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پیشگفتار

دو شماره جدید سیاست نامه را به بحث بر روی نقش سواد و آموزش در رفع تبعیض 
از زنان و مشارکت سیاسی آنان اختصاص داده ایم. این موضوع از این رو اهمیت دارد 
انسانی و  از حضور و مشارکت  از جمعیت یک کشور را  نیمی  نابرابری جنسیتی  که 
شهروندی باز می دارد. اگرچه میزان برابری و نابرابری جنسیتی از یک جامعه به جامعه 
دیگر و از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است اما مسئله جنسیت پیش از آنکه 
مسئله ای اجتماعی باشد، مسئله ای سیاسی است1. در این میان اهمیت رشد دانش و آگاهی 
تبعیض  رفع  راستای  در  آنان  در حرکت آگاهانه  زنان  میان  در  ویژه  به  و  در جوامع 
جنسیتی و افزایش مشارکت سیاسی تاثیرگذار است. اگرچه بسیاری معتقدند که فعالیت 
های اقتصادی زنان زمینه های بیشتری برای مشارکت سیاسی آنان فراهم می کند اما 
نباید از نظر دور داشت که تالش برای رفع تبعیض از زنان تنها از مجرای مشارکت 
سیاسی آنان امکان پذیر نیست و نیاز به فعالیت در همه زمینه های اجتماعی، فرهنگی، 
حوزه های خصوصی و عمومی دارد که در آنجا نقش محوری آموزش و سواد نمایان 
انسان از خود و محیط  تر است. اساسا آموزش یکی از هسته های معرفتی و شناخت 
پیرامون و اساسی ترین نهاد اجتماعی در شکل دهی، هدایت و کنترل افکار افراد یک 
فرهنگی آن  و  اقتصادی  اجتماعی،  توسعه  در  ای  پایه  نقش  تواند  می  است که  جامعه 

جامعه داشته باشد.
نابرابریهای جنسیتی و تداوم و بازتولید آن دالیل متفاوت و گوناگونی دارد: فرهنگ 
مردساالر، مناسبات قدرت، نهاد خانواده، استعمار، سیاست ها و نسخه های واحد و فاقد 
اثربخشی نهاد های  بزرگ بین المللی و بین الدولی و تبعیض جنسیتی در دسترسی به 
منابع و امکانات. اگرچه نیازمندی به نیروی کار زنان و رشد و تحول سرمایه داری و 
ایدئولوژیهای سده اخیر نیازمند مشارکت کامل زنان در تمام سطوح جامعه شده است اما 
رشد میزان آگاهی زنان و مبارزه برای تساوی، همزمان زمینه ها را برای از بین بردن 

حضور نامریی زنان و مشارکت برابر آنان فراهم آورده است. 
بحث تحلیلي جنسیتي با تعهد دولت هاي شرکت کننده در چهارمین اجالس جهاني 
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زن)پکن،1995( که مصادف با دومین دهة سال بین المللي زنان بود، در جهت ارتقاي 
مشارکت زنان، پیشرفت آنان در امور اجتماعي و دستیابي به هدف هاي برابري جنسیتي 
وارد مرحلة جدیدي گشت و سبب شد که پیشرفت و توسعة زنان هستة اصلي بحث 
توسعة پایدار شود. امروز نتایج برآمده از اجالس جهانی زن در پکن منتقدان بسیاری 
را در میان فعاالن زن دارد. عمده ترین این انتقادها به ارائه نسخه های واحد برای زنان 
کشورهای مختلف از سوی این اجالس وارد است که نه تنها وضعیت زنان را بهتر نکرده 

است بلکه در مواردی حتی موقعیت فرودست آنان را نیز تثبیت نموده است.
در این سیاست نامه، با فعاالن عرصه آموزش و فعاالن و پژوهشگران مسائل زنان از 
دو کشور افغانستان و ایران مصاحبه نموده ایم. دلیل انتخاب این افراد، آشنایی تخصصی 
آنان با موضوع مورد بحث بوده است. از طرفی دیگر وجوه مشترک فرهنگی، دینی و 
زبانی این دو کشور مسائل مشابه ای را برای زنان آن رقم زده است. تنها عواملی که در 
این انتخابها نقش نداشت عامل جغرافیایی و مرزهای سیاسی بوده است. امیدوار هستیم 
که در آینده این بحث را با متخصصین دیگر کشورهای آسیایی مانند هند، پاکستان 
و آسیای میانه  نیز ادامه دهیم.  ما براین باوریم که زنان و مردان ترقی خواه جهان و 
به ویژه منطقه می توانند بدون در نظر داشت سیاست های روز حکومت ها با هم وارد 
گفتگو شوند، از تجارب هم بیاموزند و راهها و گفتارهای نوینی را در زمینه رهایی زنان 
از تبعیض، خشونت و شهروند درجه دوم بودن ارائه دهند. این گفتگو نه تنها در میان 
فعاالن همسوی جنبش زنان که می بایست با کنشگرانی که متفاوت از هم می اندیشند، 
و  ایجاد همدلی  پیشگامانان  منطقه  این  زنان  است که  داده  نشان  تجربه  بگیرد.   شکل 
همزبانی هستند. سیاست نامه با این روحیه یعنی ایجاد فضای تبادل نظر و ارتقا سطح 

آگاهی در دسترس شما قرار می گیرد.
در این شماره ما 11 گفتگو با فعاالن و صاحب نظران را در سه بخش گرد هم آورده 
ایم: در بخش اول به امر آموزش و تاثیر آن در مشارکت سیاسی زنان پرداخته ایم. بخش 
دوم با عنوان مشارکت سیاسی فراتر از آموزش به چند وجهی بودن مشارکت سیاسی 
زنان و رفع تبعیض از زنان می پردازد، و بخش سوم نیز به تجربه فعالین حقوق زن و 

مبارزات آنان در کشور افغانستان اختصاص یافته است.  
آموزش  پاریس،  در  دانشگاه  استاد  و  آموزش  امور  متخصص  پیوندی،  سعید  دکتر 
عادالنه و تعادل جنسیتی را اهرم قدرت می داند و می گوید: “زن ها از طریق آموزش 
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بهتر می توانند به عنوان شهروند فعال وارد جامعه شوند و اساسا رفتن به مدرسه و آموزش 
دیدن نوعی مشارکت در روند جامعه پذیری است. بُعد دیگر تاثیر آموزش در مشارکت 
زنان بُعِد شناختی است یعنی نظام آموزشی می تواند داده های مهمی را در مورد زندگی 
اجتماعی، زندگی سیاسی و رابطه بین نهادهای مختلف در جامعه به مخاطبین خود یعنی 
دانش آموزان دختر و پسر منتقل کند و این باعث می شود تا آن ها متوجه شوند که 
جامعه چگونه اداره می شود و نظام اجتماعی و سیاسی دارای چه مشخصاتی است. “ایشان 
حضور زنان و مشارکت سیاسی آگاهانه آنان را بدون دسترسی به امر آموزش بسیار 
نگاه کنیم می  به تحول جامعه غرب هم  اگر  دانسته و می گوید: “در حقیقت  دشوار 
بینیم که زنان از موقعی حق رای گرفتند، وارد جامعه شدند و به عنوان بازیگر یا کنش 
گر اجتماعی و سیاسی مطرح شدند که توانستند به طور وسیع به آموزش دسترسی پیدا 
به معنای مشارکت سیاسی و یا  به آموزش عالی  تنها دسترسی  به نظر وی  اما  کنند.” 
اثرگذاری زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نیست. موانع و سدهایی که 
برای دسترسی به برابری میان زن و مرد وجود دارد چند وجهی هستند و خیلی آسان با 
تصویب یک قانون یا یک تصمیم دولتی و یا حتی ایجاد چند موسسه دولتی و غیر دولتی 
از بین نخواهند رفت. این فرهنگ در عمیق ترین الیه های هویتی تک تک افراد جامعه 
حک شده و افراد از هنگام تولد با آن ها آشنا شده اند، بزرگ شده اند و روند جامعه 
پذیری شان در این دنیای ارزشی و با این هنجارها شکل گرفته است. فعالین زنان باید 
به مسئله برابری زن و مرد به صورت پدیده اجتماعی چند وجهی نگاه کنند. برای مثال 
اگر بخواهیم قوانین تبعیض آمیز را در جهت مثبت اصالح کنیم به حضور زنان در حوزه 
های قدرت نیاز است. تا زمانی که چنین فضایی به وجود نیامده زن ها باید به دنبال راهی 
باشند برای حل این مسأله پیچیده. آنها باید خودشان را به عنوان یک قدرت نوظهور 
اجتماعی طرح کنند چون فرهنگ مردساالرانه نمی خواهد بپذیرد که زن دارای قدرت 
برابر باشد و یا نقش فعال تری در جامعه ایفا کند. این نوع تفکر در بهترین حالت می 
گوید زن ها تحصیل بکنند و آموزش را تا سطح عالی دنبال نمایند ولی بعدا خانه نشین 

شوند. زن، همسر، خواهر یا مادر فداکاری باشند ولی نه یک فعال سیاسی یا اجتماعی.
تاکید  با  افغانستان  معارف  وزارت  حیاتی2  سواد  وقت  معین  حسینی،  سرور  آقای 
بی سوادی می گوید:  با  مبارزه  لزوم  و  اقتصادی-اجتماعی  توسعه  در  اهمیت سواد  بر 
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“متاسفانه سواد آموزی از همان ابتدا به عنوان یک اولویت کاری برای دولت و همچنین 
جامعه جهانی در افغانستان مطرح نبود. شاید یکی از دالیل عمده این بوده که وضع امنیتی 
همیشه به عنوان یک اولویت مطرح بوده و هست. دوم این که کشور مشکالت فراوانی 
در بخش تغذیه و فقر زدایی دارد و جمعیت کثیری از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. 
آشکاراست وقتی شما با شکم گرسنه روبرو هستید، سواد در درجه دوم قرار می گیرد. 
اما مسوولین مملکتی و کشور های بیرونی رابطه منطقی میان بی سوادی، فقر و نا امنی و 
مشکالت دیگر را آنگونه که بایسته است درک نکردند و تالش در این زمینه  به شکل 

مطلوب آن صورت  نگرفته و این مشکل همچنان الینحل باقی مانده است.”
زنان  دموکراتیک  سازمان  بنیانگذاران  از  و  زنان  حقوق  فعال  پلوشه،  جمیله  خانم 
زنان  نزد  و شکل گیری خود آگاهی  وسیله درک هویت  تنها  را  آموزش  افغانستان، 
اما اشاره می کند که وضعیت زنان دربسیاری از کشورها نشان مي دهد که  می داند 
دسترسی زنان به تحصیل و آموزش این امکان را به طور خود به خودی نمی دهد که 
آنان به کرسی های پارلمان و یا مناصب دولتی دست یافته و در سیاست گذاری های 
قانونی و اجتماعی  تبعیض آمیز  نظام  یابند. سلطه اخالق مردساالر،  بزرگ حق شرکت 
ادیان، بی حقوقی و عدم  از مذاهب و  این کشورها و تعبـیرهای تنگ نظرانه  بر  حاکم 
برابری میان زنان و مردان را چنان نهادینه ساخته است که راه نفوذ به این نهاد های دولتی 
را حتی بر زنان تحصیل کرده نیز بسته است. ایشان حضور زنان در عرصه سیاسی را 
به شکل گیری آگاهی جنسیتی و موجودیت جنبش دادخواهانه و مساوات طلبانه بوسیله 
خود زنان منوط می داند که تضمین مطمینی برای تاثیرگذاری این حضور در عرصه 
سیاسی است. به باور ایشان خشونت گسترده ی جنسیتی در عرصه ی خانواده، جامعه و 
به وسیله دولت ها در همه شکل های آن شیارهای دهشتناک و ژرف در روان و زندگی 
زنان سرزمین افغانستان از خود به جاگذاشته است که اثرهای خردکننده ی آن در میان 

زنان به ناباورمندی های جانکاهی منجر شده است.
خانم دکتر ناهید توسلی، پژوهش گر جنبش زنان و مدیر مسئول و سردبیر نشریه ادبی 
نافه، معتقد است: “آموزش و پرورش - حتی در همین فرهنگ سلطه مردمحور- خود می 
تواند راهی برای حضور فعال زنان در صحنه سیاسی جامعه باز کند تا آنان به طور جدی 
در حوزه های گوناگون اجتماعی عالوه بر حضور و امکان ارتقاء هم زمان و برابر دانش 
خود با مردان، »گفتمان زنانه« خود را نیز از طریق به کارگیری اندیشه و توانایی های 
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باالقوه زنانه باالفعل کرده و وارد همه حوزه های ساختاری همین جامعه مردمحور بنماید. 
این گفتمان زنانه می تواند در کنار گفتمان مردانه ای که تاکنون در جامعه جهانی وجود 
داشته است به »گفتمانی دوجنسه« و حتی به »گفتمانی فراجنسی« که »گفتمانی انسان 
محور« خواهد بود تغییر پیدا کند. اما موانع ذهنیتی زنان برای عدم مشارکت سیاسی/
افتاده، مربوط به عدم  اجتماعی، عالوه بر تابوها و سنت های فسیل شده جوامع عقب 
رشد فکری مردان آن جامعه نیز است که مانع بزرگی در ذهن زنان برای مشارکت در 
امور سیاسی و اجتماعی به وجود آورده است. گرچه متاسفانه هنوز زنانی پیدا نشده اند 
که در حوزه مشارکت های سیاسی گفتمان زنانه خود را وارد کنند، اما خوشبختانه در 
حوزه های تئوریک و فلسفی زنانی مانند هانا آرنت، ژولیا کریستوا، هلن سیکسوس و 
دیگران، »گفتمان فلسفی« خود را وارد حوزه های دانشگاهی و آکادمیک کرده اند. 
اگر گفتمانی فراجنسی در آینده ای نه چندان دور در جامعه جهانی مطرح شود، امکان 
تغییراتی در معادالت و محاسبات قدرت و سیاست بوجود خواهد آمد. با این توصیف، 
استعمار هم، نقش و کارکردش را از دست خواهد داد. استعمار )چه نو و چه کهنه اش(، 
سرمایه داری )چه شخصی و چه جهانی اش(، سیاست )چه مدرن و چه پست مدرن اش(، 
و از همه مهم تر جهانی شدن، که در پی حفظ اقتدار این هرسه مقوله مرد/پدرساالر در 
شکل نوین امروزی اش کوشش می کند )چون همه این دیده گاهها محصول مولفه ها 
و گفتمان های مرد/پدر ساالرانه بوده است( دیگر نمی تواند با حضور اندیشه و گفتمان 

و خرد مردمحور مفهومی داشته باشد.” 
مطالعات  مرکز  رییس  و  شناسی  جامعه  استاد  و  پژوهشگر  کیان،  آزاده  دکتر  خانم 
زنان و جنسیت دانشگاه پاریس7- دیدرو، معتقد است: “سواد و آموزش در زنان می 
تواند نگرش زنان را باز کند. سواد ابزاری است که زنان می توانند از طریق آن، چنانچه 
زمینه فراهم باشد در جهت رفع تبعیض هم پیش بروند ولی سواد به خودی خود به این 
تحقیقات  طبق  برود.  تبعیض  رفع  دنبال  به  باشد  سواد  با  که  زنی  هر  که  نیست  معنی 
تواند در مشارکت سیاسی زنان  اشتغال زنان و کار زنان است که می  علمی مختلف، 
تاثیرگذار باشد. اهمیت شکل گیری هویت جنسیتی در زنان در طرح مطالبات خاص 
جنسیتی است. برای مثال اکثریت زنان ایران در سالهای پیش از انقالب علیرغم وجود 
قوانین مثبت، هویت جنسیتی خودشان را پیدا نکرده بودند و به همین دلیل در دوران 
انقالب و در دوران مخالفت سیاسی با رژیم شاه، زنان مطالبه خاص جنسیتی نداشتند و 
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مطالبات سیاسی آنها هم مثل مطالبات سیاسی مردان بود. از سوی دیگر قشر بندی های 
هستند.”  مهم  بسیار  زنان  سیاسی  مشارکت  میزان  و  جنسیتی  نابرابریهای  در  اجتماعی 
ایشان می گوید: “ما در بسیاری از موارد فراموش می کنیم که طبقات اجتماعی وجود 
دارند و بسیاری از زنانی که در طبقات اجتماعی فوقانی قرار دارند در کل جوامع بشری 
و نه تنها در کشورهایی مثل ایران، افغانستان و پاکستان بلکه در فرانسه هم، در واقع 
سعی می کنند که موقعیت اقتدارمدارانه خود را نسبت به خانمهایی که از طبقات تحتانی 
هستند، حفظ بکنند. واقعیت این است که حتی در کشوری مثل فرانسه آنچه که در 20 
سال اخیر با آن مواجه بوده ایم این است که تعداد زنانی که در باالی هرم قدرت قرار 
دارند، حدود 10 درصد کل جامعه زنان هستند که قدرت بیشتری به لحاظ اقتصادی پیدا 
کرده اند اما اکثر قریب به اتفاق جامعه زنان در فرانسه فقیر تر شده اند. به همین دلیل 
هم طبقات فوقانی زنان ترجیح می دهند با طبقات فوقانی مردان نزدیکی داشته باشند تا 
با زنانی که به طبقات تحتانی تعلق دارند. این نشان می دهد که غیر از عامل جنسیتی 
عوامل طبقاتی، نژادی، قومی، مذهبی و ... هم در ایجاد روابط قدرت دخیل هستند. از 
طرفی روابط قدرت در یک جامعه فقط روابط قدرت سیاسی نیست بلکه قدرت بیشتر با 
مردان است و مردان هستند که دست فوقانی را در رابطه قدرت دارند و این مساله هم 
در عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وجود دارد. این باعث می شود که زنان 
نتوانند تنها از طریق مشارکت سیاسی چیزی را عوض بکنند. دکتر کیان معتقدند که در 
کشورهایی مانند افغانستان ان جی اوها یا سازمان های غیر دولتی به روابط قدرت بین 

زنان دامن می زنند. 
با  زنان،  پژوهشگر حقوق  علوم سیاسی و  دارای دکتری  فاطمه صادقی،  خانم دکتر 
انتقاد از نسخه های بین المللی واحد که توسط سازمانهای بین المللی برای ارتقا و بهبود 
با  وضعیت زنان در سراسر جهان،ارائه می شود این نسخه ها را برخورد ساده انگارانه 
مسائل کشورهای در حال توسعه و تشدید کننده مشکالت آنها می داند و می گوید: 
“اگر بخواهیم کمی در مورد تناقض درونی این گفتارها صحبت کنیم و ببینیم که چطور 
نه تنها با مسائل کشورهای در حال توسعه ساده انگارانه برخورد می کنند، بلکه همزمان 
پیاده کردن آنها بر مشکالت می افزاید، عربستان سعودی نمونه خوبی برای نشان دادن 
تناقض درونی این گفتارهای بین المللی وبرخورد ساده انگارانه با مسائل کشورهای در 
حال توسعه است. در عربستان برای زنان دانشگاههایی ایجاد شد که بتوانند به تحصیالت 
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عالی دسترسی داشته باشند و لیکن مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی زنان نزدیک 
به صفر است، زیرا این کشورها معتقدند که این موارد با بافت بومی در تناقض است. 
از سوی دیگر این کشور یکی از انواع سرمایه داری است که با غرب هم هیچ مشکلی 
ندارد و غرب اصاًل از این کشور به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر نام نمی برد. چرا؟ 
چون این کشور کاماًل الگوهای کالن سرمایه داری را به کار می برد و اجرا می کند. 
همانطور که برخی از متفکرین یادآور شده اند، سرمایه داری دیگر اصاًل غربی نیست و 
ما با انواعی از الگوهای سرمایه داری مواجهیم که از شرق تا غرب عالم گسترده اند و با 
هر الگوی سیاسی و فرهنگی بومی می توانند انطباق حاصل کنند. چین، ایران، عربستان 
و دوبی از انواع سرمایه داری با الگوهای سیاسی فرهنگی و ساخت های سیاسی خودکامه 
هستند. بنابراین چنانچه شما با الگوهای جهانی سازگار باشید، دیگر مهم نیست بر سر 
زنان شما چه می رود و فقرا و فرودستان با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند. 
از طرفی دیگر وقتی این نسخه ها وارد کشورهایی مانند ایران می شوند به دلیل اهمیت 
حفظ قدرت سیاسی تنها آن قسمت هایی از این نسخه ها مورد توجه قرار گرفت که 
به منافع طبقه سیاسی حاکم لطمه ای وارد نشود.” ایشان به مساله قدرتمند سازی و یا 
توانمند سازی زنان اشاره کرده و می گوید: “مسأله بر سر توان نیست، بر سر قدرت 
و  است  ای کالن  مسأله  دهد که  می  قرار  را هدف  قدرت  مناسبات  قدرتمندی  است. 
ساختاری و به همین دلیل تغییر ساختاری یا دستکم تغییر در مناسبات قدرت را می طلبد، 
در حالیکه توانمندی بحث را به مسأله ای فردی فرو می کاهد و اِشعار دارد بر اینکه اگر 
مثاًل وضع اقتصادی یا بهداشتی یا آموزشی زنان بهبود یابد، مسائل حل می شود. از طرفی 
هر جا و در هر حوزه ای در جامعه که در آن پای جنسیت در میان باشد، مسلمًا آنجا 
حوزۀ قدرت و حوزۀ مناسبات قدرت است، یعنی در آنجا به احتمال قوی زنان با مردان 
نا برابر اند و تقریبًا در همه جا این مناسبات به ضرر زنان است.” ایشان یکی از راههای 
موثر قدرتمند شدن زنان را کنش های جمعی می داند و می گوید: “زنانی که به کنش 
جمعی رو آوردند، بدنة حرکت های بعدی زنان را پی ریزی کردند. این کنش جمعی 
که الزمة همة جنبش های اجتماعی است، برای قدرتمند شدن اهمیت بسیار زیادی دارد. 
در واقع با کنش های فردی و پیمودن نردبان ترقی فردی نمی توان خود و دیگر زنان را 
قدرتمند کرد. در عین حال باید در نظر داشت که هر نوع کنش جمعی قدرت زا نیست، 
بلکه تنها آن دسته از کنش های جمعی قدرت زا هستند که بتوانند مناسبات قدرت را 
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جا به جا کنند.”
از سوی دیگرخانم عادله محسنی، دانش آموخته حقوق و فعال حقوق زنان معتقد است 
مشارکت سیاسی زنان در افغانستان به عنوان اهرم فشار به دولت از ضروریات است. در 
همین راستا گروهی از زنان فعال و مبارز در سال 2004 کمیته مشارکت سیاسی زنان 
افغانستان را پایه گذاری کردند و توانستند نقش فعالی در انتخابات پارلمانی و شورای 
زنان  در خصوص  آمیز  تبعیض  قوانین  به  اشاره  با  وی  باشند.  داشته  سالها  آن  والیتی 
مبارزه برای اصالح و تعدیل قوانین و حضور تاثیرگذار در سیاست را از اولویت های 
افغانستان می داند و می گوید: “فعالیتهای موسسات یا ان جی  مبارزاتی زنان فعال در 
اوها اغلب مطابق نیازها و میل افغانها نیست و کارهای پروژه ای معموال از پیش تعیین 
شده وارد افغانستان می شود ولی با این حال هر کاری که شود برای اینجا خوب هست 
یعنی بهتر از آن هست که اصال کار نشود.” وی سواد را نه تنها برای زنان افغانستان از 
اهم نیازمندیها می داند بلکه ان را اولویت اصلی کل جامعه افغانستان می داند که بدون 

پرداختن به آن نمی توان توقع ایجاد یک جامعه دموکرات را داشت. 
در گفتگو با خانم دکتر عالمه، دکترای فلسفه و تاریخ از آلمان، ایشان با اشاره به 
مرکزی بودن زن ستیزی یا اصالحات در طول یکصد سال گذشته در افغانستان، دوره 
امانی را آغاز سهیم ساختن زنان در حیات اجتماعی و سیاسی افغانستان عنوان کرد. اما 
بعد از 2001 متاسفانه جای جنبش را نهاد هایی گرفت  که با برنامه های کوتاه و پروژه 
وار آغاز به کار کردند. طرح های نهاد های مدنی و بین المللی در قبال مسایل زنان بیشتر 
فرمایشی بوده و ربط اساسی به مشکالت زنان ندارد. برخورد پروژه ای با مساله زنان 
درحقیقت، آنان را از کار اساسی و بنیادی که تمرکز بر تغیر ساختار سیاسی-اجتماعی 
است، دور ساخته است. دکتر عالمه یکی از دالیل عدم مشارکت زنان در سیاست را 
نحوه نظام حاکم در افغانستان می داند و می گوید: “نظام ، نظام مرد ساالر است و در 
جامعه این تصور وجود دارد که سیاست کار مردان است. برای تغییر این دیدگاه باید 
تقسیم قدرت از دید جنسیتی صورت گیرد. بر شالوده همین تفکر زنان سیاسی کشور 
می کوشند به رده های تصمیم گیرنده کلیدی راه یابند وخواهان سهیم شدن زنان در 
پست های وزارت، معینیت، پست های دیپلوماتیک وریاست های مستقل اند.”  ایشان 
بی سوادی را یکی از دالیل عقب ماندگی و عدم نسج گرفتن  جنبش زنان در افغانستان 
می داند و می پرسد: “زنان ما هنوز از چهاردیواری خانه رهایی نیافته اند. بدون توانایی 
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ایشان سه  از حضور واقعی زنان صحبت کرد؟“  توان  اقتصادی و آموزشی چطور می 
اولویت مهم برای مبارزات زنان را بسیج سراسری مردم برای مبارزه با بی سوادی، مبارزه 
سیاسی برای تغیر در ساختار جامعه و تحلیل کلی از وضعیت و جایگاه زنان در افغانستان 
و  از وضعیت  کلی  دید  افغانستان یک  زنان  زمانی که  »تا  می گوید:  کندو  می  ذکر 
جایگاه زن نداشته باشند، آگاهانه یا غیر آگاهانه مصروف کار های پروژه ای خواهند 
بود.« به باور ایشان مساله زنان یک پرسش، یک دخالت و یک مسئله کاماًل سیاسی 
است که از طریق ان جی اوایزم سعی درسیاست زدایی و غیر سیاسی کردن آن است. 
اقتصادی  لحاظ  از  زنان  توانا سازی  و  ایشان  موقعیت  از  زنان و آگاهی دهی  آموزش 
پیشرط توانمند ساختن آنان برای بلند کردن صدای حق خواهی وگرفتن حق مدیریت 

سیاسی است.
خانم ناجیه حنیفی، فعال جنبش زنان و از بنیانگذاران کمیته مشارکت سیاسی زنان 
افغانستان، سه اولویت براي رهایی زنان از بند اسارت پدرساالری را گسترش و توسعه 
انسانی  تعلیم و تربیه، دادخواهی و کازار اصالح و تصویب قوانین که متضمن حقوق 
زنان باشد و ایجاد میکانیزم های اجرایی این می داند. او می گوید: “چون روند جنگ در 
افغانستان را مردها رهبری می کردند وقتی که جنگ تا حدی خاموش شد دوباره رهبری 
به دست مرد ها افتاد و یک سهم بسیار کوچک برای زنان داده شد. به نظر ایشان پر 
رنگ بودن مسائل قومی و زبانی در جامعه افغانستان حتی باعث جدایی زنان نماینده در 
پارلمان بر اساس خط های قومی شده است. از سویی به اعتقاد ایشان که حضور نهادهای 
افغانستان می کنند، جنبش  به جنبش زنان در  تعبیر  به گونه ای  افغانستان را  زنان در 
زنانه )تاکید از ایشان است( افغانستان به قربانیان جنگها نپرداخته، بخاطر اینکه پرداختن 
به این قربانی ها از جانب هیچ تمویل کننده ای حمایت نشده یا هیچ پروژه ای مسئله 
قربانیان را عنوان نکرده است. چرا که همیشه موضع جامعه بین اللملی بی نهایت دولتی 
و به موضع دولتها شبیه بوده است. آنها اینگونه مسائل زنان را یک مسئله حاشیه ای در 

کمک های بین اللملی می بینند. 
خانم عذرا جعفری، فعال حقوق زنان و اولین شهردار زن در کشور افغانستان، در رابطه 
با دستاوردهای زنان بعد از به کنار رفتن طالبان و حضور نیروهای نظامی بین المللی در 
افغانستان می گوید: »بعد از سال 2001 فضای بازتری برای زنان به وجود آمد اما زنان 
نتوانستند از این فضا خوب استفاده کنند. یکی از دالیل این امر ضعف خود زنان بود. 
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زنان ما دارای سواد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کافی نبوده و نیستند. زنان نخبه به سمت 
ان جی او ها کشیده شدند و بیشتر سعي کردند که ان جي او دار باشند تا این که سیاست 
بکنند و سیاست بیاموزند. پولهایی که به نام های مختلف و برای بهبود وضعیت زنان 
به این کشور سرازیر شد در واقع به دلیل برنامه ریزی که پشت سر آنها وجود داشت، 
به شناسایی نیازهای واقعی زنان آسیب زد و این نیازها گم شدند. ان-جی اوایزم و این 
شیوه برخورد باعث شد که در بین عامه مردم هم فرهنگ انجام کارهای داوطلبانه از بین 
برود. از سوی دیگر فرهنگ مرد ساالرانه و جوي که در افغانستان حاکم است هم موانع 
بسیاری در راه حرکت زنان ایجاد کرده است. ما نمي توانیم انکار کنیم که دموکرات 
ترین مردان ما پس منظر ذهن شان این است که تو زن هستي و زن یعني عنصري که 
نمي تواند کامال از توان مندي هایش استفاده کند. همه اینها باعث شده امروز دیگر آن 
انتظاري را که از جامعه ي زنان در طول 9 سال داشتیم نداشته باشیم. روز به روز هم میزان 

نا امني ها بیشتر شده و حضور زنان کم رنگ تر مي می شود.«
بنیانگذاران سازمان  از  زنان و  فعال حقوق  اقتصاد،  دانش آموخته  پرلیکا،  ثریا  خانم 
دموکراتیک  زنان افغانستان، درباره تجربه دهه هفتاد زنان افغانستان و نحوه به وجود 
و  حضور  ساز  زمینه  قانونی  “ساختارهای  گوید:  می  زنان  دموکراتیک  سازمان  آمدن 
فعالیت زنان و ایجاد سازمان دموکراتیک زنان افغانستان بود. حامی حرکت زنان قانون 
اساسي بود. در ان زمان اولین بار بود که زنان حق اشتراک در پارلمان را بدست می 
آوردند و این یک انگیزه قوی برای فرستادن زنان نماینده به پارلمان شد. در آن دوران 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی و بسیج زنان و مردان به شکل خود جوش صورت می 
گرفت و اولین بار کمپاین هاي دسته جمعي چند هزار نفري، مرد و زن ایجاد شد. از 
طرفی بر خالف امروز فعالیت های سیاسی در دانشگاهها آزاد بود و مرکز فعالیت هاي 
سیاسي روشنفکري از دانشگاه کابل بود.او معتقد است: “تا زماني که یک انگیزه ي قوي 
و یک خواست واقع بینانه وجود نداشته باشد هیچ کاري ساخته نمي شود. در آن جا ]دهه 
هفتاد[ نه پول بود، نه پیسه بود، نه ان جي او بود، نه تمویل کننده بود، خاص به خاطر 

گرفتن حق خود مبارزه مي کردیم.”

