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ آنﻫﺎ از ﻣﺠﺮای ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻨﺒﺮ در ﺧﻼ ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزﺷﯽ درﺳﺖ و ﻋﺪم دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﺒﻮد
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺣﺘﺎ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات آورد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎد دربﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ و
زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪ .درب ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺮد ﺑﻮد ﮐﻪ راه ﺑﻪ
ﻣﻬﻤﺎنﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ و درب دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ

ﻣﻬﻤﺎﻧـــﺎن زن .و از اینجا میبینیم که چه طور آپارتاید جنسیتی که
زادهی اسلام سیاسی است وارد خانوادهها میگردد.
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢﺻﺤﺒﺘﯽﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻮ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن
ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﺮﯾﺪ ،ﻫﻢﮐﻼم ﻓﺮوﺷﻨﺪهﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان ﺷﻮﻧﺪ .و ﻧﻘﺶ زﺑﺎن آﻧﺎن را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﭘﺴﺎﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ
ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪی  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺪای آزادی زﻧﺎن
ـﺎن
ـﺎ ﻫﻢﺳﺎﯾﻪﮔـ
ـﺎن و ﺣﺘـ
ـﻮری ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿـ
ـﺮ داده و ﻃـ
ـﺘﺎن را ﺳـ
اﻓﻐﺎﻧﺴـ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻠﻮه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﭼﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ
از  ۲۰۰۱و ورود آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۹از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﯾﻞ ﺑﻨﺎرد ﻫﻢﺳﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی وﯾﮋهی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
زﻟﻤﯽ ﺧﻠﯿﻞزاد در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ،اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ دو اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و راه ﺻﻠﺢ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
زن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
زﻧﺎن ﺧﺎرج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﭼﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ؟

و

ﻧﻘﺶ

اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﻣﺎ ﺑﺮای درک روﺷﻦﺗﺮ،
ﺟﺎیﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺴﺎﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -1زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎرج
از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪهﮔﯽ دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎ دارﻧﺪ.
 -2زﻧﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دارای در آﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﯽ در
ردهی ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -3زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﮔﺎن دارای ﮐﺮﺳﯽ و وزن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺧﺎص(

ﺣﺎل ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻬﯿﻢ
ﺷﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻗﺪرت ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

در ﮔـﺮوه ﻧﺨﺴـﺖ ،ﺑـﻪ وﺿﻌﯿـﺖ و ﺟﺎیﮔـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ زﻧـﺎن ﺧـﺎﻧﻪدار
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺻﻠﺢ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﯿﻒ از زﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮداﻧﻪ وﻓﻖ دادهاﻧﺪ و ﭘﯿﺮوی از ارزشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و دﯾﻨﯽ
دارﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﻋﻤﻠﻦ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ
و ﻫﻢﺳـــﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﻮد ،زﻧﺪهﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـــﺪ ،ﺣﻀـــﻮر
ﭘـــﺪر ،ﺑﺮادر
ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻗﺪرت ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ زﻧﺪهﮔﯽ ﺣﺎل آﻧﺎن )ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ
ـﺮ
ـﺮا ﺑـ
ـﺖ .زﯾـ
ـﺖ( ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷـ
ـﻦ اﺳـ
ـﺖ داﺷﺘـ
ـﺎن اﻣﻨﯿـ
ـﻪ ﻫﻤـ
ـﺪن ﮐـ
ﺷـ
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﺪهﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﺷﻬﺮی و ﺣﺘﺎ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺶ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دﺳﺖرﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ آن را ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻃﯿﻒ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﮐﻪ از ﻣﺠﺮای آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ
اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ رﺷﺪ آنﭼﻨﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﮑﺮی
ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ آﻣﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ آنﻫﺎ و ﻣﺮدان
ﻧﺎنآور ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزشﻣﻨﺪ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