پيش گفتار
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آموزش و تاثیر آن در مشارکت سیاسی زنان 
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گفتگو با سعید پیوندی

سوال: آقای پیوندی لطفا خودتان را معرفی کنید و عنوان 
یک یا دو کتاب جدیدتان را برای ما بگویید؟

جواب: آخرین کتاب من درباره ایران، کاری در مورد 
این پژوهش  است. در  تحلیل محتوایی کتاب های درسی 
که به زبان انگلیسی چاپ شده همه کتاب ها از کالس اول 
ابتدایی تا آخر دبیرستان مورد بررسی قرار گرفتند اشکال 
مختلف تبعیض در کتاب های درسی ایران بررسی شده و 
یک بخش مهم آن به تصویر و نقش زن و مرد در جامعه، 
در خانواده و به عنوان یک فرد اجتماعی اختصاص دارد. 
هدف این مقایسه پیدا کردن اشکال گوناگون تبعیض در 
گفتمان کتاب های درسی است. اسم این کتاب »تبعیض 
و عدم مدارا در کتاب های درسی ایران« است و در سال 

2008 در امریکا به چاپ رسیده است.
کتاب دیگر در مورد تجربه اسالمی کردن نظام آموزشی 
ایران است که در سال 2006 به چاپ رسیده و در حقیقت 

تحلیلی است از نظام آموزشی ایران بعد از انقالب 1357.
سوال: مقاله یا مقاله های جدیدی که در ارتباط با صحبت 

امروز ما باشد چه نوشته اید؟
جواب: آخرین مقاله ای که به زبان فارسی چاپ شده در 
مجله ایران نامه نشریه بنیاد پژوهش های ایران در امریکا 
بدهد که چرا علی  مقاله سعی می کند توضیح  این  است. 
رغم وجود یک نظام آموزشی اسالمی و این همه تبلیغات 
ایران جوانان و به خصوص زنان  اسالمی، سال گذشته در 

سعید پیوندی
شناسی  جامعه  استاد  و  دکتری 
آموزش و پرورش در دانشگاه 
مقاله  نویسنده  و    ۸ پاریس 
منجمله  متعدد  های  کتاب  و 
تبعیض و عدم مدارا در کتاب 
زبان  به  ایران  درسی  های 
در   200۸ سال  در  انگلیسی 
مذهب:  و  آموزش  و  امریکا 
شکست اسالمی کردن مدارس 
در  فرانسه  زبان  به  ایران  در 
که   2006 سال  در  پاریس 
تجربه  باره  در  است  پژوهشی 
آموزشی  نظام  کردن  اسالمی 

ایران بعد از انقالب 1357.



به این شکل به خیابان آمدند و این جنبِش بزرگ اجتماعی را به وجود آوردند. یعنی 
چگونه می توان رابطه بین یک نظام ایدیولوژیک آموزشی که سعی می کند بچه ها را 
همنوا و هم سو با این نظام تربیت کند و بچه هایی که در مقابل نظام قرار می گیرند را 

توضیح داد.
سوال: عالقه مندی آکادمیک شما به مسأله زنان از کجا آغاز شد؟ 

برای  تصمیمات  برخی  که  وقتی  انقالب  اول  از  من  که  است  این  حقیقت  جواب: 
برخورد با آموزش زنان گرفته شد و یا نوعی گفتمان سنتی درباره زنان از جمله اجباری 
شدن حجاب رواج یافت به عنوان دانشجوی جامعه شناسی کنجکاو بودم که ببینم نتیجه 
جدید  های  سیاست  این  که  دیدم  سال  پانزده  ده  از  بعد  بود.  خواهد  چه  اقدامات  این 
نتیجه معکوس داده  نداشتند  اجتماعی که سمت و سویی چندان موافق مشارکت زنان 
است. همه داده های آماری نشان می دادند که دختران در سطوح مختلف نظام آموزشی 
پیشرفت چشمگیری داشته اند و فعالیت اجتماعی شان هم گسترده تر شده است. همین 
نکته باعث شد که به دنبال دالیل این پدیده بروم و در پی درک علت این گرایش باشم؟ 
چگونه و چرا دختران و زنان ایران با توجه به همه مشکالتی که در بازار کار و یا در 
سطح گفتمان عمومی جامعه و در یک جامعه مرد ساالر وجود دارد تا این اندازه در زمینه 
آموزش پیشرفت کنند؟ این پرسشی بود که باعث شد من کنجکاوانه تر به این مسأله 
بپردازم. برای من امروز هم پرسش این است که چگونه و چرا گفتمان رسمی یک نظام 
آموزشی یا یک نظام سیاسی گاهی بازتاب معکوس در جامعه پیدا می کند. نگاهی به 
تجربه دختران و زنان نشان می دهد که آن ها شاخص ترین مثال این تناقض هستند. 
تناقض بین یک گفتمان ایدیولوژیک و نتیجه اجتماعی معکوس آن به عنوان پرسشی 

برای کار جامعه شناسی و درک عمیق تر جامعه.
سوال: اتفاقا این پرسش ما را می برد به سمت مسأله ای که ما هم به آن عالقه مند 
با شما هم در میان بگذاریم و آن این است که شاید الزم باشد  هستیم و می خواهیم 
بگوییم برای سنجیدن جریانات اجتماعی، زمان و فاکتورهای مختلفی الزم است تا بتوانیم 
آن را تحلیل کنیم. به طور مثال در رابطه به افغانستان می بینیم که عمر این تجربه جدید 
هشت، نه ساله خیلی کوتاه است برای این که ما بتوانیم حاصل سیاست های جدید در 
را  زنان هست  به  نسبت  که  تبعیضی  تضعیف  مثال  یا  زنان  سیاسی  مشارکت  به  رابطه 
بسنجیم. من یک سوال اولیه دارم آیا شما هیچ وقت در رابطه به آموزش و پرورش و 
همین مسایلی که از نگاه آکادمیک در حال رسیدن به آن ها هستید یک کار تطبیقی یا 
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مقایسه ای انجام داده اید آیا در این سال ها به جوامع دیگری هم نگاه کرده اید؟
جواب: بله. می توان گفت که تیوری های جامعه شناسی در زمینه مشارکت زنان 
چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته با تکیه بر کارهای 
میدانی و مقایسه ای شکل گرفته اند. این داده ها کمی و کیفی و نیز تیوری ها در بیشتر 
مواقع رابطه مستقیم بین میزان مشارکت آموزشی یا میزان دسترسی به آموزش و میزان 

مشارکت سیاسی و اجتماعی زن ها را نشان می دهد.
مراجعه به این کارها و داده ها نشان می دهد که چنین رابطه ای با توجه به زمینه 
اساسی تاثیر گذاری آموزش بر روی مشارکت زنان طرح می شود. اول این که زن ها 
از طریق آموزش بهتر می تواند به عنوان شهروند فعال وارد جامعه شوند. رفتن به مدرسه 
و دانشگاه سبب می شود زنان از خانه بیرون بیایند و وارد جامعه شوند و این آموزش 
است که ورود زنان به فعالیت های اجتماعی و بازار کار را شتاب می بخشد. در حقیقت 
سطح آموزشی زن ها نقش بسیار مهمی در نوع مشارکت اجتماعی آن ها چه در سطح 

اقتصادی و چه در سطح سیاسی بازی می کند. 
مسأله دوم این است که اساسا رفتن به مدرسه و آموزش دیدن نوعی مشارکت در 
روند جامعه پذیری است یعنی دختران و زنانی که به نظام آموزشی از سطوح مختلف از 
کودکستان تا دانشگاه راه پیدا می کنند به نوعی وارد روندهای جامعه پذیرِی متفاوتی 
می شوند که اگر در خانه می ماندند شاید هیچ وقت با آن آشنا نمی شدند. یعنی زندگی 
کردن و کسب تجربه زندگی جمعی با دیگران به مفهوم وسیع کلمه، زندگی کردن در 
یک نهاد رسمی مانند مدرسه، زندگی کردن با قوانین و هنجارها در جامعه. این تجربه 
مستقیم می تواند نقش مهمی در خودآگاهی و نیز مشارکت اجتماعی و به عهده گرفتن 

نقش های جدید اجتماعی ایفا کند.
سومین بُعِد تاثیر آموزش در مشارکت زنان بُعِد شناختی است یعنی نظام آموزشی می 
تواند یک سری داده های مهم را در مورد زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی و رابطه بین 
نهادهای مختلف در جامعه را به مخاطبین خودش یعنی دانش آموزان دختر و پسر منتقل 
کند و این باعث می شود تا آن ها متوجه شوند که جامعه چگونه اداره می شود و نظام 
اجتماعی و سیاسی دارای چه مشخصاتی است. آن ها از این طریق صاحب نوعی آگاهی 
و شناخت سیاسی و اجتماعی هم می شوند. در یک مفهوم عام تر باید گفت یادگیری 
خواندن و نوشتن به افراد امکان می دهد با فرهنگ و دنیای علم و شناخت بشری به طور 

مستقیم در رابطه قرار گیرند بتوانند از منابع آگاهی به طور مستقیم استفاده کنند.
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همه این ابعاد سه گانه باعث می شود که ما امروز در دنیا شاهد رابطه ای مستقیم و 
معنا دار بین نرخ دسترسی به آموزش در میان زنان و میزان مشارکت آن ها در مسایل 
اجتماعی باشیم. به عنوان نمونه می توان به شرایط ایران بازگشت. در حوادث سال گذشته 
زن ها مشارکت آگاهانه و وسیع داشتند. آن ها در این جنبش اجتماعی دنباله رو مردها 
نبودند بلکه خودشان هم تاثیر گذار بودند و حرف های زیادی هم برای گفتن داشتند. 
زنان از سال ها دورتر از طریق فعالیت های سازمان های غیردولتی شان در ایران یک 
به نقش آن ها در زمینه آگاهی  ایجاد کرده بودند؛ اگر  جنبش واقعی و مستقل زنان 
بخشیدن به جامعه و طرح مطالبات در ارتباط با مسایل زنان و مسأله دموکراسی خوب 
نگاه کنید می بینید در صفوف اول این جنبش زنانه کسانی بودند که در بیست سال 
گذشته در دانشگاه های ایران تربیت شده بودند. در حقیقت این فعالین نماینده گروه 
های گسترده زنان در ایران هستند که با مطالبات جامعه امروزی زنان وارد میدان شده 
اند. در میان این جامعه زنان تعداد زیادی فارغ التحصیل دانشگاه و دوره متوسطه وجود 
دارد. این ها دیگر نمی خواهند با همان شرایط ظالمانه و نابرابر گذشته زندگی کنند. ما 
می توانیم بگوییم بدون گسترش حضور زنان در آموزش متوسطه و عالی در ایران شاید 
ما جنبش اجتماعی سال های اخیر را با چنین کیفیتی نمی توانستیم داشته باشیم. شما اگر 
امروز وارد هر حوزه روشنفکری در ایران بشوید ردپای زنان فعال را می بینید زنانی 
که نویسنده اند؛ فیلم ساز اند؛ ورزش کاراند؛ صاحب نظر اند؛ سیاست مداراند و فعالین 
اجتماعی هستند. کنش گرانی اجتماعی که در کارهای مدنی شرکت می کنند. البته این 
بدان معنا نیست که نظام آموزشی زنان را برای مشارکت مدنی آماده کرده بلکه خود 
مسأله آموزش دیدن و دسترسی به ابزار شناخت زمینه را برای آگاهی و مشارکت مدنی 
آماده کرده است. داشتن مدرک تحصیلی خود به خود در هر فردی نوعی انتظار و توقع 
ایجاد می کند و توانایی های کسب شده در نظام آموزشی به عنوان وسیله آگاهی و 

مشارکت مورد استفاده قرار می گیرد. 
سوال: درست در زمان انقالب در ایران یعنی سال 1979 چند درصد زنان ایران با سواد 

بودند و چند درصد الاقل دوره لیسانس را گذرانده بودند؟
جواب: در سال 1357 در ایران 35 درصد زنان باسواد بودند و در روستاها این آمار 
این  باسوادند و  ایران  فقط بیست درصد بود. در حالی که االن حدود 80 درصد زنان 
میزان در روستاها به 60 درصد رسیده است. اگر بخواهیم تعداد کسانی که به آموزش 
عالی راه پیدا کردند را به عنوان یک شاخص دیگر رشد آموزشی در نظر بگیریم باید 
ایران در  از نوعی جهش کنیم. کل دانش آموختگان زن دوره آموزش عالی  صحبت 
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لحظه انقالب 500 هزار نفر بودند. یعنی ما 500 هزار زن ایرانی داشتیم که به دانشگاه 
رفته بودند و کمی بیش از 50 هزار نفر هم در دانشگاه ها مشغول تحصیل بودند. امروز 
فقط در دانشگاه های ایران یک میلیون و هشتصدهزار دختر وجود دارد و در کل جامعه 
بیش از 3 میلیون زنی که تحصیالت عالی را به پایان رسانده اند. در نتیجه تعداد زنانی که 
امروز در ایران به دانشگاه راه پیدا می کنند بیش از 35 برابر زمان انقالب است. زمان 
انقالب حدود 28 درصد دانشجویان ما دختر بودند و امروز حدود 53 درصد دانشجویان 
ایران دختر هستند. همین مقایسه ساده نشان می دهد که ما دوران بسیار پر شتابی را 
پشت سر گذاشتیم و زن ها از نظر دسترسی به آموزش خیلی رشد کردند و این یکی از 

ویژگی های جامعه ایران است.
سوال: بله گفتن این نکته الزم است برای این که بعدا می توانیم قیاس کنیم. شما 
در مورد سیستم آموزشی از چند زاویه صحبت کردید یکی کادری که ایجاد می کند 
برای این که شما را یک موجود اجتماعی بسازد جدا از این که در چه رشته ای تحصیل 
می کنید و تا چه حدی پیش می روید در واقع شما را مسلح می کند برای آگاه شدن 
و حضور داشتن در یک کنش و واکنش در یک جامعه و از سوی دیگر طبیعتا به شما 
تخصصی را می دهد. آیا شما می توانید بگویید بدون این که یک جامعه باسواد باشد 

چگونه می توانیم این انتظار را داشته باشیم که مشارکت سیاسی جامعه شکل بگیرد؟
جواب: به نظر من مشارکت سیاسی آگاهانه و از طریق جامعه مدنی بدون آموزش 
بسیار دشوار است. در حقیقت اگر به تحول جامعه غرب هم نگاه کنیم کم و بیش همین 
وضعیت بوده یعنی زنان از آن موقعی حق رای گرفتند و از آن موقعی وارد جامعه شدند 
و به عنوان بازیگر یا کنش گر اجتماعی و سیاسی مطرح شدند که توانستند به طور وسیع 
به آموزش دسترسی پیدا کنند. اولین زنانی که توانستند در اروپا به دانشگاه بروند و 
مدرک دانشگاهی بگیرند به اواخر قرن نوزدهم بر می گردد ما قبل از این از مشارکت 
فعال زنان نشانه های کمی داریم این اتفاق بعد از دسترسی زنان به آموزش افتاد چون 
رابطه بین فعالیت و مشارکت سیاسی اجتماعی و آموزش نوعی رابطه با دانش و شناخت 
هم هست یعنی بدون این که ما متوجه بشویم در جامعه چی می گذرد؟ چرا مثال فالن 
نوع روابط در خانواده وجود دارد؟ جامعه چگونه اداره می شود و نقش نهادهای اصلی 
کدامند؟ فرد بدون این که قادر باشد بخواند، با داده های اجتماعی آشنا باشد؛ بدون این 
که قادر باشد یک اندیشه تجریدی و یک تیوری را متوجه شود و بدون این که متوجه 
مکانیزم های دورنی جامعه بشود بدیهی است مشارکت هم یک مشارکت سطحی و یک 
مشارکت احساساتی می شود و کمتر جنبه مشارکت فعال به خودش می گیرد. همین 
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مثال انقالب 1357 ایران را اگر در نظر بگیریم در همان زمان هم زنان خیلی مشارکت 
کردند ولی از آن جایی که گفتمان خودشان را نداشتند و چهره ها و شخصیت های 
خودشان را نداشتند تا مسایل زنانه را هم مطرح کنند و مطرح باشند بیشتر دنباله رو مردها 
بودند. یعنی زنان بازیگر آگاه این حوادث نبودند بلکه بیشتر دنباله رو حوادث بودند. 
االن زنان ایران به خاطر سی سال تجربه و به خاطر تمام تحوالتی که در جامعه ایران 
اتفاق افتاده خواهان نوعی دیگر از مشارکت هستند. امروز زنان خواسته های خودشان 
را مطرح کنند و توجه به مطالبات زنان را در حقیقت بخشی از مبارزه برای دموکراسی 

می دانند. 
سوال: اگر به خاطر داشته باشید در این ده بیست سال گذشته این بحث مطرح بود که 
چرا جنبش های مدنِی فعالیت های زنان و فعالیت های غیر دولتی زنان در چند شهر مهم 
ایران شکل گرفت. یکی از مباحثی که آن موقع مطرح بود این بود که عدم امکانات 
برای حضور زنان با عقاید و نظریات مختلف در سطوح تصمیم گیری داخل خود نظام 
به گونه ی یک اراده جمعی به وجود آمد. زنان گفتند اگر ما در الیه های باالی قدرت 
نمی توانیم شرکت داشته باشیم فضاهای آلترناتیو می سازیم برای بیان خود؛ برای فعالیت 

خود و برای ایجاد تغییر آیا شما با این دیدگاه موافق هستید؟
جواب: من فکر می کنم که مشکل در جوامعی مثل ایران و افغانستان یا کشورهای 
همسایه این است که ما با نوعی ناهماهنگی در میان حوزه های مختلف اجتماعی مواجه 
هستیم. یعنی اگر بخواهیم ایران را مثال بزنیم زنان در جامعه ایراِن امروز مثال در حوزه 
آموزش بسیار پیشرفت کردند که به عنوان نمونه از هر سه پزشک ایرانی که در دانشگاه 
تربیت می بینند دو نفرشان زن است؛ از هر سه متخصص علمی ای که تربیت می شوند 
دو نفر زن است از هر سه مهندسی که تربیت می شوند یک نفر زن است و از هر سه 
این  اند ولی علی رغم  نفرشان زن  تربیت می شوند دو  ای که  انسانی  علوم  متخصص 
موفقیت های خیلی اساسی در زمینه های آموزشی هیچ بازتاب گستره ای در حوزه کار 
و در حوزه قدرت و در فعالیت های سیاسی سطح باالی جامعه و آن جایی که تصمیم 
گیری وجود دارد به چشم نمی خورد. یعنی این قدر ساختارها مردانه و سخت هستند که 
جایی برای نفوذ و حضور تدریجی زن ها نمی گذارند. در نتیجه زن ها باید راهی پیدا 
کنند که مسایل خودشان را در جامعه پیش ببرند چون زن ها تا وقتی که تبدیل به یک 
قدرت اجتماعی نشوند و تا زمانی که نیروی شان به طور واقعی در جامعه تاثیر گذار 
نباشد امکان راه یابی شان هم به بخش های قدرت خیلی کم است. شما همین قوانینی که 
در ایران موجود است یا قوانین نوشته و نانوشته ای که حضور دارند و باعث می شود 
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که زن ها حضورشان در بازار کار محدود بشود را ببینید اگر بخواهیم این قوانین را در 
جهت مثبت اصالح کنیم به حضور زنان در حوزه های قدرت نیاز است. یعنی زن ها باید 
در مجلس باشند؛ در رسانه ها باشند، در شوراها باشند و در نهادهای مختلف قدرت باشند 
برای تاثیر گذاشتن و تغییر قوانین مردانه. تا زمانی که چنین فضایی به وجود نیامده زن 
ها باید به دنبال راهی باشند برای حل این مسأله پیچیده. آن ها باید خودشان را به عنوان 
یک قدرت نوظهور اجتماعی طرح کنند چون فرهنگ مردساالرانه نمی خواهد بپذیرد 
که زن دارای قدرت برابر باشد و یا نقش فعال تری در جامعه ایفا کند. این نوع تفکر 
در بهترین حالت می گوید زن ها تحصیل بکنند و آموزش را تا سطح عالی دنبال نمایند 
ولی بعدا خانه نشین شوند. زن، همسر، خواهر یا مادر فداکاری باشند ولی نه یک فعال 

سیاسی یا اجتماعی.
بنابراین زن های ایران باید بتوانند این بن بست را بشکنند و قدرت خود را در جامعه 
و در مقابل نیروی مردانه مطرح کنند؛ این اقدام به نظر من هم از نظر اجتماعی و هم از 
نظر سیاسی فوق العاده مهم است و من فکر می کنم یکی از آن راه های مهمی است که 
می شود در تعادل قدرت در جامعه تغییر ایجاد کند چون تعادل فعلی ظالمانه و مردانه 

است. این نظم، مردانه است. 
سوال: می دانم که خود شما بر سر مساله موانع ذهنیتی که بر عدم مشارکت زنان تاثیر 
گذار است حساس هستید و در قسمتی از بحث شما از جامعه مردساالرانه صحبتی به میان 
آمد و این عدم میل به تقسیم قدرت؛ چون وقتی که از رابطه زنان و مردان صحبت می 
کنید این هم یک نوع رابطه قدرت است ولی تفکیک می کنید بین عوامل بیرونی بر 
زنان و موانع ذهنیتی خود زنان همان موانع ذهنی و اجتماعی ای که مربوط به خود زنان 

است نظر شما در این رابطه چیست؟
جواب: این یکی از مسایل مهم است که شاید در گفتمان رایج خیلی کمتر به آن 
و  قوانین  سمت  از  فقط  ما  مشکل  که  شود  می  تصور  گونه  این  و  شود  می  پرداخته 
ساختارهای مردانه موجود است. ولی همزمان به نظر من نباید مسایل ذهنیتی و فرهنگی 
را دست کم گرفت. حرف من هم به معنای کم بها دادن به چارچوب های رسمی قوانین 
و هنجارهای رسمی و ساختار قدرت در جامعه نیست ولی هم زمان این مسأله هم وجود 
دارد که زنان تا زمانی که از نظر هویتی در بازنماهای خود به برابری باور نداشته باشند 
تغییر روابط نا برابر و یا عملی کردن مشارکت گسترده زنان هم دشوار است. آیا باید 
بدانند چرا مرد و زن برابراند؟ اشکال نابرابری های کنونی کدام ها است؟ و چرا روابط 
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اجتماعی میان زن و مرد در جامعه ظالمانه است؟ به نظر من تا وقتی که از نظر ذهنیتی 
و فرهنگی به این شناخت نرسند تغییر قوانین نمی توانند بطور یک جانبه از باال واقعیت 
های اجتماعی را با شتاب به سود زنان دگرگون کنند. برای مثال قبل از انقالب ایران 
گفتمان رسمی تالش می کرد با نابرابری های جنسیتی برخورد کند و راه حضور زنان 
را در جامعه، بازار کار و آموزش هموار سازد. ولی این گفتمان با وجود برخی تاثیرات 
انعکاس وسیعی بین زن ها پیدا نمی کرد. در حوزه آموزش این گفتمان منجر به همگانی 
شدن تحصیل دختران نشد. در حالی که بعد از انقالب گفتمان نظام آموزشی به صورتی 
آشکار ضد زن شد، ولی با وجود این گفتمان رو به قهقرا رفته و گذشته گرا مشارکت 
زن ها زیادتر شد. این مسایل نشان می دهد که تغییرات اجتماعی پدیده های بغرنج و 
پیچیده ای هستند که فقط به قوانین و ساختارهای رسمی بر نمی گردند بلکه بخش مهمی 
از این مسایل بر می گردد به مسایل فرهنگی، ذهنیت ها، بازنماها، برداشت هایی که 
هر کدام از گروه های اجتماعی از مسایل اساسی مثل سیاست، مشارکت، دموکراسی، 
جایگاه زن، جایگاه مرد و غیره دارند. این فقط مردها نیستند که رابطه ای ظالمانه بین 
زن و مرد را شکل می دهند بلکه زن ها هم با پذیرش این نظم ظالمانه و یا برخورد 
انفعالی بنوعی در بازتولید نابرابری مشارکت می کنند. اگر بخواهیم باز هم به نمونه ایران 
برگردیم نظام آموزشی این کشور گفتمان منفعلی در مورد نقش اجتماعی زن دارد. زن 
بیشتر ماندن در خانه و  نیمه اجتماعی است که وظیفه اش  در کتاب های درسی فرد 
شوهر و بچه داری است. کتاب های درسی سعی می کند فرودستی زن نسبت به مرد را 
به صورت ارزش دینی و هنجار اجتماعی پذیرفته شده به نوجوانان عرضه کند. اما این 
گفتمان نتوانسته مانع از دگرگونی های گسترده در جامعه و در فرهنگ زنان شود. آن 
چه که شاید در مبارزه زنان اهمیت دارد توجه به هر دو جنبه در روند کاهش نابرابری 
هاست. یعنی باید تالش کرد که قوانین برابری جنسیتی را به رسمیت بشناسند و سهم 
زن ها در قدرت به طور رسمی و قانونی تثبیت شود ولی هم زمان باید زن هایی داشته 
باشیم که بخواهند بیایند و در قدرت شرکت کنند و باید مردها و زن هایی داشته باشیم 
که قبول کنند یک زن می تواند مثل یک مرد رییس جمهور، نخست وزیر، وزیر و یا 
نماینده مجلس باشد. باید باور کنند که یک زن می تواند بسیاری از نقش های اجتماعی 
و اقتصادی که امروز به طور عمده مردانه هستند را با همان کارایی و یا بهتر به عهده 

بگیرند.
سوال: این ذهنیت چگونه می تواند عوض شود شما طبیعتا به تجربه ایران نگاه می 
کنید ما هم به تجربه افغانستان نگاه می کنیم که دقیقا مصداق صحبتی است که شما 
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دارید. شما می دانید که یک سری مکانیزم های از باال ایجاد شده، مثال 25 درصد سهمیه 
افغانستان سیدا را امضا  مجلس به زنان داده شده، وزارت خانه زنان ایجاد شده، کشور 
کرده و به این کنوانسیون بین المللی ملحق شده و درب مکاتب تا حدی بر روی دخترها 
باز شده اما به خاطر عدم وجود یک جنبش و آن عنصر آگاهی که شما از آن صحبت 
می کردید می بینیم با وجود این که مثال هر سال در آغاز زمستان دور و بر شهر مزین 
به آفیش هاییست که راجع به پایان دادن خشونت علیه زنان است اما نه تنها هیچ تغییری 
در این راستا البته در این دوران کوتاه هشت نه سال ایجاد نشده و آن عنصر آگاهی به 
خاطر عدم وجودش تغییر کیفی و یا حتی ملموسی در جامعه ایجاد نکرده است و حتی 
عکس العمل منفی ایجاد کرده حاال کشوری مثل افغانستان یا کشورهای دیگری مانند 
حوزه مرکز آسیا را نگاه کنیم می بینیم در شوروی سابق هم مجموعه قوانین مترقی، و در 
جهت تساوی بین زنان و مردان بود و زنان حضوری در قدرت رسمی سیاسی کشور هم 
داشتند ولی فاصله بین واقعیت جامعه و قوانین اساسی و حتی این سیستم سهمیه و غیره 
خیلی فاصله بزرگی بود. این عنصر و این تغییر ذهنی آیا بدون این که به قول شما یک 

عده مصمم باشند به نشر آگاهی، خود به خود می تواند به وجود بیاید یا خیر؟
جواب: نه مسلما این یک حرکت اجتماعی حرکتی است که در آن شناخت و آگاهی 
نقشی اساسی را بازی می کند. یعنی االن که شما در مورد خشونت صحبت کردید ببینید 
از منظر شعور جمعی و  قانونی و چه  از نظر  این حد چه  تا  حتی در جوامع غرب که 
وجدان اجتماعی ده ها سال است این قبیل مسایل مطرح شده هنوز هم شماری از زن ها 
قربانی خشونت خانوادگی هستند و یا از نظر دستمزد برابری کامل بین زن و مرد در 
خیلی از جوامع اروپایی با وجود جنبش های فمینیستی و حرکت های اجتماعی و قوانین 
مترقی کامال تامین نشده است. این نشان می دهد که این روند خیلی پیچیده و چند بعدی 
است و فقط نباید از یک جنبه به آن توجه کرد. کسب برابری بین زن و مرد و پذیرش 
این موضوع به عنوان هنجار اجتماعی و فرهنگی و یا ارزش انسانی یک روند طوالنی 
اجتماعی است که در آن هم جنبش های اجتماعی غیر دولتی نقش دارند و هم نهادهای 
رسمی، قوانین، ساختارها و نظام آموزشی. تحول اساسی در جایگاه زنان در جامعه زمان 
می برد و در کوتاه مدت میسر نیست. برای مثال یک سازمان غیر دولتی مثل آرمان 
شهر باید به کار چند دهه فکر کند نه به چند ماه و حتی چند سال. یعنی کاری که شما 
به یک  باید زمانی  امروز کاشته می شود و  مانند جوانه ای است که  امروز می کنید 
درخت تنومند تبدیل شود. موانع و سدهایی که برای دسترسی به برابری میان زن و مرد 
وجود دارد چند وجهی هستند و خیلی آسان با تصویب یک قانون یا یک تصمیم دولتی 
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و یا حتی ایجاد چند موسسه دولتی و غیر دولتی از بین نخواهد رفت. این فرهنگ در 
عمیق ترین الیه های هویتی تک تک افراد جامعه حک شده و این افراد از هنگام تولد 
با آن آشنا شده اند، بزرگ شده اند و روند جامعه پذیری شان در این دنیای ارزشی و با 
این هنجارها شکل گرفته است. همین مسأله بدن زن را در نظر بگیرید. اگر این موضوع 
در جامعه غرب توانست در چند دهه بتدریج تغییر کند و نگاه سنتی تا حدودی از میان 
برود در جوامعی مثل ما حتما زمان خیلی بیشتری خواهد برد. اگر زن بخواهد موهایش را 
فقط نپوشاند و آزادانه مثل مرد در جامعه حضور پیدا کند پذیرش این برای همه و قبول 
این که زن صاحب بدن خودش است و اختیار بدن خود را دارد و هیچ کس نمی تواند 
به او بگوید که باید چگونه لباس بپوشداحتیاج به زمان دارد. فعالین زنان باید به مسأله 
برابری زن و مرد به صورت پدیده اجتماعی چند وجهی نگاه کنند. فعالیت های آگاهی 
بخش که از درون خود جامعه زنان شکل گیرد تبدیل به یک تجربه اجتماعی می شود و 
از بیرون به زن ها گفته نمی شود بلکه زن ها این برابری را از درون زندگی می کنند. 
این تجربه ها تحول ذهنیتی به وجود می آورد. برای همین هم فعالیت های اجتماعی ای 
که به هر نحوی مشارکت های زنان را مطرح بکند و آن ها را از خانه بیرون بیاورد و 
وارد جامعه بکند می توانند گاه نقش مهم تری در تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه به 

وجود آورند.
سوال: در واقع زنان غربی وقتی که به جوامع ما نگاه می کنند می خواهند از روش 
ها و مدل های خودشان برای مطالعه جوامع ما استفاده کنند و همین مسأله باعث شده 
که چیزی به نام فمینیزم اسالمی شکل بگیرد که کوشش می کند بگوید ما طور دیگری 
مسایل را نگاه می کنیم؛ نگاهی متفاوت با دید شما. آیا شما این جریانی که الاقل ده 
سال یا شاید هم بیشتر می شود که مطرح شده را جدی می گیرید یا فکر می کنید خارج 

از سوژه است؟
جواب: حوزه زنان به نظر من بدون اغراق پیچیده ترین حوزه اجتماعی موجود در 
جامعه بشری است. رابطه زن و مرد در جامعه چه در بعد خصوصی و چه در بعد اجتماعی 
و چه همزیستی شان در جامعه موضوع ده ها سال پژوهش در حوزه علوم انسانی بوده و 
هنوز هم هست. به نظر من تمام فعالیت ها و تمام تالش های فکری ای که برای شناخت 
توانیم  نمی  ما  فال نیک گرفت.  به  باید  را  پیچیده وجود دارد  این گره دشوار و  بهتر 
همان راهی را برویم که احتماال فمینیست های غرب رفتند برای این که فمینیست های 
غرب در چارچوب و فضای دیگری کار کردند. مسأله زن در جوامع غربی همان ابعاد 
و مسایلی را ندارد که در جوامعی مثل ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه یا عراق مطرح 
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است. بدون تردید خیلی از مسایل مشترک وجود دارد اما این اشتراک گاهی صوری 
است. به خاطر این پیچیدگی ها باید از تمام جریانات فکری دینی و غیر دینی که برای 
درک بهتر موقعیت زنان تالش می کنند استقبال کرد. چون ما بدون یک دیالوگ باز 
بین همه بخش های جنبش زنان امکان ندارد بتوانیم آن پویایی ذهنی الزم را در جنبش 
زنان و در کل جامعه به وجود بیاوریم. مسأله این است که ما در یک دیالوگ تاریخی 
بتوانیم تمام شاخه های فکری و فرهنگی ای که در جامعه به طور واقعی وجود دارند را به 
بحث و گفتگو دعوت کنیم؛ برای این که تجربه گفتگو، تماس و کنش متقابل ارتباطی 
سبب پویایی فکری می شود؛ سبب می شود هر شاخه و هر تفکری از درون خودش بدر 
آید و با دیگری وارد بحث شود. این از خود در آمدن و نگاه کردن به دیگری و فکر 
کردن در مورد دیگری و فکر کردن برای این که ما چه به دیگری بگوییم که برایش 
قابل درک باشد و ما را بهتر بفهمد یک نوع پویایی فکری ایجاد می کند. من فکر می 
کنم باید حتی با قشری ترین بخش های زنان وارد دیالوگ شد برای این که سدی که 
بین رابطه میان قشرهای مختلف وجود دارد از میان برود. خیلی از زن هایی که امروز 
فعال جنبش زنان هستند و پیشرواند اگر به گذشته شان برگردیم می بینیم که گاهی 
پیشینه فرهنگی شان سنتی بوده و با مرور زمان از طریق دیالوگ، از طریق شناخت و از 
طریق کنش متقابل به تدریج تبدیل به این کنش گر امروزی شده اند. در حقیقت بدون 
یک دیالوگ وسیع جامعه به یک برخورد انتقادی نمی رسد. انتقاد مشارکتی به سنت ها 

و هنجارهایی ظالمانه در جامعه در دیالوگی بدون مرز و با همه فراگیر می شود.
سوال: نه تنها افغانستان بلکه کل جمهوری های مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز 
را هم که نگاه کنیم شاهد این هستیم که یک شبه یک سری فورمول بندی های جدید در 
این کشورها با تشویق ایجاد نهادهایی از نوع انجیو جامعه را دچار نوعی توهم کرده که 
با ایجاد و پیدایش این انجیوها در واقع دارد به یک سری مسایل عدیده ای که حکومت 
ها در این جغرافیا قاعدتا عاجز هستند از پاسخ دادن به آن ها یا الاقل دست های خود 
را می شویند و می روند کنار و می گویند با حضور این انجیوها الزم نیست ما سیاست 
ما تضمین کننده مثال مشارکت سیاسی  نیستیم؛  ما مسوول  گذاری های بزرگ کنیم؛ 
زنان نیستیم؛ یا ما الزم نیست تضمین بکنیم سیاست آموزش و پرورش ما برخورد یگانه 
با دخترها و پسرها داشته باشد و یا دسترسی به امکانات بهداشت و صحی مسوولیت ما 
دیگر نیست و مسوولیت این اینجیوها است که طبیعتا آن ها هم خود را مسوول نمی 
دانند چون آن ها هم پروژه ای دارند عمل می کنند برای مثال می گویند ما در شش ماه 
آینده می خواهیم یک مرکزی بسازیم که زنان باردار به آن مراجعه بکنند شش ماه بعد 
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هم ممکن است این مرکز را ببندیم چون دیگر امکانات مالی نداریم.
آقای پیوندی ما گرفتار اینجیو زدگی هستیم. در جغرافیای خارج از ایران یک تفاوت 
جالب که با ایران است این است که در ایران هم هستند برخی نهادهای غیر دولتی که 
به گونه ای پروژه ای وار به مسایل نگاه می کنند به خاطر این که سرشان بند است به 
منابع تمویل کننده شان مثال از بانک جهانی یارانه می گیرند یا مثال از یکی از نهادهای 
سازمان ملل کمک می گیرند ولی اکثر فعالین در این حیطه هایی که مورد بحث ما 
هست در واقع جمع های خودجوشی هستند که خود را بلند مدت درگیر در این مسایل 
می دانند اما در خارج از ایران یک مشکل جدید اجتماعی- سیاسی برای مان پیدا شده و 
این مشکل آن انجیوهایی هستند که این توهم را ایجاد می کنند که آن جا هستند تا با 
اندیشه و عمل خودشان یک سری معضالت جامعه را پاسخ بدهند نگاه شما به این اهرم 

جدید به گونه استعمار در کشورها و انجیوییزم چیست؟
جواب: البته من تجربه و شناخت شما را ندارم برای این که شما با این تجربه ها هر 
روز زندگی می کنید و اثراتش را هم می بینید. من بیشتر یک نظاره گر از دور هستم 
بدون این که به نتایج و پی آمدهای فعالیت این تشکل ها به طور کامل تسلط داشته باشم 
و بدانم بر آن هاچه می گذرد؟ اما در تجربه ای که در خیلی از کشورهای اروپای شرقی 
یا کشورهایی که سابقا عضو اتحاد جماهیر شوروی بودند دیده شد همیشه تجربه مثبتی 
نبود. من وارد بحث نیت سازمان های جهانی و کشورهای کمک کننده اصال نمی شوم. 
من بیشتر به روش ها و نتایج کارشان نگاه می کنم. شاید آن چه بیش از هر چیز قابل 
انتقاد باشد این است که گاهی فکر می شود الگوهایی واحدی برای تغییر وجود دارد و 
آن را می شود همه جا پیاده کرد. مشکل این است که این الگوها و تیوری ها از درون 
آن جامعه بیرون نیامده اند. این مشکل بزرگی است که گاه با سازمان هایی مثل بانک 
جهانی و یا نهادهای بزرگ جهانی هم وجود دارد. شما به گفتمان یونسکو، یونسیف و 
تمام این سازمان های جهانی نگاه کنید می بینید که زمانی یک سری تیوری و ایده شکل 
می گیرد و تبدیل به طرح و نقشه راه می شود و این نقشه راه را می خواهند در بنگالدش، 

در پرو و در همه جا پیاده کنند برای این که فکر می کنند این طرح موفق می شود. 
اما در مورد بخش اول سوال شما یعنی مسأله جهانی شدن باید بحث جدایی را انجام 
داد. به نظر من مسأله جهانی شدن را باید از مقاصدی که احتماال سازمان های جهانی 
و بعضی از دولت ها دارند از هم دیگر تفکیک کرد برای این که این ها دو پدیده ای 
هستند که با هم ارتباط دارند اما از هم استقالل نسبی دارند. مسأله جهانی شدن مسأله ای 
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نیست که امروز در کنترل همه جانبه کسی باشد. جهانی شدن امروز رابطه قدرت است. 
در این رقابت جهانی نابرابر باید جای خود را پیدا کرد. اگر فیلم ساز خوبی مانند عباس 
کیا رسمتی داشته باشید جهانی می شوید. من نمی خواهم مسأله را خیلی ساده کنم و 
نقش آگاهانه کشورهای بزرگ را نادیده بگیرم ولی همزمان هم نمی خواهم در تیوری 
توطیه باشم و فکر کنم همه این جهانی شدن یک توطیه از طرف یک عده علیه یک 
عده دیگر است. من فکر می کنم که ما خودمان می توانیم با این جهانی شدن آگاهانه 
بتوانیم جلوش را بگیریم.  ما  این روندی نیست که  باید توجه کنیم که  برخورد کنیم 
در این روند نکات مثبتی هم وجود دارد که هیچ کس نمی تواند از آن ها چشم پوشی 
کند. یعنی امروز جوان افغانی و جوان ایرانی بخشی از تغییرات ذهنیتی اش مربوط می 
شود به جهانی شدن؛ وقتی که افغانی ها یا ایرانی ها یا پاکستانی های مقیم امریکا یا 
اروپا می توانند خیلی راحت با کشورشان از طریق رسانه ها در ارتباط باشند و با آن ها 
وارد یک نوع دیالوگ بشوند این هم بخشی از جهانی شدن است یعنی آن افغانی که در 
شیکاگو زندگی می کند؛ در لس آنجلس زندگی می کند؛ در توکیو زندگی می کند و 
یا در پاریس اگر امروز می تواند خیلی راحت با جامعه اش وارد دیالوگ شود حتی در 
زمینه هایی برای جامعه خودش تبدیل به یک الگو بشود بدیهی است این ها هم بخشی از 
جهانی شدن است. من فکر می کنم جهانی شدن را باید خیلی وسیع تر و گسترده تر نگاه 
کنیم و جوامعی مثل ما یعنی افغانستان، ایران و پاکستان به خصوص در حوزه زنان به 
یک سری الگوهایی که بتوانند به آن ها فکر کنند و برای شان بحث انگیز شود احتیاج 
دارند. اگر ما نگاه کنیم که در دنیا چه می گذرد و فکر کنیم راجع به زندگی خودمان 
به زندگی  دنیا و فکر کردن  به  نگاه کردن  یعنی  از جهانی شدن است  استفاده خوب 
خویشتن هم بخشی از جهانی شدن است و من فکر می کنم بخشی که ما به عنوان فعالین 
اجتماعی باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم این بخش است که جهانی شدن یعنی یک نوع 

فاصله گیری انتقادی نسبت به تجربه های روزمره زندگی خودمان در جامعه. 
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اولویت کدام است؟ فقر زدایی یا مبارزه با 
بی سوادی

گفتگو با آقای سرور حسینی

نام  به  داریم  ای  ما فصلنامه  سوال: جناب آقای حسینی 
کمی  ما  نشرات  دیگر  از  اش  جنس  که  نامه«  »سیاست 
کالن تر  مسایل  به  رابطه  در  که  این  برای  است.  متفاوت 
فضایی برای فکر کردن ایجاد می کند و معمواًل حول یک 
مسأله است. مثاًل یک شماره فصلنامه راجع به ناتو بود. و 
راجع به مسایل کالن تر جهان که فکر می کنیم باید به زبان 
خودمان موجود باشد برای خوانندگان. شماره آینده که در 
با مشارکت  پرورش   رابطه آموزش و  تم آن  است،  نظر 
سیاسی زنان و رفع تبعیض نسبت به زنان است. برای همین 
فعالیتی که شما دارید خیلی اهمیت دارد و مربوط می شود 
به سوژه ای که ما داریم. در قدم نخست از شما می خواهم 
تان  باره ی گذشته ی  در  هم  و کمی  کنید  معرفی  را  خود 

معلومات دهید.
به  رابطه  در  خواستید  من  از  که  شما  از  تشکر  جواب: 
مسأله ی خیلی مهم انکشافی و اجتماعی جامعه ما یعنی سواد 

آموزی صحبتی داشته باشم. 
بامیان  متولد والیت  است،  محمد سرور حسینی  من  نام 
هستم. تحصیالت خود را تا دوره لیسه در افغانستان به پایان 
رسانیده ام. تحصیالت عالی ام تا سطح کارشناسی در ادبیات 
فارسی است که در ایران به پایان رسانیده ام و ماستری خود 
را از امریکا در رشته مدیریت گرفته ام. همچنین دیپلومی 
دارم.  فرانسه  از  ها  دانشگاه  در  بشر  حقوق  تدریس  برای 
با موسسات غیر دولتی بوده که از  ام بیشتر  تجربه کاری 
تعاون  مرکز  موسسه  رئیس  حیث  به  سال  ده  مدت  جمله 

سرور حسینی
لیسانس ادبیات فارسی از ایران 
از  مدیریت  لیسانس  فوق  و 
امریکا، و دارای دیپلم تدریس 
از  ها  دانشگاه  در  بشر  حقوق 
مرکز  موسسه  رئیس  فرانسه. 
معین سابق  افغانستان و  تعاون 
وزارت  حیاتی  سواد  معینیت 

معارف افغانستان.
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افغانستان کار کرده ام که در این موسسه فعالیت های فرهنگی زیادی داشتیم. از جمله 
برای روشنفکران  به حیث کانونی  تعاون  بودیم مرکز  پاکستان  در  هایی که  در سال 
افغانستان از جمله جناب  و نویسندگان در آمده بود که تعداد زیادی از قلم به دستان 
باختری، حبیب اهلل رفیع، داکتر سمیع حامد، غفار صفا ، پوهاند حسنیار، خالده فروغ ، 

وارسته ، غفورلیوال ، پوهاند الهام  و تعداد دیگری از نویسندگان  با ما همکار بودند.
این  از وزارت معارف شروع شد که مدت دو سال است در  با دولت  بعداً کار من 

وزارت به حیث معین سوادآموزی کار می کنم.
سوال: کار دولتی شما یک کار خیلی حساس و مهم است. اگر می شود لطفًا بگویید 
وقتی که از معینیت وزارت معارف برای مبارزه با بی سوادی صحبت می کنید؛ خطوط 
و اهداف اساسی این معینیت از چه قرار است و این معینیت از کدام سال در چوکات 

وزارت معارف تشکیل شده است؟
جواب: معینیت سواد آموزی سابقه ی نسبتًا طوالنی دارد که اول به حیث مدیریت 
بود و در سال  ایجاد شده  افغانستان در دوران محمد ظاهر شاه  اکابر در  کورس های 
1352 این مدیریت به ریاست ملی  مبارزه با بی سوادی تجدید نام یافت و در سال 1366 
به معینیت سواد حیاتی ارتقا یافت. بعد از این که من در این پست تعیین شدم در اثر 

پیشنهاد من معینیت سواد حیاتی به معینیت سواد آموزی تغییر نام یافت. 
هدف اصلی معینیت سوادآموزی مبارزه با بی سوادی در افغانستان است و ما در سه 

استقامت کار می کنیم:
1. فراهم آوردن خدمات سواد آموزی در سطح کشور. به این معنا که کورس های 

سواد آموزی را ایجاد و ارایه کنیم،
2. انکشاف نصاب تعلیمی یا تهیه و تدارک نصاب تعلیمی،

3. تربیه معلم سوادآموزی برای کالن ساالن.
که البته معینیت سواد آموزی صرف سواد آموزی را انجام نداده، بلکه تعلیمات غیر 
رسمی دیگر را هم در ضمن سواد فراهم می کند و نام کامل آن معینیت سواد آموزی و 

تعلیمات غیر رسمی است.
به طور مثال: ما بر عالوه این که به افراد  بزرگ سال سواد می آموزانیم، بعضی مهارت 
های دیگر مانند مهارت های زندگی را نیز ارایه می کنیم چون هدف ما این است که 
سواد کاربردی را در افغانستان ترویج کنیم. یعنی یک سواد آموزی ساده نه، بلکه سواد 
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آموزی ای که بازندگی مردم مطابقت داشته باشد و با زندگی گروه های سوادآموز پیوند 
داشته باشد. همچنین سواد آموزی ای که بتواند عماًل به درد مردم بخورد و سواد آموزان 

بتوانند از چیزی که می آموزند استفاده کاربردی و عملی داشته باشند.
سوال: در دوران شاه، زمانی که این فعالیت شروع شد، جمعیت افغانستان چقدر بود و 

چند درصدشان از نعمت سواد بی بهره بودند؟
جواب: در دهه های چهل و پنجاه نفوس افغانستان میان یازده تا پانزده میلیون نفر بود 

و بیش از نود درصد شان بی سواد بودند.
سوال: و حاال که شما به این پست تعیین شده اید، جمعیت افغانستان حدوداً چند نفر 

است؟
جواب: فعاًل هم آمار دقیقی وجود ندارد اما بعضی تخمین هایی که وجود دارد حدود 
سی و دو میلیون نفر است و بعضی ها بیست و چهار میلیون. که تخمین دومی از طرف 

ریاست احصاییه افغانستان صورت گرفته است.
سوال: تخمین افراد بی سواد فعاًل چقدر است؟

جواب: ما دو گروه سنی داریم. یکی میان پانزده تا بیست و پنج سال که نوجوانان اند 
و دیگری گروه سنی نوجوانان و بالغان با هم و یکجایی که از پانزده تا چهل و پنج سال 
است. اگر گروه سنی اول را حساب کنیم حدود 39 درصد با سواد داریم. و در گروه 

دوم سنی حدود 26 درصد.
سوال: در میان محافل خوش فکر فرهنگی این انتظار بود که بسیج عمومی برای محو 
بی سوادی حتمًا یکی از ستون های اولویتی در برنامه ریزی های دولت باشد. چرا جهاد 

با بی سوادی به عنوان اولویت دست اول بعد از رفتن طالبان در دستور کار نبود؟
جواب: قسمی که شما فرمودید متأسفانه سواد آموزی یک اولویت کاری برای دولت 
و همچنین جامعه جهانی در نظر گرفته نشد. شاید یکی از دالیل عمده این بوده که وضع 
امنیتی باز هم به حیث یک اولویت باقی ماند. یعنی طالبان کاًل شکست نخوردند و بعد از 
یک سال و چندی شروع به مقاومت دوباره کردند. دوم این که ما مشکالت فراوانی در 
بخش تغذیه و فقر زدایی داشتیم. چون تعداد زیاد افراد این جامعه زیر خط فقر زندگی 
می کردند.  آشکاراست وقتی شما با شکم گرسنه روبرو هستید، سواد در درجه دوم قرار 
می گیرد. این هم درست است که ریشه های فقر باز هم در بی سوادی است و انکشاف 
اقتصادی و اجتماعی بدون حل مشکل بی سوادی نا ممکن است. اما مسوولین مملکتی 



بایسته  که  گونه  آن  را  دیگر  مشکالت  و  بی سوادی  میان  رابطه  بیرونی  و کشورهای 
بود درک نکردند. و چون رابطه منطقی بین بی سوادی، فقر و نا امنی به خوبی درک و 
اذعان نشد و تالش در این زمینه به شکل مطلوب آن صورت  نگرفت.  عالوه بر این 
ها، مسایل مالی و فرهنگی هم در این پروسه دخیل اند اما سه مشکلی که قباًل یادآوری 

کردم خیلی عمده اند.
این که می شود درک  به بخش فرهنگی صحبت کنم. یکی  می خواهم راجع  سوال: 
دیگری هم داشت و آن این که شاید بازیگران بین المللی آن قدر هم نا آگاه نباشند که 
رابطه میان فقر، بی سوادی، اعتال و رشد را ندانند اما این امر در اولویت برنامه های شان 
قرار نداشته باشد. این جا است که به مسأله ی فرهنگی بر می گردیم. به چه نسبتی شما 
فکر می کنید که جامعه ی افغانستان به عنوان یک اهرم فشار خواستار مبارزه با بی سوادی 

نیست و اگر نیست چرا؟
جواب: مسایل فرهنگی ای که من خدمت شما عرض کردم دقیقًا همین است که 
خواست از طرف مردم و تقاضای کار از طرف مردم برای حکومت افغانستان و جامعه ی 
جهانی در عرصه سواد آموزی کم بوده است. چون خود مردم هم که پذیرنده خدمات 
سوادآموزی اند و کسانی اند که از آن نفع می برند، در گذشته تقاضای جدی نداشتند 
و آگاهی مردم در سطحی نبوده که منافع سواد آموزی را احساس کنند و آن را عماًل 
در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. با توجه به جنگ، فقر و عقب ماندگی تاریخی 
ای که در افغانستان وجود داشته، سواد آموزی به یک خواست فوری، جدی و همگانی 

اجتماعی مبدل نشده است.
سوال: اگر کل جامعه را کنار بگذاریم، در میان با سوادان و کسانی که تحصیالت 
یا  به طور عمومی و پی گیر مطرح شده  این مسأله  از سوی آن ها  داشتند، آیا  عالی 

خیر؟
جواب: نه! از طرف باسوادان جامعه هم سواد به حیث یک اولویت ملی مطرح نبوده 
است. متأسفانه در این زمینه کار روشنگرانه کمتر صورت گرفته و از دو سال بدین سو 
که من به حیث مسوول کار می کنم، یکی از محورهای کاری ما این بوده که ما آگاهی 
عامه را از منافع سوادآموزی باال ببریم که این آگاهی هم در میان خواص و هم در میان 
عوام باید باشد. در بین خواص به این دلیل که ما باید حمایت آن ها را داشته باشیم و 
آن ها احساس کنند که سواد آموزی هم یک اولویت ملت است. و در میان عوام به 
دلیل این که ما ایجاد عالقه کنیم تا به صنف های درسی حاضر شوند. چون تفاوت میان 
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دانش آموز و سواد آموز در این است که دانش آموز از طرف پدر و مادر موظف است 
مکتب برود و درس بخواند. ولی سواد آموزان آدم های بالغی اند که در کنار آموزش 
سواد، مشکالت و مسوولیت های دیگری نیز دارند و وقت کافی برای یاد گیری ندارند 
که باید در این زمینه کار صورت گیرد تا در وجود آن ها ایجاد عالقه شود و عالقه در 

سطحی باشد که سواد آموز جذب شود و تا آخر ادامه دهد.
سوال: از شما به عنوان یک شهروند عادی می خواهم بپرسم وقتی که جامعه به یک 
سری حقوق خود حساس نباشد، آن را از دست خواهد داد. یا هم اگر به یک سری حقوق 
خود آگاه نباشد خواستار آن نمی شود. این عدم حساسیت است که در هر جای جهان 
اگر نگاه کنیم، معمواًل یک نوع تشنج را میان دولت ها و مردم به درجات مختلف ایجاد 
می کند. حکومت ها ترجیح می دهند که مردم مطالبات زیادی نداشته باشند، ترجیح 
می دهند کمتر پاسخگو باشند، کمتر مورد نقد قرار بگیرند و... پرسش من این است: 
همکاری ای که مردم با پروژه طالبان در بسته شدن دروازه مکاتب به طور ناخودآگاه 
این  از  ببینید، در برخی کشورهای دیگر در همسایگی شما پروژه هایی  کردند، شما 
دست در دوران های پر تشنج انقالب بود. به طور مثال، در ایران بعد از انقالب دانشگاه 
بسته شد. حدس می زنم که اگر یک نوع فشار اجتماعی نبود این دانشگاه ها دوباره باز 
نمی شدند و حتی شاید هم برخی می گفتند: عیبی ندارد دانشگاه های ما تعطیل باشد. فشار 
اجتماعی به حدی بود که حتا نمی شد طرف این رفت که مکاتب را ببندیم. اما وقتی که 
حکومت گفت که حتمًا دخترها و پسرها در مکاتب دخترانه و پسرانه و به طور جداگانه 
درس بخوانند جامعه ی ایران خیلی هم عکس العمل نشان نداد و برای همین هم این پروژه 
موفق شد. اما بستن مکاتب اتفاق نیفتاد، من نمی گویم که این اراده لزومًا وجود داشته اما 
اگر جامعه خیلی عکس العمل نشان می داد کار در این تصامیم سخت تر می شد. کاری با 
طالبان نداریم چون سوژه بحث ما نیست ولی کم کاری جامعه افغانستان را در ارتباط با 

یکی از دست آوردهایش چگونه بررسی می کنید؟
جواب: پدیده های اجتماعی خیلی پدیده های ساده ای نیستند و در ارتباط ارگانیک 
با همدیگر قرار دارند و عوامل مختلف می تواند تاثیر داشته باشد. ما اگر بخواهیم پدیده 
های اجتماعی ای که در این جامعه جریان دارد را ساده بسازیم، ممکن است به نتیجه 
مطلوب نرسیم. به این لحاظ باز هم به نظر من چند عامل را مي توان دخیل دانست. یک 
دسته عوامل داخلی هستند و دسته دیگر عوامل خارجی. عوامل خارجی این مسأله بعضی 
دخالت هایی است که از بیرون به افغانستان می شده و می شود. بعضی کشورهای همسایه 
می خواستند در افغانستان صاحب نفوذ باشند و از هر وسیله ممکن در این راستا استفاده 
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کردند تا بتوانند در افغانستان جای پایی داشته باشند. به همین اساس جنگ در افغانستان 
شعله ور بوده و هیچ وقت خاموش نشده است چون سوخت خود را از بیرون دریافت 
می کرده. مسأله دوم باز هم عملکرد قدرت های جهانی است که در منطقه حضور دارند 
و باالی روحیه مردم تأثیر می گذارند. به طور مثال: یک شک و سوء ظن وجود دارد هم 
در جامعه افغانستان و هم در جوامع دیگر منطقه که غربی ها و به خصوص امریکا چرا 
در کشورهای اسالمی برخورد دوگانه دارند و مشکالت منطقوی چرا حل نمی شود این 
باعث می شود که کل خدماتی که از طرف غرب حمایت می شود به دیده شک نگریسته 
شود. یعنی علیه هر آن چه فراورده تمدن و آمده از غرب است حساسیت ایجاد مي شود. 
عوامل داخلی ای هم وجود داشته که باعث شده تا طالبان بتوانند تعلیم و تربیه را قسمی 

که خود شان خواسته اند تنظیم کنند.
سوال: وقتی طالبان گفتند مکاتب را می بندیم تا دیگر دختران به مکتب نروند، چرا 
با طالبان هم مذاکره  افغانستان صورت نگرفت، چون می شد  عکس العمل وسیع تر در 

کرد؟
جواب: اواًل جامعه افغانستان از سیاست هایی که اعمال می شد حمایت نکرد. یعنی 
مکاتب به اشکال مختلف و نامرئی و به دور از چشم طالبان موجود بود و مقاومت وسیع 
فرهنگی در کل افغانستان جاری بود. فعاًل هم در جاهایی که طالبان حضور دارند این 
مقاومت وجود دارد. اما در بعضی جاهایی که طالبان موفق شدند آنجاهایی بود که این 

مسأله را با مسایل اسالمی ارتباط دادند. 
یک چیز دیگر را می خواهم بگویم که تجربه کسانی که به حیث تحصیل کرده های 
باعث شد که یک  افغانستان آمدند و در زمان ظاهر شاه خدمت کردند هم  به  جدید 
ایجاد شود. چون  ارائه می شد،  به شکل جدید  مقابل علومی که  العمل منفی در  عکس 
حکومت افغانستان از جامعه خیلی فاصله داشت و هر کسی که از مکتب فارغ می شد و 
به حیث مامور در ادارات دولتی استخدام می شد، کاماًل یک فرد بیگانه با جامعه ی خود 
تفاوت زیاد می  با مردم عادی  معمواًل رشوه ستانی می کرد، سطح زندگی اش  می شد. 
داشت و دردهای مردم عادی را احساس نمی کرد. بنابراین یک تافته جدا بافته ای به 
وجود آمد از تحصیل کرده ها که با جامعه ی خود بیگانه بودند و از زندگی مردم دور 
و معمواًل ستم گر و به اقسام مختلف از مردم می خواستند تا برای شان خدمت کنند. این 
عمل یک عکس العمل را در سطح جامعه ایجاد کرد و به طور آگاهانه یا نا آگاهانه مردم 
به این نتیجه رسیدند که نمی خواهند فرزندان شان ظالم شوند. چون به فکر آنان کسی 
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که به مکتب می رفت ظالم بار می  آمد. حداقل یک مقاومت منفی از طرف جامعه ایجاد 
شد که نباید با ظلم حکومت یک جا شد.