زﻧﺎن ﮔﺮوه دوم ،زﻧﺎن ﮐﻨﺶﮔﺮ و ﻓﻌﺎل در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﮔـﺮوه دوم ،زﻧـﺎن ﺷﺎﻏﻞ ،ﻓﻌـﺎﻻن ﺟـﺎﻣﻌﻪی ﻣـﺪﻧﯽ ،زﻧـﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ،
ﻣﺤﺼﻼن و دﺧﺘــﺮان داﻧﺶآﻣــﻮز ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑــﺎ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻗــﺎﻧﻮن
در دو دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪی
ﺳﯿﺎل و ﭘﻮﯾﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ از زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﮔﺎه ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده و از
آﻣﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﺮاس دارﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن ﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫــﺎ و ﮔــﺎه ﺑــﺎ ﺗﮑﯿــﻪ ﺑــﺮ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﯽ در
ﮐﻨﺎر ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﻣﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﺳﺖﺑﺮد در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﮑﺮهی ﺟﺎﻣﻌﻪی زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ آﻣﺪن
ﻧﻈــــﺎم ﻃﺎﻟﺒــــﺎﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻓﮑﺮی رادﯾﮑــــﺎل اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ
ـﺪن و در
ـﺪه ﺷـ
ـﺎﺷﯿﻪ راﻧـ
ـﻪ ﺣـ
ـﺮ ﺑـ
ـﺎ ﺧﻄـ
ـﺪ ﺑـ
ـﺮده ﺑﺎﺷـ
ﮔﺮوه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑـ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زﻧﺎن ﮔﺮوه ﺳﻮم ،زﻧﺎن ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ در ﺑﺪﻧﻪی دوﻟﺖ
در ﮔﺮوه ﺳﻮم ،زﻧﺎن اﺻﺤﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن و ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ آﯾﻨﺪهی آﻧﺎن از
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ آﻧﺎن ﻫﻢ
ﺟﺰ از دﺳﺖ دادن ﻣﻘﺎم و
ﻫﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﯾﺎ دارای
ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از آدرس ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﯾﺎ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ
ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻗﻮم و
ﺳﺎزشﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از آدرس ارزشﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻼف ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ دارای ﺷﻐﻞ و ﻧﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
آدرسﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد را دارﻧﺪ اﻣﺎ دارای ارزشﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺟﻨﺲ زن ﻧﺒﻮده و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﺧﻮد رای و ﻧﻈﺮی در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ )ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از زﻧﺎن( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻢواره در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ارزشﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ.

و اﻣﺎ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻃﺎﻟﺒﺎن!
ﺳﻮال اﯾﻦﺟﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻢﮔﯿﺮی ﻃﺎﻟﺒﺎن
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻪ در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر و ﭼﻪ در داﺧﻞ ،و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن و ﻓﻤﻨﯿﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮا ﻣﺮزی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟! و اﯾﻦﺟﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺗﻨﮓﻧﺎی ﺻﻠﺢ و ﭘﯽ

آﻣﺪﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،در ﻏﯿﺎب دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
آزادیﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﺘﺼﻮر اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ:
 -1ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻧﺨﺴﺖ :ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺑﺪﻧﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﻗﺪرت را ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮد
ـﻮظ
ـﺪی ﻣﺤﻔـ
ـﺪه اﻣﺎ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧـ
ـﺪﯾﻞ ﺷـ
ـﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻌـ
ـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـ
ـﺮده ﻗـ
ﮐـ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ آزادی ﺑﯿﺎن ،آزادی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و… زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮد ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻮده و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﻤﮑﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -2ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم :ﮐﻤﯿﺴﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻮارد زﯾﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی اﯾﻦﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن روﺑﻪرو
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺮﺻﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﮔﺮدد و اوﺿﺎع از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻢ
ﺑﯿﺶﺗﺮ دﭼﺎر اﺧﺘﻨﺎق ﺷﻮد.
 -3ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻮم اﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺷﻮد
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﮔﺸﺖ
ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ
اﻣﺎرت ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ
دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اوﺿﺎع
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از دو دﻫﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺮورﯾﺴﺘﺎن
ردهی اول ﮔﺮوه اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺑﺮونرﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻠﺢ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد آن
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ و
دوﻟﺖ رﺳﻤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﺸﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ روی ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و رﻋﺎﯾﺖ ان از ﺳﻮی ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
وزﻧﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روی زﻧﺎن داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از آدرسﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ رایزﻧﯽ و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زن
رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻔﺎف از وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻧﻌﮑﺎس رﺳﺎﻧﻪای در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻻن زن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺑﻪ ارزشﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎیﺷﺎن ،اﻫﺮم ﻓﺸﺎری
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی آن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و آنﻫﺎ را وا دارد ﺗﺎ دوﻟﺘﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ درﭼﻮﮐﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن ﻣﺤﻔﻮظ از ﺗﻌﺮضﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻧﺎن ﺧﺎرج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺳﻬﻢﮔﯿﺮی زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎنﺷﺎن و وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط دﻫﯽ زﻧﺎن داﺧﻞ و دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﻌﮑﺎس ﺷﻔﺎف وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﻐﺮﻧﺞ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎط اﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﺎن
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد.
اﻣﺎ آنﭼﻪ رﺳﺎﻟﺖ زﻧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮد ،ﻧﻘﺶ زﻧﺎن را در ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ
ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﭘﺮ رﻧﮓ و ارزشﻣﻨﺪ ﺳﺎزﯾﻢ.

ﺳﻮده و زﻫﺮه ﻓﺮﻫﺎن
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﺎهﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ زﻧﺎن – ﺷﻤﺎرهی  97ﻣﺎرس 2020