عامل بعدی، ظهور حکومت کمونیست ها در افغانستان بود یعنی افراط و تفریط. وقتی 
که حکومت کمونیستی در افغانستان به میان آمد اصالحاتی در جامعه رونما شد اما با 
روش های نادرست پیاده گردید، روش هایی که با هنجارهای جامعه همخوانی نداشت 
مبارزه با بی سوادی هم جزئی از اولویت های شان بود. در این زمان کمیسیون عالی سواد 
آموزی ایجاد شد که کل ادارات دولتی موظف بودند افراد بی سواد را باسواد بسازند 
و ماهانه به رییس جمهور گزارش داده شود. سلطانعلی کشتمند که در آن زمان معاون 
رییس جمهور بود رییس کمیسیون امحای بی سوادی بود و در والیات والی ها مسوول 
کمیسیون بودند و در سطح ولسوالی ها ولسوال ها مسوول کمیسیون مبارزه با بی سوادی 
بودند. این خود نوعی فشار بود که بعدها با سیاست با سواد سازی زنان که یک نوع 
اصالحات بسیار عاجل و فوری و کشور شمول بود که می خواستند در افغانستان بیاورند 
و همزمان بود با شعارهای دیگری از این جمله که کشور شوروی برادر است و کشور 
شوراها و بعضی عقاید ضد دینی که ابراز می کردند، همه این ها باعث ایجاد عکس العمل 

هایی در جامعه شدند.
سوال: در آن زمان شما چند ساله بودید؟

جواب: من در آن زمان پانزده- شانزده ساله و صنف نهم مکتب بودم.
سوال: شما این بسیج را چگونه می دیدید آیا خبر داشتید که بسیج عمومی برای مبارزه 

با بی سوادی شده یا خیر؟
جواب: ما در آن زمان مخالف رژیم وقت بودیم به خاطری که ما فکر می کردیم رژیم 
کمونیستی ای که روی کار آمده، یک رژیم وابسته است. ما پیش از هر چیز دیگر 
می خواستیم کشور ما یک کشور مستقل باشد و دومًا می خواستیم در انتخاب خود آزاد 
باشیم و سوم این که من به حیث یک نوجوان که تازه موج اندیشه های اسالمی هم آمده 
بود، تا حدی با آثاری که از جهان اسالم می آمد آشنا بودم و به همین خاطر تا حدی 

حساسیت های دینی هم پیدا کرده بودم. 
بود که شامل کورس های سواد آموزی شده  در خانواده ی شما کسی  آیا  سوال: 

باشد؟
جواب: ما در روستا زندگی می کردیم و در آنجا تا آن زمان این اصالحات نرسیده 
بود. ما صرف سال اول زیر سایه حکومت کمونیستی زندگی کردیم اما در سال دوم قیام 
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عمومی صورت گرفت و منطقه از تصرف کمونیست ها آزاد شد. یعنی در سایر مناطق 
این پروسه جریان داشت اما ما زودتر از دیگران با حکومت کمونیستی وداع گفتیم. و 
دیگر این که چون پدر و برادرانم تحصیل کرده بودند ، در خانواده ما پسران بی سواد 
با دخترانی که در خانواده ما بودند، خود ما کار می کردیم. ما طرفدار سواد  نبودند و 

آموزی بودیم و همه دختران خانه ما نیز با سواد بودند اما به مکتب نمی رفتند.
سوال: حاال شما به عنوان مسوول این برنامه در افغانستان حدس می زنم به تجربیات 
دوران های قبل نگاه کردید و سنجیدید. وقتی شما می گویید در دوران کمونیست ها 
یک کمیسیون عالی مبارزه با بی سوادی بود به نظر من خیلی جالب می آید. به این لحاظ 
که شوروی ها در خاک خودشان در ارتباط با مبارزه با بی سوادی خیلی موفق بودند. چه 

درس های مثبتی از آن تجربه ها گرفتید؟
است  گرفته  صورت  زمان  آن  در  که  هایی  تالش  گفتید  شما  که  قسمی  جواب: 
اما روش  را ما رد نمی کنیم. برنامه هایی که می خواستند تطبیق شود خیلی خوب بود 
درست را برای تطبیق آن انتخاب نکرده بودند. روش هایی که برای مبارزه با بی سوادی 
مثبت بودند را حاال ما هم دنبال می کنیم. ما سال گذشته ایجاد کمیسیون عالی مبارزه با 
بی سوادی را پیشنهاد کردیم که البته طرزالعمل کاری و ترکیب آن تفاوت دارد. در این 
کمیسیون حدود ده وزارت عضویت دارند که عبارت از وزارت خانه هایی اند که یا 
کارکنان زیاد دارند و یا وزارت هایی که به نحوی می توانند در قسمت تأمین منابع برای 
سواد آموزی موثر باشند، ازجمله وزارت های داخله، امور زنان، دفاع ملی، کار و امور 
اجتماعی، صحت عامه، حج و اوقاف، مالیه، تحصیالت عالی، کمیسیون مستقل حقوق 

بشر، یونسکو و دو نماینده از جامعه مدنی.
سوال: این کمیسیون در برنامه های هر وزارت خانه از چه جایگاهی برخوردار است 

مثاًل شما از یک تا ده چند نمره می دهید؟
جواب: گرچه هنوز این کمیسیون فعال نشده در حالی که پیشنهاد آن ترتیب گردیده 
و حکم رییس جمهور گرفته شده اما اولین جلسه آن هنوز دایر نشده است. به خاطر این 
که یک مقدار مسایل عملی باقی مانده. یعنی هنوز الیحه وظایف داخلی این کمیسیون 
آماده نشده و بعضی کارهای مقدماتی دیگر هم مانده که امیدواریم بتوانیم به زودترین 
فرصت آن را تمام کنیم. توقع ما این است که نمره آن بلندتر از پنج باشد اما پیش بینی 

ما حدود چهار یا پنج است. 
سوال: در زمان سقوط رژیم شاهی به نظر شما چند درصد جامعه سواد عالی داشتند؟
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جواب: در زمانی که حکومت شاهی به جمهوری تبدیل شد، در سراسر افغانستان یک 
دانشگاه وجود داشت و آن هم دانشگاه کابل بود و ظرفیت دانشگاه کابل هم خیلی پایین 
بود به گونه ای که در سال تنها چند صد دانشجو می پذیرفت. در مورد این که چند 
درصد افراد جامعه افغانی درآن زمان سواد عالی داشتند، چون من در زمینه تحصیالت 
عالی خیلی معلومات ندارم نمی توانم دقیقا بگویم ولی فکر می کنم افراد تحصیل کرده تا 

سطح کارشناسی از چند هزار نفر بیشتر نبود.
سوال: زمانی که رژیم شوروی ها سقوط کرد، درصدی تحصیل کرده ها چقدر بود؟
جواب: در آن زمان بیشتر بود ولی باز هم یک تعداد قابل توجه نبود، هرچند زمان 
روس ها تعداد دانشگاه ها زیاد شد. مثاًل دانشگاه هرات ، دانشگاه بلخ و بعضی جاهای 

دیگر که در مجموع می شود گفت حدود ده هزار نفر بودند.
سوال: حاال می دانید چند نفر لیسانس داریم؟

جواب: من دقیقا نمیدانم.این آمار نزد وزارت تحصیالت عالی باید موجود باشد. اما با 
توجه به تعداد دانشجویانی که در سال های قبل جذب شده اند و با توجه به تعداد فارغان 

دوره های قبل، حدس مي زنم در حدود ده ها هزار نفر داشته باشیم.
و  آموزش  نقش  واقع  در  ما  اصلی  بحث  شد،  اشاره  ابتدا  در  که  همانطوری  سوال: 
پرورش در رفع تبعیض علیه زنان و مشارکت سیاسی آنان است. می خواستم از شما به 
عنوان کسی که به سواد به عنوان یکی از ابزارهای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
زنان جامعه فکر می کنید که بیش از نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، چگونه فکر 
می کنید که از طریق آموزش و پرورش و یا حتا سواد آموزی افراد بزرگ سال، می 

توان موانع ذهنیتی جامعه را تغییر داد؟
جواب: در این قسمت شکی نیست که سواد آموزی و در مجموع آموزش یک وسیله 
انکشاف  برای  همچنان  و  جامعه  در  جنسیتی  برابری  ایجاد  برای  است  اساسی  ابزار  و 

عمومی که شامل مردان و زنان می شود.
آموزش در افغانستان متأسفانه تا هنوز بیشتر مردانه بوده است. به این معنا که درصدی 
با سواد کم است. مثاًل ما در میان گروه سنی پانزده تا چهل و پنج سال صرف  زنان 
دوازده درصد زنان با سواد داریم در حالی که در همین گروه سنی 36 درصد مردان با 
سواداند. و از طرف دیگر کاًل در وزارت معارف افغانستان در میان نزدیک به هشت 
میلیون شاگرد، 37 در صد دختران درس می خوانند ولی معمواًل دختران نظر به مشکالت 
منطقوی کمتر موفق می شوند دوره مکتب را تکمیل کنند.دیگر این که از لحاظ آماری 
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37 درصد دختران دانش آموز داریم و در حدود 12 درصد باسواد در کل جامعه. اما اگر 
این درصدی از لحاظ کیفی دیده شود، باز هم مشاهده می  شود که هر قدر سطح سواد باال 
برود، درصدی زنان کمتر می شود. مثاًل اگر صنف اول در نظر گرفته شود تعداد بیشتر 
میان  در  می شود.  دختران کمتر  دوازدهم درصدی  در صنف  اما  دارند  دختران حضور 
دانشگاه ها باز هم خیلی کمتر می شوند و کسانی که شانس تحصیل در خارج را پیدا می 
کنند باز هم کمتر می شوند. یعنی فعاًل در افغانستان متأسفانه تفاوت جنسیتی هم از لحاظ  

کمی  و هم از لحاظ کیفی بیشتر است.
خوب این واقعیت مسأله است. وضعیت فعلی از لحاظ جنسیتی به همین شکل است 
اما سواد و آموزش می تواند ما را کمک کند در این که اول همین فاصله از بین برود 
و دوم فاصله در دیگر ساحات زندگی مانند: ساحات اجتماعی، اقتصادی و هنری از بین 
برود. زیرا سواد نقش اساسی دارد چون در هر یکی از ساحات ذکر شده وقتی کسی 
داخل می شود، نیاز به مهارت ها و دانش خاص دارد و بدون یاد گرفتن دانش و مهارت 
الزم کسی هنرمند، صنعت کار و یا سیاستمدار شده نمی تواند. برای این که کسی در 
این ساحات وارد شود باید از سواد شروع کند. سواد دروازه عمومی ای است که بتوانید 

داخل این ساحات شوید.
سوال: سوال من این بود که شما به طور مشخص برای نیمی از جمعیت هم در سطح 
دانش آموزان و مکتب و هم در سطح برنامه های سواد آموزی چه برنامه ای دارید؟ 
یعنی چگونه می خواهید جمعیت زنان را که بیشتر بی سوادان هم آنان هستند؛ داخل 

سیستم آموزشی کنید؟
این مسأله تاکید  جواب: در سواد آموزی و همچنین در وزارت معارف فعاًل روی 
می شود که فاصله ای که بین دختران و پسران از لحاظ آماری وجود دارد، کم تر شود. 
37 درصد نسبتًا خوب است. این 37 درصد بیشتر در بین دانش آموزان صنف اول تا 
صنف شش است. چون پیش از آن عالقمندی کم تربوده و یا مانع زیادتر بوده است 
برای دختران. در سوادآموزی هم ما اولویت عمده را برای زنان می دهیم، فعاًل خوشبختانه 
که در بخش سواد آموزی در حدود 70 درصد زنان اند و 30 در صد مردان هستند. ما 
بیشتر همان تبعیض مثبت را در نظر گرفتیم. در این جا هدف عمومی ما این بوده که 
60 درصد زنان را داشته باشیم و 40 درصد مردان را. چون آمار بی سوادی در بین زنان 

زیادتر است. اما ما از هدف معینه خود باالتر هستیم. 
پدر  یا  ساالر  مرد  فرهنگ  یا  ها  دیدگاه  درباره ی  داشتم  که  دیگری  سوال  سوال: 
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ساالری است که در نظام آموزشی هم مثل تمام ارکان جامعه وجود دارد چه در کتاب 
های درسی، چه در نظامی که همیشه فرزندان پسر را ترجیح می دهیم که وارد مکتب 
یا دانشگاه شوند یا دسترسی به آموزش داشته باشند، برای این کار شما چه استراتیژی یا 
برنامه ای داشتید که نه تنها از نظر کیفی برنامه ها بر مبنای برابری هر دو جنس باشد 

بلکه از نظر آماری هم تعادل ایجاد شود؟ 
جواب: در مجموع نظام در این جا سوادآموز مطرح نیست. بلکه معلم سواد آموز هم 
مطرح است. بلکه فضا و صنف در مجموع همه به گونه ای باید باشد که برابری جنسیتی 
را تقویت کند. ما هم تالش داریم که به همان طرف پیش برویم. به این معنا که در 
باشند و دسترسی به خدمات  پهلوی آن که ما می خواهیم سواد آموزان ما بیشتر زنان 
بیشتر داشته باشند، ما در قسمت برنامه ی درسی با یونیسف یک پروژه را کار کردیم که 

یک کتاب مخصوص برای زنان سوادآموز تدوین کردیم و فعاًل استفاده می شود. 
سوال: شما از نتیجه ی این کتاب راضی هستید؟

جواب: خوب این بهتر است ما صد در صد راضی نیستیم ولی از هیچ بهتر است. در 
این کتاب بیشتر پیام هایی است که نه تنها آگاهی زنان را از مسایل جنسیتی و حقوقی 
باال می برد بلکه بعضی معلومات صحی که بسیار نیاز است، بعضی مسایل اقتصادی هم 
شامل است که به شکل پیام ها ولی به زبان ساده گفته می شود. و در قسمت این که ما 
تشویق می کنیم که زنان بیشتر معلم سواد آموزی باشند. در شهرها ما موفق هستیم، در 
دهات متاسفانه هنوز هم تعداد زنان باسواد که به صورتی که برنامه های سوادآموزی 
را پیش ببرند کم داریم. در سطح مدیریتی هم کوشش ما این بوده که بیشتر برای زنان 

فرصت داده شود.
سوال: چند درصد از کل کشور تحت حمایت برنامه های سواد آموزی قرار دارند؟

لحاظ  از  یعنی  استثنا.  یک  با  منتها  داریم  پوشش  تحت  را  کشور  کل  ما  جواب: 
تشکیالتی و برنامه ریزی برای کل کشور برنامه داریم. و تشکیالت اختصاص داده شده 
برای تمامی ولسوالی های افغانستان داریم. در هر ولسوالی نه نفر کارمند داریم که یک 
نفر مدیر است، دو نفر ناظر و شش نفر معلم. البته در پهلوی تشکیالت رسمی ما همکاران 

بین المللی و داخلی هم داریم که  ما را یاری می رسانند.
بناًء از لحاظ نظری و برنامه ای کل کشور را تحت پوشش داریم اما از لحاظ عملی 
در بعضی جاها موقتًا برنامه های ما قطع می شود. در چهار والیت نا امن به اضافه والیت 
غزنی در بعضی ولسوالی ها برنامه نداریم. در والیت زابل، هلمند، ارزگان و قندهار به 
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شمول غزنی و پکتیکا که نا امن است و تدبیری که ما سنجیدیم این است که تشکیل 
ولسوالی ناامن را در ولسوالی همجوار آن انتقال دهیم. تا وقتی که مشکل رفع می شود 
این تشکیالت به ولسوالی همجوار خدمات خود را ارایه می کند و به محض این که وضع 

خوب شد دوباره به محل اصلی بر می گردد.
سوال: یک ولسوالی معمواًل چند نفر جمعیت دارد؟

جواب: ولسوالی در افغانستان کوچک ترین واحد اداری است که از ده هزار تا دوصد 
هزار نفر نفوس دارد.

سوال: با سواد ترین والیت افغانستان کدام است؟
جواب: از لحاظ بیشترین تحصیل کرده ها و سطح تحصیل احتمااًل والیات ننگرهار، 
بلخ و هرات اند ولی از لحاظ شمارگان با سواد یعنی تعلیمات ابتدایی و سواد  شاید بامیان 
و بدخشان باشد. چون در این چند سال بامیان و بدخشان از امنیت کامل برخوردار بوده 

و عالقمندی مردم به تحصیل و سواد در این دو والیت بیشتر است.
سوال: شما در صحبت های قبلی خود اشاره کردید که در مقابل بسته شدن مکاتب 
خواست  یک  عنوان  به  سواد  ولی  گرفت  صورت  مردم  طرف  از  فرهنگی  مقاومت 
اجتماعی مطرح نشد. اما در عین حال دیده می شود که در والیات شمالی افغانستان مردم 
بیشتر تمایل به آموزش دارند. آیا فکر نمی کنید به لحاظ کار فرهنگی در کل جامعه اگر 
بخواهیم این را به یک خواست اجتماعی تبدیل کنیم باید حرکت هایی در این زمینه 

صورت  گیرد؟
جواب: از دو سال بدین سو تالش ما این بوده است که بتوانیم از طریق آگاهی جمعی 
سواد آموزی را به حیث یک خواست جمعی مطرح کنیم و آن را وارد خود آگاهی 
جامعه بسازیم که هر فرد افغانستان حس کند که سواد یک اولویت فوری کشور است. 
اگر باسواد است هم باید این احساس را داشته باشد و برای تسریع این جریان کمک کند 

و اگر بی سواد است باز هم این کمبود را در وجود خود حس کند.
فقیر  های  خانه  وزارت  جمله  از  که  است  ای  خانه  وزارت  در  شما  معینیت  سوال: 
افغانستان است و اما وظیفه ای که به دوش دارید یکی از سنگین ترین وظایفی است که 
کل افغانستان برای تأمین یک قرن آینده افغانستان به آن به شدت نیازمند است. به هر 
حال بعضی اوقات باالی شما فشار می آید. یعنی وقتی از خود می پرسید که من یک تیم 
نه نفری دارم در یک ولسوالی دوصد هزار نفره که در آن بخش جامعه نسبت به درس 
خواندن مخالفت فکری وجود دارد. پس من چقدر زمینه ها، امکانات، همکاری، همیاری 
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و بسیج داخل دولتی احتیاج دارم برای این که پشت من این قدر گرم باشد که بتوانم به 
کارم رسیدگی کنم. چون در یک سطح باید بسیج داخل دولتی کنید. یعنی شما هم باید 
در داخل دولت رایزنی کنید و هم در سطح دوم تیمی باید داشته باشید که کارشان ایجاد 
فضا در افکار عمومی باشد با همکاری دولت که این خود یک کار تمام وقت است برای 
یک قشر بزرگ. بعد کار سوم تان ترتیب و تشکیل دادن خود عمل مبارزه با بی سوادی 
است. به نظرم با امکاناتی که دارید راه طوالنی  ای در پیش دارید. احتمااًل حدس می زنم 

خود شما هم دل نگرانی شدیدی دارید؟
جواب: گفته های شما درست است و ما تا حدی این درماندگی را احساس می کنیم. 
وزارت معارف در افغانستان بزرگترین سازمان از لحاظ کادر ملکی و مدنی است که 
تقریبًا هفتاد درصد ماموران ملکی افغانستان تحت پوشش آن قرار دارند. و خود معینیت 
سواد آموزی که یکی از معینیت های وزارت معارف است، هم حجم کاری ما از خیلی 
از وزارت خانه های دیگر بیشتر است و هم پرسونل ما. از لحاظ عددی بد نیستیم ولی از 
لحاظ مالی امکانات ما کم است. وزارت معارف در مجموع سیزده درصد بودجه کشور 
را می گیرد که خیلی کم است و یک درصد از بودجه وزارت معارف به معینیت سواد 

آموزی اختصاص داده شده است.
سوال: پالن پنج ساله شما چیست؟

به  افغانستان  در سطح  بی سوادی  آینده  سال  چهار  تا  که  است  این  ما  پالن  جواب: 
48 درصد کاهش یابد و تا سال 2015 که یک هدف جهانی برای پایین آوردن سطح 

بی سوادی الی 50 درصد تعیین شده، ما هم تالش داریم تا به همین سطح برسیم.
سوال: تجربه کشورهای دیگر در این زمینه چه بوده؟ آیا امکان پذیر است، چون به 

نظر من فکر نمی کنم به این هدف برسید.
و  اساس یک پالن  به  ما  ایم.  نگرفته  نظر  را در  ما یک هدف هوایی  البته  جواب: 
نقشه کار در نظر گرفته ایم که ما ساالنه بتوانیم درصدی را برای خدماتی که فعاًل ارایه 
می کنیم اضافه کنیم. از دو سال به این طرف ما جهشی را ایجاد کردیم. ما در سال 1387 
سیصد هزار سواد آموز داشتیم که این تعداد در سال 1388 به پنجصد هزار نفر رسید. و 
در سال جاری حدود ششصد هزار نفر را تحت پوشش خود داریم. که به همین اساس ما 
می خواهیم به این پروسه سرعت بیشتر ببخشیم تا بتوانیم تا سال 2014 حدود 3.6 میلیون 

نفر را تحت پوشش بگیریم.
سوال: کسانی که می خواهند سواد بیاموزند باید چه مدتی را برای یادگیری سپری 

43

سياست نامه



کنند؟
برنامه های  بعضی  بعداً  و  جواب: سواد آموزان در طول یک سال سواد می آموزند 
تکمیلی هم داریم. ولی کار ما به اساس سواد آموزی یک سال است که شش ماه آن 
سواد آموزی ابتدایی و سه ماه سواد آموزی تکمیلی است. بعداً هم ما کمک های بعد از 
آموزش داریم که یکی معرفی شان به مکاتب عمومی است، دوم مهارت های تخنیکی و 
بعضی حمایت های اجتماعی است. مثاًل کسانی که شامل می شوند، برای شان قرضه داده 

می شود و معرفی شان به جاهای دیگر و از این قبیل کارها.
سوال: به خاطر این که مربوط وزارت معارف هستید یک شبکه خوب ملی دارید. به 
اضافه آن از مساجد استفاده می کنید در ضمن از مکاتب هم استفاده می کنید، در خیلی از 
قریه ها هم انجوها حضور دارند و یک سری کلینیک ها هم در قریه جات وجود دارد. 
بعد شوراها را هم که دارید. یعنی اگر افغانستان مایل باشد واقعًا یک بسیج عمومی کند 
امکانات آن را تا حد زیادی دارد. یعنی قضیه را پروژه ای نبیند و فکر کند که اگر هیچ 
بودجه ای برای این کار نداشته باشد اما با اراده و تحرک ایجاد کردن در جامعه وظیفه 
مند بسازد جامعه را که هر فرد با سوادی مجبور شود جزو گروهی در منطقه اش شود و 
هفته ی پنج ساعت را در اختیار بقیه قرار دهد. آیا از این نوع پروژه ها هم شما دارید؟

برنامه آگاهی عامه داریم و در پهلوی آن  قباًل عرض کردم ما  جواب: طوری که 
کار هماهنگی و انسجام با دیگر ادارات و موسسات را داریم که یکی از ابزارهای ما در 
تحقق این مامول همین کمیسیون عالی سواد آموزی است که بتوانیم از آن هم به شکل 
بسیج کننده و هم همآهنگ کننده استفاده کنیم. در پهلوی آن یک برنامه جهانی به نام 
)LIFE( است که این برنامه هم به شکل جلسات است و هم به شکل کارهای گروهی و 

مشترک  است که می خواهیم از آن به شکل یک وسیله برای بسیج نیرو درعرصه سواد 
آموزی در جامعه استفاده کنیم.
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آگاهی زنان و نه تنها تحصیل در مقابل 
تبعیض جنسیتی

گفتگو با جمیله پلوشه

زنان  سیاسی  مشارکت  و  تحصیل  بین  رابطه  سوال: 
چیست؟

نقشی زیربنایی  جواب: بدون شک آموزش و پرورش 
وغیرقابل انکار در ارتقای سطح آگاهی زنان داشته و آنان 
را توانایی می بخشد تا تبعیض جنسیتی را شناسایی نموده و 
تنها آموزش است که زنان و همه  برزمند.  برای رفع آن 
گروه های بشری را قادر به درک هویت شان ساخته و به 
شکل گیری خودآگاهی نزد آنان می تواند منجر گردد. ما 
بدون این محمل اساسی یعنی خودآگاهی نمی توانیم از ایفای 
نقش فعال و موثر زنان در عرصه های اجتماعی و به ویژه 
در عرصه سیاسی بحث نماییم. چنان که در قوانین بسیاری 
از کشورها، از جمله در قوانین افغانستان برای رهیابی در 
اداره ی حکومت و قضا و عضویت در پارلمان  ضابطه های 
معین و از آن جمله درجه ی معین تحصیلی در نظر گرفته 

شده است.
ایفای  برای  اساسی  شرط  پیش  آموزش  که  همان سان 
عدم  می آید  حساب  به  عرصه ها  همه  در  زنان  موثر  نقش 
دست رسی به آن نیز به عقیم شدن اجباری بخش بزرگی از 
افراد جامعه یعنی زنان و رانده شدن آنان به حاشیه زندگی 
اجتماعی می انجامد. بستن و آتش زدن مکاتب، ترور معلمان 
زن و ایجاد ترس و رعب در میان خانواده ها و دخترکان 
مکاتب دقیقا این هدف را در دوران طالبان دنبال مي کرد 

و اکنون نیز تداوم آن در جریان است.
در عین حال وضعیت زنان در بسیاری از کشورها نشان 

جمیله پلوشه
علوم  و  اقتصاد  لیسانس  فوق 
اجتماعی، فعال حقوق زنان و از 
بنیانگذاران سازمان دموکراتیک 
زنان افغانستان در سال 13٤6، 
در  »خشونت  کتاب   مترجم 
سازید!«  متوقف  را  زنان  برابر 
بین  عفو  سازمان  انتشارات  از 

الملل.
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مي دهد که دسترسی زنان به تحصیل و آموزش به زنان این امکان را به طور خود به 
خودی نمی دهد که آنان به کرسی های پارلمان و یا مناصب دولتی دست یافته و در 
سیاست گذاری های بزرگ حق شرکت یابند. به نمونه های پاکستان1 و عربستان سعودی 
و ده ها کشور دیگر همانند آن ها و وضعیت آنان توجه نمایید. در این کشورها به 
اداره  نه تنها از شرکت آنان در  رغم موجودیت طیف قابل توجه زنان تحصیل کرده 
امور دولتی، که  حتی از برخورداری آنان از حقوق سیاسی حرفی در میان نیست. سلطه 
اخالق مردساالر، نظام تبعیض آمیز قانونی و اجتماعی حاکم بر این کشورها و تعبـیرهای 
را چنان  مردان  و  زنان  میان  برابری  و عدم  بی حقوقی  ادیان،  و  مذاهب  از  تنگ نظرانه 
نهادینه ساخته است که راه نفوذ به این ارگان ها را حتی بر زنان تحصیل کرده نیز بسته 

اند. 
نکته ی با اهمیت دیگر در این میان به باور من شکل گیری آگاهی جنسیتی و موجودیت 
جنبش دادخواهانه و مساوات طلبانه به وسیله خود زنان است که تضمین مطمینی برای 
موثریت این حضور در عرصه سیاسی است. ما شاهدیم در بسا پارلمان ها و بسیاری از 
مراجع اداره امور دولتی و قضایی کشورهای جهان که زنان یا با نیروی خود و یا در 
نتیجه قبول فرمول تبعیض مثبت راه یافته اند. ولی با تاسف بخشی از آنان در موضع دفاع 
از منافع زنان قرار نگرفته اند. چه بسا که از موجودیت آنان در این مراجع در جهت نقض 
و زیر پا کردن آزادی ها و حقوق زنان و دوام مردساالری استفاده سوء گردیده است. به 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان توجه کنید که از رای زنان در انتخابات و 

از حضور آنان در پارلمان چه کسانی سود بردند؟
براساس گزارش کمیسیون انتخابات سال 2009 از مجموعه ی رأی دهندگان 38 در صد 
آنان را زنان تشکیل می دادند. صرف نظر از این که انتخابات پر از تقلب و جعل بود، رأی 
زنان عمدتا در خط  کشی های قومی، منطقوی، مذهبی، زد و بندها و سازش های سیاسی 
مردساالرانه مستحیل  شد و رنگ باخت. بدین ترتیب این 38 صد رأی زنان در کلیت 
بازتا ب  دهنده ی  نمایندگی نمی کند و  از رأی مستقل، آزاد و آگاهانه ی آن ها  خود 
پرورش،  و  آموزش  کار،  عرصه ی  در  برابر  حقوق  عرصه ی  در  ها  آن  خواست های 

مشارکت در اداره و سیاست و بهبود وضعیت آن ها نیست.

1- در دانشگاه پنجاب 62 % را دختران میسازند. ولی هیچ زن قاضی در دادگاه عالی به عنوان قاضی مصبی ندارد. 
عرصه قضاوت کامال سیاسی و مردانه تلقی میشود. در تمام انجمن های ایالتی 120 زن عضو اند از 60 تن ایکه در 
مجلس ملی عضویت دارند تنها دو فرد آن انتخاب شده و58 تن دیگر آنان بر اساس تبعیض مثبت به پارلمان راه 

یافته اند.
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اجتماعی  سیاسی-  عرصه های  در  کرده  تحصیل  زنان  مشارکت  عدم  دالیل  سوال: 
چیست؟

با در نظر داشت  جواب: به نظر من کار زنان را در عرصه های اجتماعی و سیاسی 
مشخصه های با اهمیت این دو عرصه، از هم باید تفکیک کرد. 

از آموزش و پرورش،  اعم  افغانستان در عرصه ی کارهای اجتماعی  از حضور زنان 
صحت عامه و خدمات عام المنفعه، کار در کادر سطوح متوسط و پایانی موسسات مختلف 
دولتی و خصوصی، کارهای فرهنگی و آفرینشی حدودا صد سال سپری مي گردد در 
حالي که از حضور اولین زن در کابینه ی افغانستان و اولین انتخاباتی که در نتیجه ی آن 
اولین گروه چهار نفری زنان پس از کارزار انتخاباتی به شورای ملی راه یافتند، چیزی 
بیش از 45 سال نمی گذرد. به عالوه اگر ما حضور نسبتا گسترده ی زنان را در دهه ی 
هشتاد در میان آموزگاران و کارمندان موسسات بهداشتی 40 در صد در نظر بگیرم  و با 
ارقام حضور آن ها در عرصه سیاسی )موسسات قانونگذاری و اجراییوی( مقایسه نمایِیم، 

کم رنگ  است.
کار زنان در عرصه اجتماعی  و اقتصادی با آن که برای زنان تامین کننده ی درآمد، 
موقف اجتماعی و شخصیت دیگری در خانواده و جامعه می باشد، با چالش های عدیده ای 
از آموزش، عدم  افغانستان در کنار محرومیت زنان  مانند  همراه است. در کشورهایی 
واگذار  کار،  محیط  های  بودن  مردانه  پاگیر،  و  دست  رسوم  و  سنن  فشارهای  امنیت، 
محل  و  کار  نوع  آزاد  انتخاب  در  قانونی  تبعبیض های  شغلی،  برابر  فرصت های  نشدن 
کار جریان رو آوردن زنان به کارهای اجتماعی را کند و مختل مي سازد. به عالوه 
باید عامل عدم باورمندی زنان نسبت به خودشان را به این فهرست اضافه کرد که زنان 
افغانستان انگیزه های این عدم باورمندی را در دهه ی نود به سخت ترین وجه خود تجربه 

کرده اند.
ولی به نظر من مشارکت سیاسی زنان بازهم با چالش های بزرگ تری برای زنان همراه 
از لحاظ درجه  پذیرش مسؤلیت، سطح آگاهی و  باید  است. مشارکت سیاسی زنان را 
به خصوص در رابطه به هویت یابی جنسیتی زنان در رده های بلند مسوولیت اجتماعی 
موسسات  و  پارلمان ها  در  سیاسی، عضویت  احزاب  در  برآن شرکت  اضافه  داد.  قرار 
اداره کشور امریست که در کشورهای استبدادزده و مردساالر با خشونت های بسیاری 
حتی برای مردان همراه است، چه رسد به زنان. زنان برای ورود به عرصه ای که کامال 
عرصه ی مردانه پنداشته مي شود و فضای کوچکی برای زنان دارد، بایستی بسیاری از 
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ُکدهای اجتماعی سر راه خودشان را خورد کنند. مشارکت سیاسی زنان در کشوری مانند 
افغانستان که در چنگال فقر، بیسوادی و کم سوادی مدهشی دست و پا مي زند از یک 
سو و از سوی دیگر به شدت سنتی و مردساالر است، به هیچ وجه سهل پذیرفته نمي شود 
و بیشتر بار نمایشی به خود مي گیرد و با ریسک های بزرگ از لحاظ پذیرش مسؤلیت 

برای زنان توام است. 
الزم مي دانم در زمینه به تجربه با ارزشی که حکومت های افغانستان در دهه ی هشتاد 
میالدی به آن دست یافته بودند، اشاره نمایم: با تصویب قوانین جدید و تعدیل در قوانین 
گذشته، در کنار از میان بردن موانع قانونی که زمینه  ی  مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان 
را کند مي ساخت، موجودیت وسیع تر نسبت به گذشته  شبکه ی کودکستان ها و شیر 
خوارگاهای محل زیست و کار، مراکز حمایت طفل و مادر، تشویق، حمایت و ستودن 
کار زنان در کنار وظایف مادری دارای نقش برجسته ای بود. به عالوه فرهنگ و زبان 
مسلط بر رسانه ها و وسایل جمعی که مملو از احترام به نیروی زنان و جایگاه بلند آنان 
در جامعه به مثابه عنصر دارای حقوق برابر بود، سهم بزرگی در راستای ایجاد اعتماد به 
نفس و جسارت ایفای نقش های دشوار و کامال مردانه را به زنان مي بخشید. همزمان به 
آن حضور شاخص وار برخی زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمینه ی 
باور به خود را به وجود آورده و جو امنیت و مصونیت را در نزد زنان تقویت می نمود.
به نظر من برای تشویق کار زنان و آموزش کودکان، توسعه شبکه  ای کودکستان ها و 
شیرخوارگا ه  ها در جنب موسسات دولتی و خصوصی نقش با اهمیتی در این پروسه ایفا 
خواهد کرد. و الزم خواهد بود برای احیای شخصیت خرد شده زن در جامعه و خانواده 
تا متون درسی و نشرات رسانه ها از به کاربردن واژه های خوارکننده و نگاه تحقیر آمیز 

نسبت به زنان آزاد گردند.
 سوال: رابطه بین مشارکت سیاسی زنان و رفع تبعیض از آنان چیست؟

گسترده  ی  بین حضور  بلکه  زنان  سیاسی  مشارکت  بین  تنها  نه  من  نظر  به  جواب: 
اجتماعی زنان و رفع تبعیض در برابر آنان رابطه تنگاتنگ وجود دارد.

 عرصه کار سیاسی مانند همه عرصه های دیگر کار اجتماعی بر دانش الزم افراد چه 
رسمی و یا غیر آن، در این عرصه اتکاء دارد و در عین حال به برانگیختن قابلیت های 
معین و اندوخته های زنان در این زمینه مي انجامد. زنانی که با هدف گیری روشن جنسیتی 
و با شعارهای مشخص زنانه به کار سیاسی وارد مي گردند، اثر بیشتر و عمیق تری نسبت 
به آنانی که صرفا به منظور تامین زندگی و معیشت به کار سیاسی مصروف اند، بر این 
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عرصه وارد مي سازند.
زنان با شرکت در پارلمان و اداره دولت، در حقیقت در جایی مي خواهند حضور 
داشته باشند که در مورد سرنوشت و زندگی مردم و قبل از همه در باره سرنوشت و 
موقف خودشان در جامعه و خانواده تصمیم گرفته مي شود. آنان بدون شک به پروسه 
از  مادری، حمایت  آموزش، حق  کار،  از  به حمایت  رابطه  در  قوانین جدیدی  تدوین 
خانواده، منع خشونت و ازدواج اجباری... وغیره می پردازند و بدین وجه موانع اساسی در 

راه رفع تبعیض جنستی را میسر مي سازند.
سوال: موانع بیرون از زنان به ویژه فرهنگ مردساالری و پدرساالری چگونه در انقیاد 

زنان نقش دارد؟
جواب: من به این باورم که منشاء تبعیض در برابر زنان در خانواده و اجتماع را نه 
تنها باید در نظام سیاسی حاکم بر جامعه و نابرابری در برابر قانون دید بلکه مزید بر آن 
به عوامل دیگر از جمله نظام مردساالر و باورهای وابسته به آن، سنت ها و رسوم متداول 

در یک جامعه و بالخره در فقر و مکنت... وغیره نیز باید جستجو کرد.
بیرون مي کشد و  برابر را در تمام عرصه ها از دست زنان  امکانات  فقر است که 
فرودستی و وابسته گی او را به مرد نهادینه مي سازد. در اثر فقر زنان در برابر خشونت 
امنیت نداشته و هیچ گاه قادر نمی گردند از آموزش بهره گرفته و هیچ نقشی هم در 

تصمیم گیری های سیاسی نمی توانند ایفا نمایند.
دیگاه های سنتی قرون وسطایی و خشونت بار با موجودیت قوانین نابرابر از زمره بد 
دادن و بدل گرفتن، ازدواج هاي تحمیلي و زیر سن، قوانین نابرابر در طالق، ارث هاي 
نابرابر،... بر زندگی زنان کشور ما تاکنون سایه شوم گسترده و از آنان به حرف معروف 
»شهروندان درجه هیچ« ساخته است. وابستگی اقتصادی زنان که با عدم موجودیت قوانین 
حامی کار زنان در بیرون از منزل و زیر اثر سلطه مردساالری دوام می یابد با نمودهای 
فرودستی  به  کمرشکن  و  سنگین  جهیزیه هاي  و  ها  مهریه  مانند  دیگری  آمیز  انقیاد 
ایجاد دگرگونی ها در  تنها  به نظر من  وحشتناک زنان می انجامد. و در چنین شرایطی 
قوانین بسنده نخواهد بود بل برای ایجاد وضع و محیط انسانی برای زندگی و کار زنان 
در کشور پالن گذاری مسوالنه و گسترده ای نیاز است. در چنین اوضاع و احوال شعارها 
در رابطه با حقوق زنان همراه با چند حرکت نمایشی در واقع عوام فریبانه بوده و مشکل 

اساسی زنان را حل نمی کند.
سوال: موانع ذهنیتی زنان برای عدم مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان کدام اند؟ و چه 
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نقشی در عدم مشارکت آن ها در سطوح مختلف جامعه و سیاست دارد؟
جواب: شاخص  اساسی موانع ذهنیتی نزد زنان برای عدم مشارکت سیاسی- اجتماعی 
همانا نداشتن باور به نیروی خودی و در عین حال عدم آگاهی جنسیتی و انگیزه های 

ناکافی برای دستیابی به هویت زنانه و تشکل های مستقل زنانه است. 
خشونت گسترده ی جنسیتی در عرصه ی خانواده، جامعه و به وسیله دولت ها در همه 
شکل های آن شیارهای دهشتناک و ژرف در روان و زندگی زنان سرزمین ما از خود به 
جا گذاشته است که اثرهای خردکننده ی آن در میان زنان به ناباورمندی های جانکاهی 

منجر شده است.
به عالوه فضای نا امن و جو نظامي گری در مجموع کشور و جریان بمباران های هوایی 
و عملیات های زمینی، تالشی خانه ها، کوچ دادن ها و بی جا سازی های اجباری و هم جواری 
با سالح های سبک که در خانه ها به وفور وجود دارند و انفجارهای تعبیه شده در وسایل 
و مرگ های انتحاری که هر لحظه ایجاد رعب و وحشت می نمایند، به عدم اعتماد و باور 

نزد زنان می انجامد.
طالبان از اریکه ی قدرت بزیر کشیده شدند ولی فرهنگ طالبانی، شیوه  تفکر و عمل 
طالبانی هنوز با سخت جانی بر روان مردان، خانواده ها، جامعه و بر ارگان های اداره، قضا 
و قانون گذاری کشور و حتی بر خود زنان حکومت مي کند. یکی از پیامدهای ویژه 
خشونت زمانی آشکار می شود  که خشونت با سنت و مذهب گره می خورد. این امر به 

دوامداری و نهادیه شدن عدم اعتماد و باور نزد زنان نسبت به خودشان می انجامد. 
امکان  زنان  برای  آن  پیامد های  و  جانکاه  فقر  شرایط  در  که  شاهدیم  تاسف  با  ما 
امکان  هم  اگر  نیز  زنانه  یابی  هویت  برای  انگیزه ها  و  جنسیتی  آگاهی  گیری  شکل 
تشکل می یابند بر اثر سلطه اخالق سود جویانه بازار و انجویی رنگ می بازند و منحرف 
معنی گسترش روابط  به  مدنی که  اجتماعی و  فعال  و  پویا  به مشارکت  و  مي گردند 
بین گروهی در قالب انجمن های داوطلبانه، باشگاه ها، اتحادیه های زنان است نمی انجامد و 
در چنین اوضاعی مشارکت سیاسی که به منظور تأثیر نهادن بر فرایند تصمیم گیری  های 

سیاسی در دولت است، هنوز هم دست رس   ناپذیرتر به نظر مي رسد.
سوال: آیا سیستم آموزشی در ادامه و یا تغییـر این روندها و موانع )ذهنی زنان و یا 

محیط بیرونی( نقش دارد؟ سیستم آموزشی چگونه این کار را مي کند؟
جواب: شکل گیری سیستم آموزشی و محتوای آن در همه ابعاد آن در جامعه ما مانند 
تمام جوامع دیگر رابطه گسست ناپذیری با سیستم سیاسی- اقتصادی و اجتماعی مسلط 
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بر جامعه دارد. به مفهوم دیگر شکل و محتوای سیستم آموزشی آینه ی تمام نمای سنن 
انقیاد آمیز قرون وسطایی، تفسیرهای رایج از مذهب، فرهنگ و روابط حاکم پدرساالر 
است که بالثر موقعیت فرودست زنان در برابر مردان را در خانواده و جامعه اشکارا به 

تصویر می کشد. 
نشانه ی مثبتی که در طی سال های اخیر به نظر می رسد همانا شور و اشتیاق بی نظیر 
برابر  با تاسف در  به مدرسه و آموزش است. ولی  از آن شمار دخترکان  کودکان و 
روحیه  که  پرورشی  و  آموزشی  های  فرآورده  و  کیفیت  مکاتب،  یابنده  رشد  کمیت 
انقیادی و نگاه مردانه دارد بذر تبعیض علیه زنان را در ذهنیت کودکان می نشاند. مزید بر 
توزیع نا متناسب امکانات آموزشی، ترس حاکم بر خانواده ها و فعالیت دهشت افگنان در 
آتش زدن به مکاتب، مسموم ساختن، تیزاب پاشیدن به صورت کودکان دختر و تهدید 
دایمی خانواده ها و آموزگاران زن این امکان محدود را نیز از دست دختران بیرون مي 
کشند. در چنین وضعیتی امید اندکی برای آرزوهای بزرگ باقی می ماند. به رغم این که 
در چنین اوضاع و احوال زنان بعد از سقوط امارت اسالمی زن ستیز طالبان دستاوردهای 
قابل دید دارند، اما انتظار این که آموزش در مکتب های افغانستان برابری جنسیتی را در 

پی داشته باشد، پیش از وقت است.
در پایان برای جلوگیری از طول کالم و پاسخ به سایر پرسش های تان، پیشنهادهای 

زیر را ارایه می کنم:
و  اجتماعی  نابرابری های  و  تبعیض  عوامل  توضیح  رسانه ها  و  درسی  نصاب  در   .1

جنسیتی و پیامدهای آن گنجانیده شوند؛
مبدل  درسی  برنامه های  از  بخشی  به  سیاسی  اجتماعی-  کارهای  به  زنان  تشویق   .2

گردد؛
3. امکانات قانونی شمول زنان در همه رشته ها و همه سطوح مدیریت در آموزش و 

پرورش هموار گردد؛
4. معلمان و کارمندان زن عرصه تعلیم و تربیت بایستی مورد حمایت خاص قانونی و 

مالی دولت و نهاد های حقوق بشر قرار گیرند؛
5. آموزش حرفه ای و تخصصی برای زنان در محالت برای دسترسی سهل تر زنان به 

آن تاسیس و ترغیب گردند؛
حکومت های  کاری  اولویت های  در  زنان  سالمت  و  از صحت  مراقبت  و  توجه   .6
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افغانستان و سازمان های مدنی و حقوق بشری قرار گیرند؛
در  زنان  فقر  برابر  در  جدی  مبارزه  برای  زنان  برای  اشتغال  و  کاریابی  زمینه   .7

اولویت های کاری حکومت های افغانستان قرار گیرد.
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از گفتمان مرد محور تا گفتمان انسان محور
 گفتگو با ناهید توسلی

سوال: نقش آموزش و پرورش در رفع تبعیض علیه زنان 
و مشارکت سیاسی آنان چیست؟

جواب: پیش از پاسِخ به پرسش های زیر، از آن جا که 
محور اصلی پرسش ها: »آموزش و پرورش«، »تبعیض« و 
»مشارکت سیاسِی« مربوط به »زنان« است، الزم می دانم 
به یک نکته بسیار مهم و اساسی اشاره کنم و آن، تعریف و 
تفسیر و نوع کارکرد سه مقوله نخست باال از مقوله چهارم، 

که »زنان« هستند می باشد.  
از آن جا که زنان، که پیش از دوران »تمدن« )یعنی از 
دوران اختراع خط که دوران تاریخ نیز خوانده می شود(، 
حضوری برابر و عادالنه در اجتماعات روزگاران پیشاتاریخ 
داشته اند و به گواهی تاریخ شناسان، از جمله ویل دورانت، 
محور   )antropologists( شناسان  مردم  از  بسیاری  نیز  و 
و  بوده  اولیه کشاورزی  و  اصلی  و کاشفان  زندگی  اصلی 
خون و تبار به آنان منسوب می شده است، به دلیل ویژگی 
مردان  بودند،  شده  گذاشته  کنار  اجتماع  صحنه  از  مادری 
سلطه خود را در جهان گسترش دادند و در طول هزاره ها 
آن چه بشر از علم و دانش و فلسفه و تاریخ و ... کسب 
کرد در چارچوب فرهنگ »مردانه« شکل گرفت. بنابراین 
در  که  هستند  هایی  مقوله  همه  شما،  نخست  پرسش  سه 
ساختار فرهنگ سلطه گر مرد/ پدرساالر در مورد »زنان«، 

از زبان و اندیشه مردانه نشات گرفته است.
رفع  در  پرورش  و  آموزش  »نقش  بخواهیم  اگر  اینک 
تبعیض علیه زنان و مشارکت سیاسی آنان« را بررسی کنیم 

ناهید توسلی
نویسنده،  توسلی  ناهید  دکتر 
و  زنان  جنبش  پژوهشگر 
نافه،  ادبی  نشریه  مدیرمسوول 
جزو  و  زنان  حوزه  ازفعاالن 
کمپین  کننده  امضا  اولیه  گروه 
تغییر  براي  امضا  میلیون  یک 

قوانین تبعیض آمیز علیه زنان
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می بایست نخست به تعریف و تفسیر آن در زبان و ادبیات »مذکرمحور« اشاره کنیم و 
بگوییم که همه توانایی ها زنان و به عبارت دیگر همه باالقوه های زنان در زیرمجموعه 
سلطه مذکرمحور مردانه شکل گرفته است و اگر هم بخشی از آن باالقوه ها، باالفعل شده 

اند در چارچوب این فرهنگ و برای حفظ منافع فرهنگ مرد محور بوده است. 
پس من ناگزیرم با توجه به ساختار فرهنگ مرد محور موجود به پرسش های شما 
پاسخ دهم و به توانایی های زنانه زنان که توانایی های سازنده و خالق و صلح گرایانه 
است، در این فرهنگ پاسخ دهم. زیرا آن چه ما از آموزش و پرورش، مشارکت سیاسی 
و حتی رفع تبعیض از زنان می فهمیم در ساختار فرهنگ، اندیشه و عقالنیت مذکر و 
یا مرد محور تعریف و تبیین و تفسیر شده است. بنابراین در حال حاضر و تا پیش از 
حضور فیزیکی و اندیشواری برابر و عادالنه زنان با مردان در جامعه جهانی، ناگزیر از به 

کارگیری مولفه های موجود که مولفه های مرد/پدرساالرانه است هستیم. 
سوال: رابطه بین تحصیل و مشارکت سیاسی زنان چیست؟

جواب: همان طور که می دانیم ارتباط بسیار تنگاتنگ و اجتناب ناپذیری بین تحصیل 
])به معنای عام آن(، یعنی روش های آموختِن نوشتن و خواندن و باسواد بودن، که امکان 
مطالعه و تحقیق را در اختیار انسان قرار می دهد و موجب ارتقاء سطح دانش و آگاهی 
افراد یک جامعه می شود[، و مشارکت در امور سیاسی و حتی اقتصادی، فرهنگی، هنری 
و... زنان به عنوان شهروندی برابر در جامعه وجود دارد. این ارتباط، به گونه ای متقابل 
و در مراحلی نیز دیالکتیکی است. به عبارتی دیگر، همان اندازه که شهروندان در یک 
جامعه به میزان رشد و فربهی دانش و علوم زمانه خود دست پیدا می کنند، آن جامعه 
نیز به همان نسبت به آزادی و استقالل و حقوق انسانی و عادالنه خود – فراتر از جنس 
و رنگ و نژاد و زبان و فرهنگ و ملیت و ... - بیشتر واقف شده و در نهایت به حقوق 

انسانی/الهی خویش آشناتر می شود. 
بخش عظیمی از نابسامانی های جامعه جهانی ما، امروزه، عالوه بر عدم حضورِ موثر 
و انسان وارانه زنان در سطح و عمق جامعه، بلکه ناشی از عدم حضور اندیشه زنانه آنان، 
از  نیمی  در شکل گیری سازمان های مختلف مدنی و شهروندی است. جامعه ای که 
شهروندان آن تنها و تنها به دلیل »جنس«شان مشمول فرهنگ جنسیتِی متفاوتی بشوند،- 
آن هم با ارزش گذاری های نیم دیگر شهروندان آن جامعه، که جنس شان متفاوت از 

آنان است - آن جامعه، به نظر من، جامعه ای ناتمام و نامتکامل خواهد بود. 
بنابراین، آموزش و پرورش - حتی در همین فرهنگ سلطه مردمحور، خود می تواند 
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راهی برای حضور فعال زنان در صحنه سیاسی جامعه باز کند تا آنان به طور جدی در 
حوزه های گوناگون اجتماعی عالوه بر حضور و امکان ارتقاء هم زمان و برابر دانش 
خود با مردان، »گفتمان زنانه« خود را نیز از طریق به کارگیری اندیشه و توانایی های 
باالقوه زنانه باالفعل کرده و وارد همه حوزه های ساختاری همین جامعه مرد محور بنماید. 
این گفتمان زنانه می تواند در کنار گفتمان مردانه ای که تاکنون در جامعه جهانی وجود 
داشته است به »گفتمانی دوجنسه« و حتی به »گفتمانی فراجنسی«، که »گفتمانی انسان 

محور« خواهد بود تغییر پیدا کند.
اجتماعی  سیاسی-  های  عرصه  در  کرده  تحصیل  زنان  مشارکت  عدم  دالیل  سوال: 

چیست؟
جواب: در جامعه ای که تصمیم گیرندگان و گردانندگان آن تنها یک جنس و آن 
هم مردان هستند و خوانش همه پدیده هایی که به انسان، یعنی به زن و مرد تواما، تعلق 
دارد از سوی مردان و به سود آنان مصادره می شود و ایجاد تابوهای بهانه ساز، برای 
پس زدن زنان تبدیل به باورهای عمیق سنتی/ دینی می شود، سّد بزرگی برای ورود 
زنان به این جامعه مردانه می سازد. سّدی، که مردان برای در انحصار داشتن همه منافع 
مادی و دنیایی خود، حفظ آن را از طریق همین تابوها دنبال می کنند. آن چه بسیار مهم 
و ضروری است شکستن این تابوهایی است که موجب می شود به بهانه های واهی و 
مردساخته، حتی زنان متخصص و تحصیل کرده در رشته های گوناگون نیز برای ورود 
به عرصه های سیاسی/ اجتماعی؛ یعنی عرصه هایی که شمول آن ها همه منافع و سود 
هر دو جنس زن و مرد را در بر می گیرد، دچار »فوبی« شوند. این فوبی ها آن قدر 
درونی زنان و نیز مردان جامعه شده است که خودشان نیز به آن ها باورمند شده اند. 
زنان و مردان آگاه و روشنفکر می بایست برای شکستن این تابوها و برون رفت از این 
فوبی های غیرانسانی عالوه بر ساختارشکنی از همه آن ها، اقدام به فرهنگ سازی بسیار 
جدی در همه حوزه های اجتماعی که منافع انسان ها )یعنی زنان و مردان( را تأمین می 

کند، بزنند.
این فرهنگ سازی نخست می بایست از طریق همان مقوله آموزش و پرورش – که 
متاسفانه در حال حاضر تقریبا می توان گفت در همه جهان به دست مردان است – 
صورت بگیرد و بیشترین کوشش می بایست در مورد دختران و پسران جوانی که هنوز 
با این تابوها و فوبی ها آشنا نشده اند صورت بگیرد. در غیر این صورت باز هم باید 

شاهد عدم مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی جامعه شان باشیم.
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سوال: رابطه بین مشارکت سیاسی زنان و رفع تبعیض از آنان چیست؟ 
جواب: مشارکت سیاسی زنان و رفع تبعیض از آنان دو بال یک پرواز هستند، دو 
بالی که بدون تعادل و برابری آن ها امکان کنش گری زنان در هیچ امری وجود نخواهد 
داشت. انسان، زمانی می تواند به انسان بودن اش برسد و به آن افتخار کند که پیش از 
هرچیز به حقوق نابرابر و ناعادالنه انسان ها در چارچوب دوآلیسم محصوِل حاکمیت 
مرد محور پایان دهد. ما انسان ها تا زمانی که به دوگانه انگاری های فرهنِگ مردساخت 
که منتج به تبعیض میان انسان ها، به دلیل جنس، رنگ، نژاد، زبان، دین، مذهب، اندیشه 
و دیگر تفاوت های ارزش گذاری شده از سوی همین فرهنگ مردساخت شده است، 
باورمند باشیم جهانی انسانی و برابر و مقوله هایی مانند آزادی و حقوق برابر و عادالنه 

انسان ها را نخواهیم داشت. 
ارتباط تنگاتنگ مشارکت سیاسی زنان و نیز رفع تبعیض از آن ها، آن چنان است 
که هرکدام از آن ها حاصل شود دیگری تامین خواهد شد. اگر زنان، با همین تبعیض 
هایی که برای شان منظور شده است، بتوانند در تصمیم گیری های اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی و... جامعه خود نقشی اساسی داشته باشند بی شک همین حضور، عماًل 
موجب رفع تبعیض از آنان خواهد شد. زیرا وقتی زنان امکان باالفعل ساختن باالقوه های 
انسانی خود را، که در زن و مرد برابر است ]منظورم باالقوه های انسانی ست و نه جنسیتی 
و محصول نظام مردساالرانه[، داشته باشند عماًل تبعیض میان آنان و مردان منتفی خواهد 
با فرهنگ سازی و آگاهانیدن  بتوانند  بود. در عین حال اگر زنان و مردان روشنفکر 
جوامع خود تبعیض را از میان  خود بردارند، آن زمان هم دیگر امکان مشارکت سیاسی 

زنان با مردان در جامعه امری بسیار طبیعی تلقی خواهد شد.
من فکر می کنم که بیشترین کوشش را باید زنان و نیز مردان روشنفکر و آگاه با 
فرهنگ سازی در سطح جامعه برای از میان بردن این تبعیض های عارضی میان زن و 

مرد انجام دهند. 
سوال: موانع بیرون از زنان به ویژه فرهنگ مردساالری و پدرساالری چگونه در انقیاد 

زنان  نقش دارند؟
عارضی  انقیادی  )گرچه  زنان،  انقیاد  همه  گفتم،  تاکنون  که  گونه  همان  جواب: 
مرد/ فرهنگ  از سوی  بوده(  شان  فرزاندان  و  زندگی  بقای  برای  اندیشانه  مصلحت  و 
پدرساالر به آنان تحمیل می شده است. زنان، خود، بیش از همه به باالقوه های انسانی 
خویش و برابری عادالنه آن با مردان آگاهی داشته اند؛ آن چه آنان را به این انقیاد وا 

از گفتمان مرد محور تا گفتمان انسان محور
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می داشته است حفظ زندگی برای حفظ جان و سرنوشت آتی فرزندان شان بوده است. 
زنان، در همه نقاط جهان غرامت توانایی زن/ مادرانه شان را پرداخت کرده اند. اگر این 
حس و عطوفت و عشق مادری نمی بود، مطمئن باشید زنان هرگز این همه امکانات را 
در اختیار مردان قرار نمی دادند تا سرنوشت امروزین شان این باشد. البد خواهید گفت 
مگر اکنون و در این زمانه آنان این حس و عطوفت و عشق مادری را فرو هشته اند؟ 
پاسخ این است که خیر، چنین نکرده اند، بلکه مردان را نیز در این مقوله وارد کرده و 
آنان را هم درگیر عشق و عطوفت پدرانه کرده اند تا بتوانند بار مسئولیت خویش را 

سبک تر کرده و امکان ورود به عرصه عمومی و اجتماع را داشته باشند.
بنابراین، امروزه، به سختی شاهد انقیاد سنتی/ تاریخی زنان در حاکمیت مردانه هستیم، 
دلیل  به  نیز،  بپذیریم که حاکمیت سلطه گر فسیل شده مردانه  را هم  این  باید  گرچه 
آگاهی و رشد اندیشه زنان و حضور مستمرشان در حوزه های علمی/ اجتماعی کم کم 

دارد رو به افول می گذارد. 
سوال: موانع ذهنیتی زنان برای عدم مشارکت سیاسی– اجتماعی شان کدام اند؟ و چه 

نقشی در عدم مشارکت آن ها در سطوح مختلف جامعه و سیاست دارد؟
همه  در  نه  اما  شود  مطرح  جهان  از  هایی  بخش  در  تواند  می  پرسش  این  جواب: 
جهان. زیرا بسیاری از زنان کشورهای باصطالح جهان اول )=شمالی( و حتی جهان سوم 
)=جنوبی(، اینک در همه نهادهای سیاسی/ اجتماعی کشورشان حضور و نقشی بسیار 
موثر دارند. آن چه را می توان به عنوان موانع ذهنیتی زنان برای عدم مشارکت سیاسی/ 
اجتماعی برشمرد، عالوه بر تابوها و سنت های فسیل شده جوامع عقب افتاده، عدم رشد 
فکری مردان آن جامعه نیز مانع بزرگی در ذهن زنان برای مشارکت در امور سیاسی و 
اجتماعی به وجود آورده بود. اینک اما، بخش عظیمی از آن تابوها در قرن 21 و هزاره 
سوم و جهان دیجیتالی و دهکده کوچک مک لوهانی، با این گستره وسیع از وسایل 
ارتباطی و ارتباطات جهانی، شکسته و از میان رفته است. در عین حال مردان نیز ناگزیر 
از پذیرش این واقعیت شده اند که مشارکت سیاسی/ اجتماعی زنان بسیاری از مشکالت 

و معضالتی را که تا به حال با آن روبرو بوده اند از میان برداشته است.
گرچه متاسفانه هنوز زنانی پیدا نشده اند که در حوزه مشارکت های سیاسی گفتمان 
زنانه خود را وارد کنند، اما، خوشبختانه در حوزه های تئوریک و فلسفی زنانی مانند هانا 
آرنت، ژولیا کریستوا، هلن سیکسوس و دیگرانی، »گفتمان فلسفی« خود را وارد حوزه 

های دانشگاهی و آکادمیک کرده اند.
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شاید من خیلی خوش بینم که این گونه می پندارم که زنان دیگر مانند گذشته در 
ذهنیت شان موانعی برای مشارکت سیاسی/ اجتماعی و تعیین سرنوشت خود نمی بینند 
بلکه این مردان هستند که باید )و البته ناگزیر( این واقعیت را هرچه زودتر بپذیرند که 
زنان به میزانی از آگاهی و اعتماد به نفس شخصی رسیده اند که بتوانند از حقوق حقه 

خویش دفاع کنند و نقش خود در جامعه را رقم بزنند.  
سوال: آیا سیستم آموزشی در ادامه و یا تغییر این روندها و موانع )درونی زنان و یا 

محیط بیرونی( نقش دارد؟ سیستم آموزشی چگونه این کار را می کند؟ 
جواب: سیستم آموزشی هم، با توجه به ورود زنان به عرصه های عمومی و حوزه 
های فعالیت های اجتماعی/ سیاسی، ناگزیر ارتقاء یافته و گزینه ای جز تغییر روند خود 

ندارد. 
ما می دانیم که مقوله های اجتماعی اثر متقابل بر یکدیگر دارند و این امری اجتناب 
ناپذیر است. وقتی سیستم آموزشی مردمحور با گزینه هایی روبرو شود که روی گرداندن 
از آن ها برایش امکان پذیر نباشد گزینه ای جز گرایش به آن واقعیت ندارد. در حال 
هر  به  حاال   – شوند  می  پذیرفته  ها  دانشگاه  در  که  دختری  دانشجویان  میزان  حاضر 
دلیلی – مسلم ا ست که معادالت سیستم آموزشی دانشگاه ها را به هم می ریزند. بدیهی 
است مثال مهندسی کشاورزی یا معدن، رشته هایی بوده است که زنان کمتر نسبت به 
آن گرایش داشته اند؛ اما اکنون که در آن رشته ها پذیرفته می شوند سیستم آموزشی 
ناچار از تغییر روش های سنتی پیشین است. این تغییرها در بسیاری از حوزه ها اتفاق 

افتاده و دارد می افتد.
به نظر من نقش اول را، در تغییر روندها و موانِع هم درونی زنان و هم محیط بیرونی، 
خود دختران و زنان دارند بازی می کنند که با شکستن تابوها و سدها و موانعی که در 
آموزش سنتی پیش پای شان گذاشته شده است، عالوه بر مبارزه، همه آن ها را فرو 
می شکنند و در باالفعل کردن باالقوه های خود، گزینه ای برای سیستم آموزش سنتی 
باقی نمی گذارد. به نظر من این جاست که سیستم آموزشی تسلیم این واقعیت اجتناب 

ناپذیر می شود.
سوال: سیستم آموزشی چگونه در تداوم و یا باز تولید نقش های زنانه و مردانه در 

حوزه خصوصی و یا عمومی دخالت می کند؟
جواب: حتمًا منظور سیستم آموزشی سنتی است، وگرنه سیستم آموزشی نوین، که 
محصول کارکرد توانایی خود زنان در شکل دادن به نقش اجتماعی شان است عماًل، حتی 

از گفتمان مرد محور تا گفتمان انسان محور
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اگر دخالت هم بکند، کوششی بی نتیجه خواهد بود. شکی نیست که سیستم آموزشی 
سنتی در تداوم و بازتولید نقش های زنانه و مردانه چه در حوزه های خصوصی )که 
البته بسیار کمتر امکان اِعمالش می تواند باشد( و چه در حوزه های عمومی سعی وافر 
خود را برای تداوم و ادامه روند آموزش سنتی اِعمال می کند. همان طور که چندین بار 
نیز اقدام به پذیرش دانشجوی دختر تنها در محل زندگی شان کرده است که متاسفانه 
امکان انجام اش فراهم نشده است. زیرا با شتابی که در نهاد امور جهان به سوی برابری 
و عدالت وجود دارد، ظاهرا این گونه تالش ها دیگر به ثمر نمی نشیند و به نظر من 

تالشی بی نتیجه و بیهوده است. 
سوال: تغییر در نظام آموزشی چقدر در اولویت مبارزاتی زنان قرار داشته )با توجه به 

تجربه های جهانی و تجارب زنان در ایران(؟ 
جواب: نمی دانم منظور از تغییر در نظام آموزشی در اولویت مبارزات زنان چیست؟ 
در حال حاضر زنان، بیش از هرچیز در حال مبارزه و کنش گری برای به دست آوردن 
حقوق حقه انسانِی برابر و عادالنه خود هستند. حقوقی که در طول تاریخ و در هزاره 
های سلطه فرهنگ مرد/ پدرساالرانه از آنان دریغ شده بود. بنابراین، به نظر نمی رسد در 
اولویت قراردادن تغییر نظام آموزشی در دستور کار فعلی کنش گران زن باشد، گرچه 
شکی نیست که بخشی از نتیجه کنش گری زنان در حوزه های اجتماعی تغییر در نظام 

آموزشی را هم به دنبال خواهد داشت. 
بدیهی است وقتی زنان به حقوق برابر و عادالنه انسانی خود دست پیدا کنند و همان 
»گفتمان زنانه« ای که به آن اشاره کردم، در کنار گفتمان مردانه در عرصه خصوصی و 
عمومی جامعه شکل بگیرد، عماًل تغییراتی در بسیاری از مقوله ها و پدیده های اجتماعی 
رخ خواهد داد که تغییر در نظام آموزشی را هم شامل خواهد شد. این تغییر، تغییری 
خواهد بود که نظام آموزشی جنس/ جنسیتی را به نفع نظام آموزشی دوجنسه یا فراجنسی 

و متکثر و پلورالیستی دگرگون کند. 
سوال: به چه شکلی زنان می توانند در توزیع قدرت برابر در جامعه و یا برهم زدن 

توزیع قدرت مرسوم و مردساالر نقش داشته باشند؟
جواب: من، مسئله را به گونه ای دیگر می فهمم و می بینم! ببینید قدرت – به زعم من 
– با تعریف، نقش و کارکردی که اکنون دارد محصول نظام سلطه گر  مرد/ پدرساالرانه 
است. من بر این گمانم که اگر گفتمانی فراجنسی در آینده ای نه چندان دور در جامعه 
جهانی مطرح شود، امکان تغییراتی در معادالت و محاسبات قدرت و سیاست به وجود 
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خواهد آمد. شکی نیست که همان گونه که گفته اید، زنان با حضور در عرصه عمومی 
و در امور سیاسی، موجب برهم زدن توزیع قدرت مرسوم و مردساالرانه خواهند داشت. 
از آن جا که یکی از ویژگی های جامعه، تغییرپذیری مولفه های جامعه شناختی است 
وقتی در جامعه ای )چه جوامع کوچک و چه جوامع بزرگ جهانی( گفتمانی نو و تازه 
پیدا شود، آن جامعه، یعنی مجموع شهروندانی که با این گفتمان نو ارتباط برقرار خواهند 
کرد، ناچار از پذیرش و اِعمال این گفتمان نو و تازه خواهند بود. بنابراین عماًل معادالت 
پیشین به سود معادالت تازه تغییر پیدا خواهد کرد. زیرا بخش عظیمی از تغییراتی که در 
جوامع اتفاق می افتد محصول عملکرد شهروندان آن جامعه است. تنها شکلی که  زنان 
می توانند هم در توزیع قدرت شرکت داشته باشند و هم مولفه های مردانه آن را برهم 
بزنند، ورود به حوزه عمومی با ارائه گفتمان زنانه خود خواهد بود. این امر، خود موجب 

تغییرات بسیاری می شود که گزیری از آن نیست.
سوال: رابطه بین استعمار نو، جهانی شدن و سرمایه داری و بحث مشارکت سیاسی 

زنان چیست؟
جواب: از همه مطالبی که تا اینجا گفتم می خواهم این نتیجه را بگیرم که اگر در 
جامعه جهانی »نََفس زنانه« زن، به هر شکلی حضور پیدا کند، همه معادالت مردانه را 
نه تنها به چالش کشیده بلکه به تغییر وا می دارد. تغییری که مولفه ها و معادالت اش 
»دوجنسه« و در نهایت »فراجنسی« خواهد بود. این اندیشه و آرزویی یوتوپیایی نیست، 
اساسًا واقعیتی است که جهان ناگزیر از ورود به آن است، زیرا همه مقدمات وقوع آن در 
 )static(  حال شکل گیری است. کما این که، آنان که هوش و کیاستی ُدگماتیو و ایستا

نداشته و ذهنیتی پویا )dynamic( دارند، به راحتی این گزینه را می پذیرند.
با این توصیف، استعمار هم، نقش و کارکردش را از دست خواهد داد. استعمار )چه 
نو و چه کهنه اش(، سرمایه داری )چه شخصی و چه جهانی اش(، سیاست )چه مدرن و 
چه پست مدرن اش(، و از همه مهم تر جهانی شدن، که در پی حفظ اقتدار این هرسه 
مقوله مرد/پدرساالر در شکل نوین امروزی اش کوشش می کند، )چون همه این دیده ها 
محصول مولفه ها و گفتمان های مرد/ پدر ساالرانه بوده است( دیگر نمی تواند با حضور 
اندیشه و گفتمان و خرد مردمحور مفهومی داشته باشد. وقتی جهان خرد مذکر به »خرد 
دوجنسه« تغییر کارکرد پیدا کند و اندیشه و فلسفه مردانه به »اندیشه و فلسفه دوجنسه یا 
فراجنسی« ارتقاء یابد، وقتی حضور »انیمای«ی زن/ مادرانِه زن جایگزین حضور خشن 
و سودجویانه مرد شود و دیگر نظام سلطه گر مردانه نتواند میان دختر و پسر، زن و مرد، 

از گفتمان مرد محور تا گفتمان انسان محور
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سفید و سیاه، بزرگ و  کوچک، دارا و ندار، باال و پایین، من و تو و... خالصه همه پدیده 
های دوگانه انگاشته شده و ارزش گذاری شده حاکمیت مردانه تفاوت قایل شود، دیگر 

جایی برای استعمار نو و سرمایه داری و جهانی شدن وجود نخواهد داشت.
از فطرت جهان ما و هستی ماست، چه  امر بخشی  این  بگذارید در آخر بگویم که 
باورمند به آن باشیم و چه نباشیم. همان گونه که با آمدن خورشید روز می آید و با 
رفتن اش شب، و ما چه به آن باور داشته باشیم و چه نداشته باشیم، این گوی گردون 
گردش خویش را آن گونه که باید انجام می دهد؛ برابری و عدالت در میان انسان ها 
نیز امری فطری است که متاسفانه در غیبت حضور زن به دلیل توانایی مادری، در برهه 
ای از زمان از ما انسان ها دریغ شده بود و اینک که زنان به این واقعیت شوم پی برده و 
خویش را یافته اند، با حضور فیزیکی و اندیشه ای خویش می خواهند سقف را بشکافند 

و طرحی نو دراندازند.
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از طبقات اجتماعی و اشتغال زنان تا مشارکت 
سیاسی آنان

 آزاده کیان

سوال: خانم دکتر کیان اگر اشتباه نکنم تز دکترای شما 
درست است که مستقیما در ارتباط با مسئله زنان یا مسائل 
جنسیتی نبود اما شما یک کار مقایسه ای بین زنان ایران 
و مصر در رابطه با طبقه متوسط انجام دادید. همچنین شما 
به خیلی از تجربیات زنان در کشورهای متفاوت از طریق 
کار تحقیقی نگاه کردید از جمله ترکیه، ایران، پاکستان و 
افغانستان و همین طور تجربه زنان در کشورهای افریقای 
به  را  ها  این  همه  الجزایر.  و  مراکش  تونس،  مثل  شمالی 
مطالعات،  از  مجموعه  این  با  که  کنم  می  ذکر  خاطر  این 
که  وقتی  طبیعتا  اید،  داده  انجام  که  کارهایی  و  تحقیقات 
شما راجع به این مسائل صحبت می کنید، به طور ناخوداگاه 
حالت مقایسه ای هم در تفکرشما وجود دارد. حاال با توجه 
و  تحصیل  بین  رابطه  اساسی  خطوط  تجارب،  این  همه  به 

مشارکت سیاسی زنان چیست؟
انجام  دیگران  یا  و  من  که  کارهایی  اساس  بر  جواب: 
داده اند، در واقع می توان گفت رابطه مستقیم بین تحصیل 
و مشارکت سیاسی وجود ندارد. اما تحصیل در واقع نتایج 
یا پیامدهای دیگری برای زنان دارد. برای مثال وقتی زنان 
تحصیل می کنند تعداد فرزندان شان کاهش پیدا می کند 
و زنان وقت بیشتری برای خود و برای فکر کردن به خود 
پیدا می کنند. زن از این که هویت خود را فقط به عنوان 
مادر تعریف بکند، می تواند فاصله بگیرد و در واقع برای 
خودش یک هویتی را تعریف کند که فرای بُعد مادری و 
همسری باشد. این ها تاثیرات تحصیالت می تواند باشد. اما 

آزاده کیان
دکتری جامعه شناسی سیاسی-
UCLA دانشگاه  از  تاریخی 
آمریکا، استاد جامعه شناسی و 
مطالعات جنسیتی  مرکز  رییس 
پاریس  دانشگاه  فمنیستی  و 
مسئولین  از  یکی  دیدرو،   -  7
های  پژوهش  ملی  فدراسیون 
 Fédération( جنسیتی در فرانسه
ها  مقاله  نویسنده  و   )RING

جمله:  از  متعدد  کتابهای   و 
جمهوری اسالمی ایران از بیت 
رهبری تا مصلحت نظام، زنان 
ایرانی در کشاکش اسالم، دولت 
فرانسه(،  زبان  )به  خانواده  و 
برای  ایران  شدن  سکوالر  آیا 
همیشه شکست خورده است؟ 
و طبقه متوسط جدید و شکل 
زبان  )به  مدرن،  ایران  گیری 

انگلیسی(
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آن چه که مطابق تحقیقات مختلف نشان داده شده که می تواند در مشارکت سیاسی زنان 
تاثیرگذار باشد، اشتغال زنان و کار زنان است. یعنی وقتی که زنان وارد بازار کار می 
شوند و به عنوان کسی که وارد بازار کار شده با مقدار زیادی نا برابری ها در دستمزد، 
حقوق و بازنشستگی مواجه می شوند، نشان داده شده که آن جا بیش از پیش به طرف 
مشارکت سیاسی کشانیده می شوند حاال چه به عنوان رای دهنده و چه به عنوان کاندیدا 
و یا رای گیرنده. در آن جاست که نشان داده شده میل مشارکت سیاسی در زنان افزایش 
پیدا می کند. حاال این که این زنان در چه جامعه ای زندگی می کنند و جامعه و افراد 
خانواده در مشارکت سیاسی زنان تاثیرگذار اند. این بدین معنی است که هیچ کدام از 
این موارد به طور اتوماتیک تاثیر گذار نیست و محیط اجتماعی افراد، فضای سیاسی، 
سیستم سیاسی و روابط قدرتی که چه در خانواده و چه در جامعه وجود دارد می تواند 

خیلی تاثیرگذار باشد در این که زنان به سمت مشارکت سیاسی پیش بروند یا نه؟
سوال: خانم کیان شما گفتید که بین تحصیل و مشارکت سیاسی زنان لزوما رابطه 
مستقیمی وجود ندارد و اشتغال زنان بیش از تحصیل آن ها در مشارکت سیاسی زنان 
تاثیرگذار است. آیا رابطه سواد و رفع تبعیض علیه زنان هم از همین الگو پیروی می 

کند؟
جواب: سواد و آموزش در زنان می تواند نگرش زنان را باز کند. یعنی زنان می توانند 
خودشان را با دیگر زنان خانواده و اقشار اجتماعی جامعه خودشان و یا کشورهای دیگر 
مقایسه کنند و در واقع به این نتیجه می توانند برسند که چرا زنان سایر اقشار اجتماعی و 
یا منطقه و کشورهای همسایه وضع شان از آن ها بهتر است. به نظر می رسد و با توجه 
به تحقیقاتی که من خودم در ایران هم انجام دادم کامال این را نشان می دهد به خصوص 
اقشار  یا  و  به خصوص روستایی  و  فقیر  های  از خانواده  نسل جوان، دخترانی که  در 
تحتانی جامعه بودند و قبال دسترسی به تحصیل نداشتند امروز وقتی تحصیل می کنند، به 
دبیرستان می روند و یا وارد دانشگاه می شوند به تبع ذهنشان بسیار بازتر می شود و می 
توانند خودشان را با دیگران مقایسه کنند و خواستار رفع تبعیض از زنان در درجه اول 
برای زنان گروه های اجتماعی و یا خانوادگی خودشان و بعد هم برای دیگران می شوند 
به این دلیل سواد یک ابزار است و یک هدف نیست. سواد ابزاری است که زنان می 
توانند از طریق آن چنان چه زمینه فراهم باشد در جهت رفع تبعیض هم پیش بروند ولی 
سواد به خودی خود به این معنی نیست که هر زنی که باسواد باشد به دنبال رفع تبعیض 
برود، کما این که خیلی از خانم ها را می بینیم که حتی تحصیالت عالی هم دارند ولی 
از آن برای شوهر بهتر پیدا کردن استفاده می کنند، یعنی به عنوان یک سرمایه فرهنگی 
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برای پیدا کردن همسری که وضع مالی بهتری داشته باشد، استفاده می کنند. 
سوال: شما در مورد بازار کار، فقر و طبقات تحتانی صحبت کردید، من در این مورد 
می خواهم بپرسم اگر آدم یک زن فقیر و باسواد باشد یا یک زن فقیر و بی سواد باشد، 

طبیعتا حضورش در اجتماع متفاوت است. این تفاوتها را چگونه توضیح می دهید؟
جواب: بستگی دارد. معموال وقتی شما در جوامعی هستید که تعداد افراد باسواد کم 
است و به خصوص تعداد خانم های با سواد کم است وقتی با سواد می شوید امکان ترفیع 
اجتماعی شما به مراتب بیشتراست تا وقتی که بی سواد باشید. به همین دلیل سواد می 
تواند در این جوامع و دیگر جوامع بشری به عنوان یک فاکتور مهم برای ترفیع اجتماعی 
زنان مورد استفاده قرار بگیرد چیزی که برای یک زن فقیر و بی سواد قابل دسترسی 
نیست. به همین دلیل هم ما زیاد می بینیم خانم هایی که خودشان بی سواد و فقیر هستند 
و خیلی دل شان می خواهد که دختران شان را به مدرسه بفرستند و از این طریق بتوانند 
به ترفیع اجتماعی خودشان و فرزندان شان کمک کنند. و به همین دلیل هم فکر می کنم 
که می شود بین این دو گروه زن که  در یک طبقه اجتماعی هستند یعنی هر دو فقیر 
هستند اما یکی با سواد است و دیگری بی سواد تفکیک قایل شد. برای باسواد امکان 

ترفیع اجتماعی وجود دارد اما برای بی سواد این امکان وجود ندارد. 
سوال: خانم کیان شما در مورد طبقات صحبت می کنید. آیا هیچ مطالعه ای در زمینه 
این که پروفایل طبقاتی دختران و زنان دانشجو در ایران چیست، انجام شده یا نه؟ چرا 
که دسترسی به دانشگاه هم دچار یک سری مکانیزم هایی که مربوط به  طبقه اجتماعی 

فرد است، هم می شود؟ 
جواب: متاسفانه در این زمینه تحقیق جامعی انجام نگرفته است اما تحقیقات کیفی با 
نمونه های کوچکتر مثل 100 الی 200 نفر را داریم البته این را می توان از طریق مشاهده 
هم انجام داد. این تحقیقات نشان می دهد که هنوز اکثر کسانی که به دانشگاه راه پیدا 
می کنند از طبقات متوسط شهری هستند. اما آن چه که در ایران اتفاق افتاده، این است 
که امروزه ما در شهرستان و حتی شهرهای کوچک ایران به خاطر وجود دانشگاه های 
آزاد و پیام نور و... که ممکن است در برخی موارد سطح علمی آن ها از دانشگاه های 
دولتی )سراسری( پایین تر باشد اما چون در همه جا وجود دارند دسترسی جوان های 
امروز به دانشگاه ها نسبت به نسل من و قبل از انقالب خیلی افزایش پیدا کرده است. 
خود این امر باعث شده است که جوان ها بهتر و راحت تر به دانشگاه راه پیدا کنند به 
خصوص دختران خانواده های سنتی و روستایی. امروز دختران در خانواده های روستایی 
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هم دانشگاه می روند برای آن که امروز دانشگاه در 20 کیلومتری روستا است. و پدر 
و مادر قبول می کنند که دختر با اتوبوس و یا ماشین صبح بروند به دانشگاه و شب 
برگردند به خانه های خودشان. اما قبال این دختر باید به مراکز شهرستان و یا استان می 
آمد. امروزه در ایران دسترسی به دانشگاه افزایش پیدا کرده و به همین دلیل هم طبقه 
متوسط ایران به خاطر وجود همین میلیون ها دانشجویی که در سال های اخیر از دانشگاه 
ها فارغ التحصیل شده اند، گسترش پیدا کرده است. ولی فراموش نکنیم که در داخل 
طبقه متوسط ایران اقشار مختلف وجود دارد. شما در داخل این طبقه اقشار فوقانی هم 
دارید، اقشار تحتانی هم دارید. در کنار آن بسیاری از جوانان بی کار امروز جوان های 
تحصیل کرده هستند که به طور متوسط لیسانس دارند ولی بازار کار آن ها را جذب 
نمی کند برای این که اشتغال ایجاد نشده است. این جوان ها در وضعیت بسیار بدی 
قرار دارند به ویژه خانم ها بیش از پیش چون برای شان کار نیست به بازار کار سیاه 
روی آورده اند، یعنی در بخش سایه ای اقتصاد مشغول به کار شده اند. مثال در خانه های 
خود خیاطی و یا آرایش گری دارند در واقع کار درآمد زا دارند ولی در بخش سایه ای 

اقتصاد و نه در بخش رسمی.
سوال: درست است، برای این که گزارشات جدید هم از رشد نرخ بیکاری در میان 

زنان خبر می دهند.
جواب: بله، امروزه با ایدئولوژی حاکم که در حکومت ایران به ویژه در دولت فعلی 
وجود دارد، زن را فقط به عنوان تولید کننده نسل و خدمتگزار مرد نگاه می کند. این 
نگاه باعث شده که دولت سیاستی را مبنی بر این که زنان حتی زنان شاغل در ادارات 
را دوباره به خانه ها برگردانند و حتی آن ها را تشویق به این کارکنند، دنبال کند. و به 
تبع در این شرایط می بینیم که ایجاد کار برای زنان کمتر صورت می گیرد ولی درآِن 
واحد به خاطر این که اوضاع اقتصادی بحرانی تر شده، و قدرت خرید خانواده ها کاهش 
شدیدی پیدا کرده خیلی از خانم ها و بیشتر، خانم هایی که دارای تحصیالت هستند، می 
خواهند که کار بکنند و درآمدزایی داشته باشند و چون این امکان را در بخش رسمی 
ایران  البته در  اقتصاد کار می کنند.  از پیش در بخش غیر رسمی  اقتصاد ندارند بیش 
مطابق تمام تحقیقاتی که من دیده ام، حدود 50 درصد ایران اقتصاد سایه ای است یعنی 
نصف جمعیت شاغل در ایران در بخش اقتصاد سایه ای کار می کنند که اکثر آن ها 

خانم ها هستند.
 سوال: ما در مورد ایران صحبت می کنیم برای این که شما در آن جا کار میدانی 
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وسیعی انجام دادید و طبیعتا اگر آدم هر کشوری را با دقت بسیار نگاه کند، درس های 
بسیاری را می آموزد. پرسش این است که در این سی سال گذشته در ایران هم زمان 
یک سیستم حکومت داری و یک رژیم سیاسی کوشش کرد از یک سو با ارائه تعاریف 
اجتماعی  قانونی که محدود کننده حیات خانوادگی و  ایجاد یک چهارچوب  جدید و 
زنان بود، آن ها را از برخی فعالیت ها یا حضور اجتماعی تصفیه کند، ولی از آن سو می 
بینیم که دانشگاه ها محلی برای حضور پر رنگ دختران شد به طوری که امروز حدود 
70 درصد دانشجویان دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند. این حرکت که به نظر می 

آید متضاد هم باشد را شما چگونه توضیح می دهید؟
جواب: ببینید نبایستی فراموش کنیم که در ایران به خاطر تضیقاتی که از همان ابتدای 
انقالب علیه زنان گذاشتند اگرچه این امر اتفاقا برخواسته از انقالب بود که زنان به شکل 
خیلی وسیعی  به عرصه فعالیت های سیاسی کشیده شدند در دوران خود انقالب بود و 
برخی از این خانم ها که متعلق به خانواده های مذهبی و سنتی بودند نپذیرفتند که دوباره 
به خانه ها برگردند و در حیطه عمومی باقی ماندند و خیلی از زنانی که جوان بودند به 
دانشگاه راه پیدا کردند. در ایران اتفاقی که افتاد این بود که خیلی از این خانواده های 
مذهبی در دوران قبل از انقالب دختران خود را به دانشگاه نمی فرستادند. چون می گفتند 
که دانشگاه محیطی است که دختر و پسر با هم امتزاج دارند و محیط فاسدی است. اما 
چون بعد از انقالب حجاب اجباری شد برای خانواده های مذهبی خیلی پذیرفته تر شد 
که دختران به دانشگاه بروند و همین امر طبق تحقیقاتی که من هم  انجام داده ام یکی 
از دالیلی بود که باعث شد دختران جوان خانواده های مذهبی و سنتی جامعه ایران به 
خصوص اقشار شهری به دانشگاه راه پیدا کنند. فراموش نکنیم که در ایران برای ورود 
به دانشگاه امتحان کانکور داریم و به دلیل این که دختران درس خوان تر و قوی تر از 
پسر ها هستند باعث شده که میزان قبولی دختران در دانشگاه ها باال برود. اما در ایران 
بعد از انقالب تا سال 1993 زنان نمی توانستند به بسیاری از رشته های دانشگاهی راه پیدا 
کنند چون ممنوع بود به ویژه رشته های تکنولوژیکی، برخی رشته های پزشکی و یا 
حقوق. ولی زنان در سایر رشته ها به تحصیل خودشان ادامه دادند و نهایتا در سال 1993 
با فشاری که خود زن ها به دولت )دولت رفسنجانی( وارد کردند بالخره این تضیقات 
و محدودیت ها برطرف شد و امروز دختران ما در ایران در تمام رشته ها حضور بسیار 
بسیار وسیعی دارند. یعنی در واقع اتفاقی که افتاد این است که خود این انقالب جابجایی 
طبقاتی زیادی را ایجاد کرد و یک تعدادی از الیت و نخبگان سابق که در دانشگاه ها 
بودند مجبور به خروج از ایران شدند و جای آن ها را در دانشگاه ها افرادی که به خانواده 
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های متوسط مذهبی تعلق داشتند، گرفتند. 
سوال: چرا زنان در انقالب ایران نقش پر رنگی داشتند؟ و چه اصراری بود که نقش 

سیاسی هم داشته باشند؟
جواب: من قبل از این که به این سئوال پاسخ بدهم به نظرم مهم است که به رابطه 
قدرت بین زنان هم پرداخته شود. و اما پاسخ به سئوال شما: بایستی که فراموش نکنیم 
در زمان شاه زنان از  سال 1963 که حق رای گرفتند و بعد به خصوص در سال 1967 
با تصویب قانون حمایت از خانواده، قوانینی که برای زنان وضع شد قوانین بسیار مثبتی 
بودند ولی در آن زمان اکثریت جامعه ایران یعنی 57 درصد جامعه ایران هنوز روستایی 
بود و این تغییر و تحوالت و این مدرنیزاسیون جامعه بیشتر در شهرها اتفاق افتاد. اما این 
تغییرات چه بود؟ این تغییرات این بود که شاه می خواست در واقع ایران را به نوعی 
به یک قدرت اروپایی در منطقه تبدیل کند یعنی آن چه که سنت اسالمی بود شاه به 
آن عالقه ای نداشت و تالش می کرد که این ایدئولوژی را از طریق گفتمان ایران قبل 
البته  از حمله اعراب یعنی ایران قبل از اسالم و یک نوع غرب گرایی ایجاد کند که 
این امتزاج هیچ وقت کسی را راضی نکرد بلکه بسیاری از اقشار سنتی و مذهبی جامعه 
را از رژیم شاه کامال جدا کرد. اقشار مدرن هم هیچ وقت نتوانستند عمال با ایدئولوژی 
دولتی سر سازگاری داشته باشند. جامعه شهری ایران آن موقع به 2 بخش تقسیم می شد. 
یک بخش سنتی و یک بخشی که از این مدرنیزاسیون شاه بهره می برد و بیشتر رو به 
غرب داشت. اما از آن جایی که رژیم شاه یک رژیم دیکتاتوری است نخبگان جوان و 
مدرن آن زمان هم از رژیم شاه حمایت نمی کردند. در عین حال شاه به ایدئولوژی های 
الییک یا ایدئولوژی های چپ به عنوان خطرات اصلی نگاه می کرد و اتفاقی که می 
افتد این است که اگر شما به اکثر زندانیان سیاسی آن موقع نگاه کنید و یا کسانی که در 
درگیری های امنیتی با نیروهای رژیم کشته می شوند همان جوان های الییک و یا چپ 
بودند ولی شاه مذهبی ها را آزاد گذاشته بود که به نوعی هم علیه کمونیست ها بتوانند 
مبارزه کنند و هم فکر می کرد که دیگر دوران مذهب در ایران سپری شده و خطری از 
جانب مذهب او را تهدید نمی کند. این امر را االن کتاب های خاطرات مختلفی که از 
طرف برخی دولت مندان آن زمان نوشته و منتشر شده اند نشان می دهد که شاه فکر می 
کرده که مذهب در حال زوال است و فقط یک مشت آدم های پیر و مسن مذهبی هستند 
و جوان ها اصال مذهبی نیستند. شاه اصال نقش مذهب را نمی دید که در سیاست هم می 
تواند وجود داشته باشد. و در نتیجه می بینید که مساجد و حسینیه ارشاد علی شریعتی 
تبدیل می شوند به مراکزی که جوان های زیادی را به خودشان جذب می کنند و از این 
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جا اسالم  سیاسی رشد شگرفی در ایران پیدا می کند. در حالی که ایدئولوژی های چپ و 
ناسیونالیست الییک کامال تحت فشار رژیم شاه قرار داشتند. آن چه که در این دوران به 
زنان مربوط می شود این است که در تمام این گروه های اجتماعی و فکری زنان حضور 
دارند ولی در واقع رژیم شاه از سال های 1960 به خصوص با سازمان زنانی که ایجاد می 
کند -  اشرف پهلوی خواهر شاه سازمان ملی زنان را در این سال ها ایجاد می کند - در 
واقع یک فمینیسم دولتی است که این فمینیسم دولتی در واقع بیشتر یک سری از خانم 
های نخبه را به خودش جذب می کند اما آحاد زنان از پیوستن به این نوع سازمان های 
فرمایشی خودداری می کنند. به خصوص خانم هایی که به خانواده های سنتی تر تعلق 
داشتند که اکثریت جامعه  هم همین ها بودند. به نظر من اکثریت زنان ایران در آن سال 
ها علی رغم این که قوانین مثبتی وجود داشت اما هویت جنسیتی خودشان را پیدا نکردند 
و در همین زمان که دوران انقالب، دوران مخالفت سیاسی با شاه و رژیم او بود زنان 
مطالبه خاص جنسیتی نداشتند. مطالبات سیاسی آن ها هم مثل مطالبات سیاسی مردان بود؛ 
یعنی خواهان تغییر رژیم بودند، شعارهایی که می دادند همان شعارهایی بود که مردان 
می دادند و این موقعیت در واقع ایجاد نشده بود اما از آن جایی که به هر حال تغییر و 
تحوالتی از نظر سطح سواد در زنان شهری ایجاد شده بود شاید بتوان توضیح داد که چرا 
زنان زیاد از خانه بیرون بودند. در واقع انقالب امکانی را به این زنان داد به خصوص به 
زنان سنتی که نمی توانستند بدون اجازه شوهران شان در آن زمان از خانه بیرون بیایند، 
به واسطه دفاع از اسالم به خیابان ها بریزند و شوهران شان که مذهبی بودند نمی توانستند 
جلوی آن ها را بگیرند چون مساله دفاع از اسالم بود و این خانم هایی که ریختند به 
خیابان ها و بچه ها و شوهران شان هم به دنبال آن ها به خیابان آمدند. و به هین دلیل 
این خانم های سنتی و مذهبی نقش بسیار شگرفی در انقالب ایفا کردند. اما خانم هایی 
که الییک و مدرن بودند به تبع خواهان این نبودند که قوانین فعلی در ایران حاکم شود 
ولی خواهان تغییر رژیم و جایگزین شدن رژیم دیگری بودند ولیکن چون این آگاهی 
اصال وجود نداشت که اگر دولت امروز به قدرت برسد اولین کاری که خواهد کرد این 
است که حقوق زنان را از آن ها بگیرد، خیلی از این خانم ها حتی پذیرفتند که به خاطر 
حفظ  آن چیزی که به آن همبستگی ملی می گفتند چادر به سر بگذارند و  چادر شد 
نماد یک همبستگی ملی علیه شاه. البته در دوران انقالب، آیت اهلل خمینی بارها تاکید 
کرد که اگر جمهوری اسالمی بر سر کار بیاید زنان به هیچ وجه حقوق خود را از دست 
نخواهند داد و حقوق اضافه تری هم به دست خواهند آورد. آن زمان مردم هم چون 
من که در انقالب شرکت داشتم ما آیت اهلل خمینی را چون یک شخصیت روحانی می 
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پنداشتیم فکر می کردیم راست می گوید و در واقع خیال مان راحت بود که چون ایشان 
می گویند ما این حقوق را از دست نخواهیم داد اما یک ماه بعد از پیروزی انقالب قانون 
حمایت از خانواده که خیلی به نفع زنان بود، ملغی شد و قوانین دیگری جایگزین آن شد 

که زنان را در واقع به زنان فرودست و برده مرد تبدیل کرد. 
با  را  ایران  کنید  می  مقایسه  و  کنید  می  اشاره  خوبی  نکته  به  همیشه  شما  سوال: 
کشورهای منطقه از نظر درصد شهرنشینی هم در دوران انقالب و هم در حال حاضر. 
االن چند درصد جمعیت ایران شهر نشین هستند و در دوران انقالب چند درصد شهرنشین 

بودند؟
جواب: امروز مطابق آخرین سرشماری که در سال 2006 انجام گرفت بیش از 70 
ایرانی شهرنشین هستند. یعنی حدودا  ایران و 75 درصد از خانواده های  درصد جامعه 
کمتر از 30 درصد جامعه در مناطق روستایی زندگی می کنند. در حالی که در زمان 
انقالب 53 درصد جمعیت ایران روستا نشین بودند و فقط 47 درصد شهر نشین بودند. 
و اما در مورد کشورهای همسایه در پاکستان حدود 30 الی 35 درصد از جمعیت شهر 
البته در  نشین هستند، درهند هم تعداد روستا نشین خیلی زیاد تر از شهر نشین است. 
مورد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، کویت و... بنا به دالیل 
اقلیمی و جغرافیایی که تعداد روستاهای اندکی دارند، شهرنشینی باالیی دارند.  شرایط 
ولی ایران امروزه جامعه ای شده که یکی از شهر نشین ترین جوامع شبیه به خودش در 
جهان است. ترکیه هم مثل ایران است و تا آن جایی که حافظه ام یاری می کند همان 
70 به 30 است. در ایران در بیش از 92 درصد روستاها امروز برق و آب آشامیدنی 
وجود دارد. روستاها در ایران مدرسه و خانه بهداشت دارند. در ایران پزشکان را مجبور 
کرده اند بعد از اتمام تحصیالت خود 2  سال اول فعالیت شان را به روستاها بروند و این 
امر باعث شده نرخ مرگ و میر اطفال و مادران بسیار بسیار کاهش پیدا بکند. ایران از 
نظر واکسیناسیون اطفال چهارمین کشور جهان است. من خودم زمانی که در روستاهای 
سیستان و بلوچستان تحقیق می کردم که کم توسعه یافته ترین استان ایران است، در 
خیلی از روستاها آب آشامیدنی در داخل خانه ها در دسترس بود. در حالی که قبال این 
امکانات وجود نداشت. دسترسی به این امکانات به مقدار زیادی باعث توسعه انسانی در 

ایران شده که نمونه اش در کشورهای همسایه کم است. 
سوال: اشاره کردید به مساله قدرت و زنان و موانع و چالش های ذهنیتی که در دست 
یابی به قدرت یا تعادل قدرت در جامعه وجود دارد. لطفا در این مورد هم توضیحاتی 
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بدهید.
جواب: البته این موانع فقط ذهنی نیست. در درجه اول این موانع واقعی و عینی هستند 
یعنی قشر بندی های اجتماعی بسیار مهم هستند. ما در بسیاری از موارد فراموش می 
کنیم که طبقات اجتماعی وجود دارند و بسیار ی از خانم هایی که در طبقات اجتماعی 
فوقانی قرار دارند در کل جوامع بشری و نه تنها در کشورهایی مثل ایران، افغانستان 
و پاکستان بلکه در فرانسه هم در واقع سعی می کنند که موقعیت اقتدارمدارانه خود را 
نسبت به خانم هایی که از طبقات تحتانی هستند، حفظ بکنند. واقعیت این است که حتی 
در کشوری مثل فرانسه آن چه که در 20 سال اخیر با آن مواجه بوده ایم این است که 
تعداد خانم هایی که در واقع در باالی هرم قدرت قرار دارند، حدود 10 درصد کل جامعه 
اتفاق  اما اکثر قریب به  زنان هستند که قدرت بیشتری به لحاظ اقتصادی پیدا کردند 
جامعه زنان در فرانسه فقیر تر شده اند. یعنی خانم هایی که کار می کنند و اشتغال به 
کار دارند فقیر تر شده اند ولی 10 درصد جامعه زنان در فرانسه ثروتمند تر شده و قدرت 
سیاسی و اقتصادی بیشتری هم پیدا کرده است. به نظرم این امر نشان دهنده وجود رابطه 
قدرت در جامعه زنان است و نشان می دهد که زنان گروه های اجتماعی یک دستی 
نیستند نه به لحاظ قشر بندی اجتماعی، نه به لحاظ طبقاتی، نه به لحاظ مذهبی، نه به لحاظ 
نژادی و نه البته به لحاظ سطح سواد. و به تبع زمانی که در مورد زنان صحبت می کنیم، 
تمام این فاکتورها را ما بایستی در نظر بگیریم. چرا که رابطه قدرت فقط در بین زنان 
و مردان وجود ندارد، در بین خود زنان هم رابطه قدرت وجود دارد و این تعارضات را 
ما در خود جامعه زنان هم می بینیم. به همین دلیل هم بعضی وقت ها مشاهده می کنیم 
که طبقات فوقانی زنان ترجیح می دهند با طبقات فوقانی مردان نزدیکی داشته باشند تا 
با زنانی که به طبقات تحتانی تعلق دارند. یعنی خیلی از خانم هایی که نخبه هستند و از 
طبقات فوقانی هستند خود را بیشتر با مردان نخبه هم هویت احساس می کنند تا با زنان. 
این نشان می دهد که غیر از عامل جنسیتی عوامل طبقاتی، نژادی، قومی، مذهبی و... هم 

در ایجاد روابط قدرت دخیل هستند.
سوال: شما به تازگی کار مفصلی در رابطه با استعمار و خشونت انجام دادید. هر چند 
با مساله  اما  برای ما خیلی جالب است که در رابطه  این مصاحبه نیست  این موضوع 
استعمار نو و جهانی شدن و مشارکت سیاسی زنان در جغرافیای این منطقه هم صحبت 

کنید.
جواب: قبل از این که به استعمار نو بپردازیم فقط خیلی سریع این را اشاره کنم که 
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تمام ادبیاتی که ما در مورد جوامع مستعمره داریم مثل هند، مصر، کشورهای افریقای 
شمالی و... مشاهده می کنیم که قدرت های استعماری یکی از گفتمان های مهمی که 
داشتند این بوده که ما این کشورها را مستعمره خود کردیم یا فتح کردیم برای این که 
وضع زنان آن ها را بهتر کنیم چون وضع زنان این کشورها خیلی بد است و ما باید به 
بهبود وضع آنان کمک کنیم. یعنی همیشه وقتی تاریخ استعمار قرن نوزدهم به بعد را 
نگاه می کنید می بینید که کشورهای استعماری و فمینیست های کشورهای استعماری 
از زنان کشورهای مستعمره بهانه ای ساختند استعمار را توجیه کنند و این و این ابزار 
سازی استعمار از زنان باعث می شود که  در الجزایر یا در هند یا بسیاری از کشورهای 
دیگر خانم هایی که در جنگ های استقالل شرکت داشتند بعد از این که این کشورها 
مستقل می شوند از حیطه سیاست و مشارکت کنار گذاشته می شوند و در واقع قدرت 
بسیار مردانه می شود و به دست مردان ملی گرا می افتد. یکی از دالیل این امر تاثیر 
همان گفتمان استعماری است که زن را در واقع به نوعی آلت دست استعمار کرد و بعد 
از مستقل شدن این کشورها در واقع این بهانه را دست مردان کشورها داد که زنان را 
به کنار بگذارند و یا از حیطه مشارکت سیاسی به کنار بگذارند. وگرنه در مجموعه این 
کشورها در افغانستان و یا در خود ایران خانم هایی از قبل از سال 1906 یعنی انقالب 
مشروطه فعال بودند در افغانستان هم خانم ها در برهه های مختلف فعالیت های مختلفی 
داشتند در همه کشورها از جمله هند و مصر هم همین طور. اما اتفاقی که می افتد این 
کنار  عمال  زنان  ناسیونالیستی  ایدئولوژی  شدن  حاکم  به  در  استقالل  از  بعد  که  است 
گذاشته می شوند و این تاثیر گذار است در تاخیری که ما در مشارکت سیاسی زنان در 

این کشورها می بینیم. 
سوال: ممنونم خانم کیان، بحثی که می کنید فوق العاده جالب است. شما در مورد 
به نوعی در مورد اشکال جدید  اما در واقع  استعمار دهه 1960 صحبت کردید  تجربه 
مداخله در منطقه خودمان و به افغانستان هم اشاره کردید که دقیقا می بینیم یکی از پایه 
های مهم حضور بین المللی در افغانستان مساله تجربه زنان و حیات آن ها در دوران 
طالبان بود در واقع یکی از شعارهای محوری رهایی بخشیدن و آزادی زنان بود و برای 
ایجاد شد وزارتخانه زنان درست  افغانستان  همین هم سیستم سهمیه در مجلس شورای 
شد و یک هیجان و تحرکی را در جامعه ایجاد کرد اما خوب در افغانستان مساله ای که 
مطرح است و من می خواهم شما از تجربیات کشورهای مستعمره در دهه های پیش 
صحبت کنید این است که با وجود این نوع دخالت ها یا اشکال جدید حوزه های که 
درشان به  روی زنان باز شده است جنبش زنان یا حرکتی فراتر از یک گروه نخبه صدر 
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نشین نتوانسته در جامعه ایجاد کند. آیا در آن کشورها هم به همین صورت بود؟
جواب: بله دقیقا، وقتی قرار باشد که تغییر از باال چه از طرف قدرت های استعماری 
و چه از طرف دولت های پسا استعماری در جامعه اعمال شود، بدون این که زنان از 
پایین خواستار چنین تغییرات و مشارکتی باشند، به جایی نخواهد رسید. همان طور که 
عرض کردم مشارکت سیاسی زنان بعد از استقالل از طرف دولت هایی که روی کار 
آمده بودند کنار گذاشته شد و بعد هم در واقع با جوی که ایجاد می شود با سیستم های 
ایجاد می شود عالقه و عشق به مشارکت سیاسی  غیر دموکراتیک و دیکتاتوری که 
وجود ندارد. نه از طرف مردان  و نه از طرف زنان. مثال وقتی به نمونه هایی مثل ایران، 
نمی دادند  بینیم که مردان هم رای  نگاه می کنیم می  ، مصر و...  افغانستان  پاکستان، 
چه برسد به زنان که سال ها پس از مردان این حق را دریافت کردن و مشارکت در 
واقع بیشتر یک امر فرمایشی بود و شرکت در انتخابات به عنوان منتخب هم یک امر 
فرمایشی است اما این در واقع زمان و کار می طلبد و همین طور خواست خود زنان که 
در واقع موانع عینی و ذهنی را کنار بگذارند و به این نتیجه برسند که از طریق مبارزات 
خودشان و مشارکت خودشان است که می توانند برای مثال قوانین را به نفع خودشان 
عوض بکنند، یعنی روابط قدرت را در جامعه به نفع خودشان تغییر بدهند. ولی در مثال 
به قدری  افغانستان، پاکستان و... شرایط  ایران،  نمونه های که ذکر کردیم مثل  ها و 
بد است که زنان عمال امکان چنین اعمالی را ندارند به همین دلیل در بسیاری از این 
کشورها وقتی سهمیه می گذارند این سهمیه ها هیچ فایده ای ندارد. برای این که سهمیه 
نمودار مشارکت واقعی جامعه زنان نیست یکی هم این که زنان در این کشورها آن 
هایی که می خواهند فعالیت داشته باشند چون سیستم ها دموکراتیک نیست و سیستم 
مرد ساالر است می گویند چه فایده ما برویم مثال نماینده مجلس بشویم و بیشتر سرمایه 
گذاری روی انجی او ها یا سازمان های غیر دولتی است و تالش می کنند که از طریق 
این سازمان های غیر دولتی زنان و جامعه را بسیج کنند و از این طریق بتوانند تاثیرگذار 
باشند در واقع از طریق فشارهای اجتماعی بتوانند به نفع زنان اقداماتی داشته باشند. بعد 
هم روابط قدرت در یک جامعه فقط روابط قدرت سیاسی نیست بلکه قدرت بیشتر با 
مردان است و مردان هستند که دست فوقانی را در رابطه قدرت دارند و این مساله هم در 
عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وجود دارد و این باعث می شود که زنان 
نتوانند تنها از طریق مشارکت سیاسی چیزی را عوض بکنند. این به این معنی است که 
مبارزه زنان برای احقاق حقوق خودشان و رسیدن به برابری بایستی که چند جانبه باشد 
هم اجتماعی، هم سیاسی و هم اقتصادی و هم فرهنگی و برای این باید زنان هم آگاهی 
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داشته باشند و هم امکان مالی داشته باشند و هم کار ذهنی انجام دهند. خوب متاسفانه این 
در کشوری مثل افغانستان اصال میسر نیست. در ایران هم بنا به دالیل داخلی و منطقه ای 
این امکان از زنان سلب شده که کل روابط قدرت در جامعه را بتوانند به چالش بکشند 

ولی به شکل محدودی این کار را انجام می دهند و این خیلی به نظر من مثبت است. 
سوال: فکر می کنم که یک زمانی خیلی مرسوم بود که ما از حرکت های زنان و یا 
از ابتکارات زنان به عنوان هسته ها یا حرکت هایی صحبت بکنیم که در واقع در جامعه 
نامش را بگذاریم جنبش. االن شما به انجوها اشاره کردید حاال در کشورهایی که به طور 
مستقیم اشکالی از استعمار را تجربه می کنند این بحث مطرح هم هست که این تب انجی 
اوایزم هم در واقع یکی از ابزارهای دخالت شده است. این امر در کشوری مثل افغانستان 
به وضوح دیده می شود که در فقدان سیاست گذاری ها در فقدان فرموله شدن خواست 
های اجتماعی انجی او ها باید برای مثال وظیفه جدیدی را بر دوش داشته باشند مثال بسیج 
زنان، مثال رسیدگی به یکی از اجزای مختلفی که شما نام بردید یعنی مجموعه فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... پرسشی که برای ما در افغانستان امروز مطرح است این 
است که این انجی او ها واقعا چه نقش اجتماعی و یا چه تاثیرگذاری در جامعه دارند؟ 

ایا شما در این مورد نظر خاصی دارید؟ 
جواب: بله. متاسفانه من خودم در زمینه افغانستان کار میدانی نکردم اما مطالعاتی که 
انجام دادم و یکی دو تن از محققین امریکایی بسیار دید انتقادی نسبت به این انجویی 
انجوهای خارجی  انجو ها، اصال  این  از  این که تعداد بسیاری  افغانستان دارند. و  شدن 
هستند که در واقع می خواهند برای مردم افغانستان تصمیم بگیرند و ابزار دخالت سیاست 
های خارجی به خصوص امریکایی در افغانستان هستند و مقدار زیادی هم  به نظر می 
رسد که از طریق خود افغان ها که قبال برای بهبود اوضاع جامعه خود حاضر به فداکاری 
ها و فعالیت های داوطلبانه زیادی بودند، اشاعه نوعی فساد مالی در جامعه افغانستان هم 
دادند. برای این که این انجی او ها در بعضی از بخش ها پول های فراوانی را پخش 
کردند و این باعث شده که پول به جایی که باید می رسید یعنی دست مردم، نرسد و 
هزینه نشود. عالوه بر این باعث شده نخبگانی که با سازمان های بین المللی ارتباط دارند 
از این کمک ها بیشتر مستفید بشوند و نه زنان افغانستان و یا کودکان افغانستان و... و 
به همین دلیل هم شاخص های توسعه انسانی در افغانستان علی رغم پول های فراوانی 
که در این کشور هزینه شده، خیلی خیلی پایین است و ظاهرا وضع مردم بهتر که نشده، 
هیچ، بدتر هم شده است. در قسمت باال که من از انجوهای زنان صحبت کردم و گفتم 
که این انجوها سعی می کنند فشار اجتماعی به نفع زنان ایجاد کنند منظورم انجوهایی که 
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ابزار دخالت بین المللی هستند و تیپ انجوهای خارجی، نبود بلکه انجوهایی که از طرف 
خود زنان و با امکانات خیلی کم ایجاد شده، برای این که بتوانند زنان را حول یک سری 

از خواست ها متشکل بکنند.  
سوال: خیلی متشکرم از این نکته به خصوصی که روی آن انگشت گذاشتید و توضیح 
دادید. خیلی ممنونیم که در ابتدا که از آموزش صحبت کردیم، به درستی شما توجه ما 
را به این نکته جلب کردید که روابط طبقاتی و روابط و توزیع قدرت از فاکتورهای 
تعیین کننده هستند و فقط نمی شود از زاویه آموزش و پرورش به مساله مشارکت زنان 
پرداخت و فکر کرد که حضور پر رنگ زنان در عرصه اجتماع و سیاست را می توان 
تنها از طریق آموزش و پرورش رقم زد، و در واقع باید یک مجموعه ای از فاکتورها 
را در نظر گرفت. بعد در باره اشتغال صحبت کردیدکه حتی نقش تعیین کننده تری 
نسبت به آموزش در آگاهی سیاسی زنان دارد و همین طور رابطه فقر و سواد را توضیح 
دادید. اگر نکته ای است که در واقع جمع بندی مطالب شما  باشد یا ارتباط این مسائل 

را بیشتر عیان کند، بفرمایید؟
جواب: من فقط می خواهم یک نکته را در ارتباط با همین انجوهایی که ابزار دخالت 
خارجی هستند، اضافه کنم و ارتباط بدهم به صحبت قبلی که رابطه قدرت بین زنان هم 
وجود دارد و زنان  نخبه که سعی می کنند تفوق خودشان را نسبت به زنان طبقات تحتانی 
حفظ بکنند. من فکر می کنم که این انجو هایی که در افغانستان هستند اتفاقا خیلی روابط 
قدرت بین زنان را تقویت بخشیدند و برای این که این زنان نخبه هستند که در جامعه 
افغانستان از این انجوها بهره مند می شوند و این استفاده را برای تحکیم قدرت خودشان 
به کار می برند نه برای کمک به زنان اقشار فرودست افغانستان و این اتفاقی است که 
دقیقا در دوران استعمار هم رخ داده است. اما در پایان مایلم اضافه کنم که به  هر حال 
نقش آموزش و پرورش برای زنان بسیار بسیار مهم است و سواد یکی از فاکتورهای 
تعیین کننده است اما تنها عامل نیست و همین طور که گفتم سواد و تحصیالت می تواند 
ذهن زنان را بازتر کند و به آن ها نسبت به اتفاقاتی که در پیرامون آن ها رخ می دهد 

آگاهی بدهد و رابطه آن ها را با دنیای خارج بیشتر کند.  
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نابرابری جنسیتی را تشدید می کند

گفتگو با خانم فاطمه صادقی

از  و  کنید  معرفی  را  خودتان  لطفًا  خانم صادقی  سوال: 
آخرین کارهای علمی تان به ما بگویید؟

جواب: فاطمه صادقی هستم. متولد 1971 در قم )یکی 
از شهرهای ایران(، دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه 
تربیت مدرس تهران هستم. چند سالی به تدریس در دانشگاه 
های ایران مشغول بودم واالن محقق آزاد محسوب می شوم. 
یک کتاب در مورد زنان در دوران پهلوی چاپ کرده ام به 
نام جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران دورۀ پهلوی اول 
به همراه برخی مقاالت دیگر که بعضی از آن ها زیر چاپ 
اند. تمرکز اصلی من روی مسایل زنان و سیاست در ایران 
بوده است. کتاب ها و مقاالتی را هم از انگلیسی به فارسی 

در زمینه های فلسفة سیاسی و جنسیت ترجمه کرده ام.
آخرین کاری که انجام داده ام، تحقیقی در مورد قدرتمند 
که  است1  انقالب  از  بعد  ایران  در  سیاست  در  زنان  شدن 

امیدوارم به صورت کتاب چاپ شود.
سوال: فاطمه جان همین مقالة شما که در مورد مشارکت 
سیاسی زنان بعد از انقالب است، مسأله اصلی )سؤال اصلی( 

آن چیست؟ 
جواب: مسألة اصلی یا پرسش اصلی این تحقیق این است 
که زنان در ایران بعد از انقالب از چه ابزارها و چه روش و 
چه تاکتیک هایی استفاده کرده اند برای »قدرتمندشدن«2  
عمدتًا در حوزه های سیاسی و اجتماعی. به عبارت دیگر 
1- women’s empowerment
2- empowerment

فاطمه صادقی
از  سیاسی  علوم  دکترای 
دانشگاه تربیت مدرس تهران ، 
پژوهشگر عرصه های سیاست 
کتاب  نویسنده  و  زنان  و 
تجدد  و  ناسیونالیسم  جنسیت، 
اول.  پهلوی  دورۀ  ایران  در 
اخرین کار تحقیقی او در مورد 
قدرتمند شدن زنان در سیاست 
است.  انقالب  از  بعد  ایران  در 
از  مقاالتی  و  ها  کتاب  مترجم 
زمینه  در   فارسی  به  انگلیسی 
های فلسفۀ سیاسی و جنسیت.



استعمار نو و نسخه های بين المللی واحد نابرابری جنسيتی را تشدید می کند

80

اقتدار را با توجه به تجربة زنان در ایران بعد از انقالب چگونه می توان تعریف کرد. 
می دانید که دیدگاه های مختلفی در مورد قدرتمند شدن یا قدرتمند سازی وجود دارد 
که البته اغلب به توانمند سازی ترجمه می شود. به ویژه به این دلیل که این اصطالح 
از آن اصطالحات جادویی است که از دهة 90 به این طرف خیلی در ادبیات توسعه ای 
شایع شده است و عالقمندی های خیلی زیادی را هم به خودش جلب کرده و همه فکر 
کردند که مثل خود همین » توسعه«3 واژه ای را کشف کرده اند که می شود با آن 
خیلی از کارها را انجام داد و مشکالت را حل کرد. »توانمند سازی« یکی از این واژه 
های جادویی بود که به ویژه به متون توسعه ای و برنامه ریزی و اسناد کالن مثل اهداف 
سند توسعة هزاره راه یافت و براساس آن یک سری تعاریف شکل گرفت و فعالیت 
هایی مبتنی بر آن ها طراحی شد که هدف از آن ها بهبود وضعیت زنان در کشورهای 
در حال توسعه بود. به دولت ها تفهیم شد که شما باید این کارها را انجام دهید تا زنان 
به اصطالح توانمند شوند. در واقع یکی از تدابیری که سازمان های جهانی به ویژه مثال 
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول با کمک نهادهای بین المللی توصیه می کردند 
برای زنان در کشورهای مختلف در حال توسعه این بود که ما یک نسخه جادویی به شما 
می دهیم که این نسخه جادویی عبارت است از: 1- آموزش را باال ببرید 2- نسخه های 
اقتصادی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول را برای توسعه و خصوصی سازی به اجرا 
در آورید 3-  سطح بهداشت زنان را باال ببرید 4- زنان را در اقتصاد و سیاست راه بدهید. 
قرار بود بخشی از این کارها از طریق خود جامعه صورت بگیرد به ویژه با راه اندازی ان 
جی او ها و یک سری نهادهایی که تعدادی از خارجی ها در آن مشاوره بدهند، و بومی 
ها بر طبق آن ها عمل کنند. بعد هم این نسخه ها پیچیده شد و به کشورهای در حال 
توسعه داده شد و گفتند که حاصل این راه کارها این است که شما توانمند می شوید و 

وضع زنان کشور بعد از یک مدتی خوب می شود. 
در ایران این روند مصادف شد با دورۀ بعد از جنگ و ریاست جمهوری آقای هاشمی 
و خاتمی که این نسخه ها خیلی مورد توجه واقع شد. الزم به یادآوری است که اگرچه 
خود این نسخه ها بسیار ساده انگارانه با واقعیت های جوامع در حال توسعه برخورد کرده 
بود، اما به خاطر شرایط خاص سیاسی در برخی کشورها از جمله ایران عالوه بر آن 
ساده سازی، مسألة حفظ قدرت سیاسی به هر قمیت هم در بین بود. یعنی حتی اگر این 
نسخه ها خیلی هم می توانستند معجزه کنند، اما در جوامعی مثل ایران دولت ها مراقب 
بودند که در اثر پیاده کردن این نسخه ها قدرت سیاسی برگزیده شدگان خیلی آسیب 
3- development



81

سياست نامه

نبیند. غرض آن بود که تنها تا جایی این نسخه ها پیاده شود که لطمه ای به منافع طبقة 
سیاسی حاکم وارد نشود. به همین دلیل هم می بینیم که برای مثال اگر در این قبیل اسناد 
خیلی مالیم و مبتنی بر آرای آمارتیاِسن و مارتا نوسباوم از این صحبت شد که توسعه 
نیازمند آزادی )فعالیت احزاب، آزادی بیان و تشکل( است، در جوامعی مثل ایران این 
بخش ها کنار گذاشته شد و آن قسمت هایی مورد توجه قرار گرفت که پیاده شدن آن 
ها ضمن بی خطر بودن برای قدرت می توانست به بهبود نسبی وضع جامعه و در نتیجه 
کاهش نارضایتی های بعد از جنگ منجر شود. بنابراین نباید همة پیامدهای بسیار منفی 
این نسخه ها را تنها به این اسناد نسبت داد، بلکه نحوۀ دخالت دولت ها در پیاده کردن 
نابسامانی  از جنگ را دچار آشفتگی و  بعد  ایران در دورۀ  آن ها عمیقًا جوامعی مثل 
کرد؛ بی آن که مشکالت زنان و آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه در طبقات فرودست 
اجتماعی بهبود پیدا کند. در واقع می توان گفت هدف از پیاده کردن این طرح ها در 
عین حال ساختن نوعی الیگارشی سیاسی نوظهور بود که به خاطر منافعش به موقع به 
کمک حاکمان بیاید و در صدد بر آید تا هر نوع مدعی قدرت سیاسی را سرکوب کند؛ 

چنان که این اتفاق بعدها افتاد. 
با این اوصاف حاصل این برنامه ها این بود که وضع زنان به ویژه در طبقات متوسط 
زنان در طبقات  نسبی گذاشت و در عوض وضع  بهبود  به  پایان جنگ رو  از  شهری 
فرودست اجتماعی افت کرد و به لحاظ اقتصادی روز به روز بدتر شد؛ بی آن که ابزاری 

برای بیان خواسته ها و مطالبات شان به آن ها داده شود.
البته یکی از اهداف طرح های توانمند سازی بهبود وضعیت بهداشتی زنان بود که البته 
تا حدودی محقق شد، و حتی زنان در الیه های فرودست اجتماعی نیز توانستند از برخی 
از مواهب آن بهره مند شوند. اما اتفاقی که افتاد این بود که همزمان با این برنامه ها، 
هزینه های خدمات درمانی و به طور کل قیمت ها در دورۀ پس از جنگ چنان باال رفت 
که بسیاری نمی توانستند از پس بسیاری از هزینه ها مثل مسکن بر آیند. بنابراین در 
نظر گرفتن این موضوع مهم است که اگر در یک قسمت بهبودهایی بر اساس نسخه های 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دیگر نهادها و البته مبتنی بر منویات دولت ها 
صورت گرفت، اما همزمان در جای دیگر تخریبی به مراتب عظیم تر و دهشتناک تر 
اتفاق افتاد. بنابراین کاستی دو سویه بود: نه تنها در خود این اسناد و دیدگاه نهفته در 

پس آن ها، بلکه در نوع پیاده کردن آن ها توسط دولت ها هم نهفته بود. 
مثال می زنم: در حوزۀ بهداشت یکی از این تجویزها برنامه های آموزشی ایدز و اعتیاد 
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بود که در جای خود خیلی هم خوب اند و الزم. اما شما در نظر بگیرید که در ایران گفته 
شد که ارزش های فرهنگی و باورهای رایج در جامعه به ما اجازه نمی دهد که به طور 
عموم این آموزش ها در مدارس، تلویزیون و غیره به مردم و دختران و پسران داده شود. 
حاصل این بود که این برنامه ها در نهایت تبدیل شد به کالس هایی در زمینه آموزش 
قبل از ازدواج که تنها افرادی که می خواستند ازدواج کنند، در آن شرکت می کردند 
که تازه در بسیاری اوقات آن ها هم به دلیل بی حوصلگی در آن شرکت نمی کردند و 
با پرداخت کمی پول گواهی شرکت در این کالس ها را دریافت می کردند. شما می 
دانید که یکی از اهداف کنفرانسی که در سال 1994 درباره جمعیت و توسعه در قاهره 
تشکیل شد، این بود که جامعه در مورد راه های پیشگیری، بیماری های جنسی و جز 
این ها آگاه شود. به رغم تبلیغات وسیعی که در موردش انجام شد، حاصل همة آن بحث 
ها این بود که آمدند گفتند ما اگر بخواهیم این آموزش ها را در ایران بدهیم فرهنگ 

اسالمی زیر سئوال می رود.
خالصه کنم: همان نسخه های ساده اندیشانه و به شدت مشکل دار، وقتی در فضای 
ایران قرار گرفت، تبدیل به نسخه های کج و معوجی شد که دولت ها بر اساس آن ها 
در صدد بر آمدند جامعه را دستکاری کنند. حاصل به هم ریختگی اجتماعی، شکاف 
طبقاتی، آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی حاصل از آشفتگی اجتماعی و جز این ها 
بود. می شود گفت جامعة ایران در دورۀ پس از جنگ وارد نوعی از بی سامانی شد که 
تبعاتش تا به امروز ادامه دارد. مردم در مقاطعی با ایجاد تغییر در بدنة قدرت سیاسی تا 
حدی این آشفتگی را کنترل کنند و اعتراض خود را به آن نشان دهند، اما از آن جایی 
که این دستکاری ها به شکل دیگری همچنان ادامه دارد، حاصل تا به امروز نا بسامانی 

بیشتر بوده است.
اما اگر بخواهیم کمی هم در مورد تناقض درونی این گفتارها صحبت کنیم و ببینیم 
که چطور نه تنها با مسائل کشورهای در حال توسعه ساده انگارانه برخورد می کنند، 
بلکه همزمان پیاده کردن آن ها بر مشکالت می افزاید، من مثال عربستان سعودی را 

می زنم. 
این جامعه َمَثل اعالی تناقض در وضعیت زنان است. در عربستان برای زنان دانشگاه 
هایی ایجاد شد که زنان بتوانند به تحصیالت عالی دسترسی داشته باشند ولیکن مشارکت 
سیاسی و مشارکت اقتصادی زنان نزدیک به صفر است، زیرا این کشورها معتقدند که 
این موارد با بافت بومی در تناقض است. از سوی دیگر این کشور یکی از انواع سرمایه 
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داری است که با غرب هم هیچ مشکلی ندارد و غرب اصاًل از این کشور به عنوان یکی 
از ناقضان حقوق بشر نام نمی برد. چرا؟ چون این کشور کاماًل الگوهای کالن سرمایه 
داری را به کار می برد و اجرا می کند. همان طور که برخی از متفکرین به ما یادآور 
شده اند، سرمایه داری دیگر اصاًل غربی نیست. ما با انواعی از الگوهای سرمایه داری 
مواجهیم که از شرق تا غرب عالم گسترده اند و با هر الگوی سیاسی و فرهنگی بومی 
می توانند انطباق حاصل کنند. چین، ایران، عربستان و دوبی از انواع سرمایه داری با 
الگوهای سیاسی فرهنگی و ساخت های سیاسی خودکامه هستند. بنابراین چنان چه شما 
با الگوهای جهانی سازگار باشید، دیگر مهم نیست بر سر زنان شما چه می رود و فقرا 
و فرودستان با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند. مورد اندونزی و پاکستان را 
می شود مثال زد. عالوه بر آن ها به نظر من َمَثل اعالی این وضعیت، افغانستان امروز و 
وضعیت زنان در آن است. ببینید که چطور سرمایه داری دارد به قاعدۀ مسلط تبدیل می 
شود و مسابقه برای کسب ثروت و قدرت چه طور دارد پیش می رود. از این طرف به 
وضع زنان افغان نگاه کنید که پیش از حملة امریکا به این کشور این قدر در موردشان 
تبلیغ شد. می توان پرسید: آیا به جز این که امیدها به نا امیدی تبدیل شدند و نخبگان 
افغان دارند این کشور را ترک می کنند، چون ناامید از تغییراند و افسرده، اتفاق دیگری 
افتاد؟ آیا وضع زنان بهبود پیدا کرده؟ آیا واقعًا فقر نسبت به دورۀ طالبان کمتر شده 

است؟ یا این که فقط نوعی جا به جایی در قدرت صورت گرفته؟ 
می بینید که در بسیاری موارد نسخه هایی که پیچیده می شوند، نه تنها به اندازۀ کافی 
جوامع را نمی شناسند، بلکه از آن بدتر با پیاده شدن آن ها جامعه دستخوش تالطم ها و 

نا بسامانی های بیشتری می شود. 
بازگردیم به ایران و ماجرای توانمند سازی. پذیرش این نسخه ها البته با بومی سازی 
آن ها، باعث شد که نخبگان سیاسی فکر کنند که راهی یافته اند که نه تنها بخشی از 
مشکالت جامعه را کم کنند و از نارضایتی ها بکاهند، بلکه از این رهگذر هم چنان که 

گفتم، بر ثبات سیاسی بیافزایند. 
برگردان  شد،  حادث  سازی  بومی  این  راستای  در  که  اتفاقاتی  جالبترین  از  یکی 
»توانمندسازی«  واژۀ  مثال  برای  بود.  بومی  های  زبان  به  تعابیر  و  اصطالحات  این 
برای ترتیب  همین  به  و   empowering برای  »توانمندساز«  و   empowerment برای 
disempowerment معادل »ناتوانمند سازی« به کار رفت. وقتی از توانمندسازی سخن 

می گوییم در واقع انگار داریم از شخص معلولی سخن می گوییم که پاهایش را بگذارند 
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مثاًل زیر برق تا بتواند راه برود. در حالی که وضع زنان این نیست. زنان دچار معلولیت 
نهفته  برخوردارند. مشکل در جای دیگری  زیادی هم  بسیار  توان  از  برعکس  نیستند. 
است. در آن جا که به زنان اجازه نمی دهند توانائی های خود را به کار گیرند و به آن 
ها فرصت داده نمی شود. زنان اجازه ندارند مناسبات قدرت را زیر سؤال ببرند و از این 
بپرسند که چرا یک مرد آزادانه می تواند به سفر برود اما یک زن نمی تواند. مسأله زنان 
این نیست که آن ها نمی فهمند و نمی دانند و معلول جسمی و فکری اند. جا به جایی در 
مناسبات قدرت یعنی زنان دائمًا در معرض ترس، نا امنی، تهدید به تجاوز و طرد شدن 
نباشند. بنابراین مسأله بر سر توان نیست، بر سر قدرت است. این در حالی است که در 
اصِل واژه مفهوم power یا قدرت به کار رفته که واژه ای عمیقًا سیاسی است. می بینید 
که حتی در ترجمه و کاربرد به زبان بومی، چگونه واژگان از معنای خود تهی می شوند 
و به تعبیری بی قدرت می شوند و مناسبات قدرت حتی از واژگان کنار گذاشته می شود. 
باید در نظر داشت که power با توان یا نیرو فرق دارد. وقتی شما راجع به قدرت صحبت 
می کنید دارید در مورد روابط قدرت صحبت می کنید نه راجع به نیرو و توان و... راجع 
به زور بازو و قدرت بدنی حرف نمی زنیم. راجع به این صحبت نمی کنیم که زنان چند 
تا گاو یا چند کالس سواد داشته باشند وضعشان بهتر می شود. حتی به نظرم در مورد این 
که آیا زن در خانوادۀ تک همسر زندگی کند بهتر است یا در خانوادۀ چند همسر هم 
صحبت نمی کنیم. برای همین من اصرار دارم که به جای توانمندی باید از »قدرتمندی« 
استفاده کرد که قدرت را در خود دارد. قدرتمندی مناسبات قدرت را هدف قرار می دهد 
که مسأله ای کالن است و ساختاری و به همین دلیل تغییر ساختاری یا دست کم تغییر 
در مناسبات قدرت را می طلبد، در حالی که توانمندی بحث را به مسأله ای فردی فرو می 
کاهد و اِشعار دارد بر این که اگر مثاًل وضع اقتصادی، یا بهداشتی، یا آموزشی زنان بهبود 
یابد، مسایل حل می شود. این را اضافه کنم که تنها در ترجمه و برگردن به زبان بومی 
  empowerment نیست که واژۀ قدرت از بین می رود حذف می شود. امروز شما وقتی از
صحبت می کنید، همه متوجه می شوند که دارید از کدام پارادایم حرف می زنید. اصل 
مشکل در واقع در همین پارادایم است. در واقع این پارادایم و گفتار توسعه ای بود که 
این واژه را از تاریخش تهی کرد و معنای آن را از آن گرفت. این واژه ریشه در جنبش 
های مدنی سیاهان در آمریکا دارد که در صدد احقاق حقوق شهروندی و جا به جایی در 
مناسبات قدرت فرادست و فرودست در آن جامعه بود. اعتراضی بود به تبعیض نسبت 
به خود این مناسبات و دیدگاه هایی که »سیاه« را بازتولید می کرد که سمبل همه نوع 
تبعیض و فرودستی بود، یعنی انسان فرودست. بنابراین خود این واژه عمیقًا دارای تجربه 
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ای سیاسی است که البته امروز دیگر چنین نیست. برعکس به واژه ای دل بهم زن تبدیل 
شده که هر کس بشنود، گمان می کند می خواهید بحث های کسل کننده و پر از آمار 
و ارقام و البته دروغ و فریب به خورد ملت بدهید در این مورد که بانک جهان در کجا 

وام داده به زنان برای طرح های خود اشتغالی و این قبیل چیزها. 
اصلی خود  به جای  را   empowerment است که چگونه  این  نخست  بنابراین بحث 
بر گردانیم. اگر مسأله قدرتمند کردن زنان است، نخست باید واژه را درست تعریف 

کنیم. 
این جا ما با مناسبات قدرت سر و کار داریم. اما این یعنی چه؟ یعنی هر جا و در هر 
حوزه ای در جامعه که در آن پای جنسیت در میان باشد، مسلمًا آن جا حوزۀ قدرت و 
حوزۀ مناسبات قدرت است، یعنی در آن جا به احتمال قوی زنان با مردان نا برابراند. 
تقریبًا در همه جا این مناسبات به ضرر زنان است. نه تنها در حوزۀ بهداشت، آموزش، 
جا  همه   ... و  وخیابان  کوچه  خصوصی،  حوزۀ  در  بلکه  سیاسی،  مشارکت  و  اقتصاد 
مناسبات قدرت به ضرر زنان است و آن ها را فرودست می کند؛ حتی اگر برخی از زنان 
به دلیل قرار داشتن در الیه هایی از طبقات باال می توانند از برخی از مواهبی برخوردار 
شوند که مردان در اختیار آن ها می گذارند، اما برای زنان در طبقات فرودست چنین 
اند: نخست،  نیست. بر عکس زنان در این طبقات از دو نوع تبعیض همزمان در رنج 
مناسبات قدرت اقتصادی که عمیقًا به ضرر آن هاست و دوم مناسبات قدرت جنسیتی. 
بنابراین اگر از قدرتمند شدن سخن می گوییم، باید این مناسبات را به رسمیت بشناسیم 

و از آن ها حرف بزنیم. 
اما  اند،  بهره  بی  بودن  توانمند  ابزارهای  مهمترین  از  یکی  از  سواداند،  بی  زنان  اگر 
ایران  در  بینیم  می  نیست. همچنان که  قدرتمند شدن  معنای  به  با سواد شدن ضرورتًا 
و  اند  فرودست  جا  همه  در  زنان  اما  است،  زنان  آن  از  ها  دانشگاه  ورودی  بیشترین 
مناسبات قدرت به ضرر آن هاست. همین وضعیت در کویت نیز صادق است. بر همین 
منوال اعطای وام به زنان فقیر پاکستانی برای این که بتوانند در کارگاه های کوچک 
یا مزارع خودگردان، مشاغلی را برای خود ایجاد کنند از آن کسب درآمد کنند، عالی 
است، اما این کار به معنی قدرتمند شدن empowerment نیست. این کار در واقع به 
این معنی است که برای آن زنی که درآمدی ندارد و در فقر مطلق است، زمینه ای ایجاد 
کرده ایم که از فقر مطلق کمی فاصله بگیرد. اما این زن قدرتمند نشده، به این دلیل که 
هنوز مناسبات قدرتی که باعث شده اند این زن در آن فقر بماند جابجا نشده اند.اگر در 
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افغانستان طالبان با کمک زور امریکایی رفته و قدرت مرکزی را از دست داده اما زن 
افغانستان قدرتمند نشده به خاطر این که طالبان هنوز می توانند برگردند و تفکر طالبانی 
هنوز پا بر جا و ریشه دار است. هر زمان که قدرت دولتی و توازن قوا به هر دلیلی 
جابجا شود باز همان اتفاقات می تواند تکرار شود و حتی این بار شاید به مراتب بدتر و 
شدیدتر. بنابراین اگر در مورد افغانستان در همین چارچوب بخواهیم صحبت کنیم می 
توان گفت زن افغان بعد از تهاجم امریکا و سقوط طالبان قدرتمند نشده؛ اگر وضعش 
بدتر نشده باشد، حداکثر بهبود کمی پیدا کرده است. اما همچنان آسیب پذیر است. در 
مواردی حتی بدتر شده. بنیادگرایی که یکی از مهمترین موانع در قدرتمند شدن زنان 
و فرودست سازی آن هاست و همة هدفش فرودست سازی زنان و تبدیل آن ها به 
وسیلة اطفای شهوت است، در همه جای منطقه به جز ایران در حال رشد است و این 
یعنی وضع زنان به رغم همة نسخه هایی که نهادهای بین المللی پیچیده اند، در سال های 
آتی رو به بدتر شدن دارد. حتی در ایران نیز با این که جامعه بنیادگرایی اسالمی را پس 
زده، اما دولت همچنان در صدد است از زنان قدرت زدایی کند و اهتمامش این است 
که آن امتیازات نسبی ای را که زنان از آن برخوردار بودند، از آن ها بگیرد و این بار 
تنها فرودستان هدف نیستند که دارند متحمل بیشترین آسیب می شوند، بلکه حتی زنان 

طبقات متوسط نیز هدف اند.
قرار  بازبینی  باال مورد  از  فرمایشی  این نسخه های  تنها  نه  نو  از  بنابراین الزم است 

بگیرند بلکه از نو از خود بپرسیم که در مقابل این وضع چه باید کرد. 
در این تحقیق بنای من بر این بود که با مرور تجارب زنان در ایران بعد از انقالب تا 
حد ممکن به این پرسش پاسخ بدهم. برای این کار سراغ گروه های مختلف اجتماعی 
رفته و از راهکارهایی پرسیده شد که زن ها برای قدرتمند کردن خودشان از آن ها 
استفاده کرده اند. این کار از طریق مصاحبه ها و گفتگوهای عمیقی انجام شده است که 

با زنان در مورد تجارب شان صورت گرفته.
 disempowerment همچنین یکی از موارد مهم در این تحقیق بررسی بی قدرت شدن
و عواملی بوده است که منجر به آن می شود. پرسش این است که چگونه از زنان قدرت 
زدایی شده است و آن ها احیانًا در مقابل آن چگونه واکنش نشان داده اند و آیا این 

واکنش ها موفق بوده و توانسته مناسبات قدرت را به نفع آن ها جا به جا کند؟ 
مسألة توجه به تجارب فردی و بومی زنان اغلب در نسخه هایی دیکته شده از باال 
فراموش می شود. درست به همین دلیل این نسخه ها ساده انگارانه اند و بیش از آن که 
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از مشکالت زنان بکاهند، در واقع با همدستی دولت ها به ضرر آن ها عمل می کنند. در 
نظر گرفتن ابتکار در طرح هایی که برای قدرتمند شدن زنان به کار بسته می شود، خود 
نوعی از قدرتمند شدن است و بر عکس هر طرح یا کنشی که تنها چشم بر نهادهای بین 
المللی و طرح های آن ها یا دولت داشته باشد، خود از موجبات بی قدرت شدن است. 
بنابراین این پژوهش ضمن آن که منتقد این طرح هاست، در عین حال آن ها را بخشی 
از روند بی قدرت سازی ای می داند که جوامع در حال توسعه و به ویژه زنان در این 

جوامع را هدف گرفته است. 
برای بررسی تجارب زنان، به تحلیل گفتارهایی پرداخته ام که زنان از آن گفتارها 
برای جا به جایی در مناسبات قدرت و ایجاد دعاوی مشروع استفاده کرده اند. در ادامه 
بدیل آن گفتارها را که در واقع بی قدرت شدن زنان را هدف گرفته اند، مورد بررسی 
قرار داده ام. یکی از نتایج این بحث این است که چنان چه در جامعه ای تنها معدودی از 

زنان بتوانند از نردبان قدرت باال بروند، این به معنای قدرتمند شدن آن ها نیست.
سوال: ببخشید منظور شما از باالرفتن چیست؟

جواب: منظور این است: در ایران هم قبل و هم بعد از انقالب بودند زنانی که به طرق 
گوناگون موفق شده اند به سلسله مراتب قدرت سیاسی راه یابند. این ها عمدتًا باعث 
بهبود در وضع فردی خودشان شدند و نه بهبود در وضعیت زنان به طور کلی. البته این 
بدان معنا نیست که این ها نباید در سیاست حضور داشته باشند. خیر، اما این حضور 
در سیاست را تا زمانی که بسیاری از زنان عماًل از آن محروم اند، نمی توان به حساب 
قدرتمند شدن زنان گذاشت. این دستیابی به قدرت نهایتًا به معنای توانمند شدن فردی آن 
زنانی است که خود را به قدرت رسانده اند. همین. دال بر هیچ چیز دیگری نیست. برای 
مثال از حضور 25 درصدی زنان در پارلمان افغانستان و کوتا سیستم در این کشور نمی 
توان نتیجه گرفت که زن افغان قدرتمند شده. خیر، در بهترین حالت برخی از زنان افغان 
توانمند شده اند که البته هیچ به این معنی نیست که توانسته باشند مناسبات قدرت را به 
نفع )همة( دیگر زنان در جامعة افغانستان جا به جا کرده باشند. در ایران بعد از انقالب 
هم با سیطرۀ بنیادگرایی اسالمی بر بسیاری از شئون زندگی، برخی از زنان توانستند به 
سطوح باالی قدرت سیاسی راه یابند، اما اکثر آن ها محروم شدند و راه برای شان بسته 
شد. آن زنانی که در قدرت حضور داشتند، هم نتوانسته اند و هم نخواسته اند که راه را 

برای دیگر زنان فراهم کنند. 
در برابر این روند بی قدرت کننده، زنان استراتژی های مختلفی را در پیش گرفتند. 
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برخی از آن ها همان طور که گفتم در صدد بر آمدند  تا از رهگذر برخی از تالش 
های فردی از نردبان قدرت باال بروند. برخی دیگر منفعل شدند. استراتژی های دیگری 
هم در مقابل طرد گستردۀ زنان وجود داشت: برای مثال مقاومت در زندگی روزمره 
به صورت فردی مثاًل زنان برای بهبود اوضاع خودشان از دادگاه ها تقاضای طالق می 
کردند و در صدد بهبود اوضاع فردی خودشان بر می آمدند یا مثاًل کارگاه یا تعاونی 
هایی را برای خوداشتغالی راه اندازی می کردند. یا در مواقعی زنان به کالس موسیقی و 
زبان خارجی و داستان نویسی و ... می رفتند و می روند که در واقع باعث می شود که 
زن ها خودشان را از نظر فردی بسازند. اما بودند زنانی که به کنش جمعی رو آوردند و 
بدنة حرکت های بعدی زنان را پی ریزی کردند. این کنش جمعی که الزمة همة جنبش 
های اجتماعی است، برای قدرتمند شدن اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع با کنش های 

فردی و پیمودن نردبان ترقی فردی نمی توان خود و دیگر زنان را قدرتمند کرد.
در عین حال باید در نظر داشت که هر نوع کنش جمعی قدرت زا نیست، بلکه تنها 
آن دسته از کنش های جمعی قدرت زا هستند که بتوانند مناسبات قدرت را جا به جا 

کنند.
پرسش اصلی ای که در این جا وجود دارد، این است که چه گفتار یا گفتارهایی 
ای  گفتاری  منابع  چه  از  زمینه  این  در  زنان  و  کنند  ایجاد  را  جمعی  کنش  توانستند 

برخوردارند و چه موانعی در این مورد وجود دارد. 
سوال: شما بر پایه چه تحلیلی می گویید که تنها نوع empowering از طریق کنش 

جمعی ممکن است؟
جواب: در این تحقیق مقایسه ای صورت گرفته بر اساس مصاحبه هایی که از زنان 
فعالیت ها  از جمله زنانی که در  گرفته شده است در گروه های اجتماعی گوناگون. 
خیریه ای مشغول هستند، با زنانی که در بسیج هستند و آنهایی که در کمپین یک میلیون 
امضا و دیگر کمپین ها مشغول اند با کسانی که در احزاب و جمعیت ها و انجمن ها 
شاغل بوده اند، و همچنین زنان در گروه های فرودست اجتماعی، از جهت تأثیری که 
بر محیط و روابط قدرت پیرامونشان داشته اند، مورد مقایسه قرار گرفته اند. از این بین 
مشخص شد که کمترین تأثیر را از این جهت زنانی دارند که در فعالیت های خیریه ای 
مشغول اند. در واقع آن ها با صحه گذاشتن بر مناسبات قدرت موجود و تشویق دیگر 
زنان به پیروی از آن ها به نحوی حتی به بازتولید مناسبات قدرت می پردازند. در مقابل 
زنان بسیجی بودند که در مساجد فعال اند، تأثیر بیشتری روی محیط و وضع خودشان 

استعمار نو و نسخه های بين المللی واحد نابرابری جنسيتی را تشدید می کند



89

دارند. 
پیدا کنید، چکارمی  با همسرتون  این پرسش که »اگر مشکلی  برابر  مثال در  برای 
کنید؟«، جواب های این گروه ها خیلی متفاوت است. برخی می گویند باید از او مطلقًا 
اطاعت کرد تا وضع بهتر شود، عده ای دیگر می روند سراغ مشاوره، برخی دیگر ریشه 
ای تر می بینند و از خود می پرسند چرا در جایی که حق با آن هاست باید از مرد اطاعت 
کنند. در این بین تنها معدودی در صدد بر می آیند تا وضع را برای خود و دیگران از 
رهگذر کنش های جمعی در جهت تغییر ریشه ای وضعیت بهبود ببخشند و دیگران سعی 
می کنند علل و عوامل را نبینند و در عوض سعی کنند تا با نسخه های عامی و نا معتبر و 
موقتی وضع را بهبود بخشند.  قدرتمند شدن در این جا تنها به آن کنش هایی اطالق می 
شود که  مناسبات قدرت نابرابر را هدف گیرند که هدف از آن نهادینه کردن اطاعت 
زنان از مردان است؛ بی آن که خود اطاعت کردن زیر سؤال برود و به جایش مناسبات 

برابر و مبتنی بر گفتگو میان طرفین برقرار شود. 
به  را  یا مشکل  بر مشکالت غلبه کنند،  اطاعت موقتی می خواهند  با  آن زنانی که 
تعویق می اندازند، یا با راه حل های مقطعی با آن برخورد می کنند که در نهایت وضع 
را برای خودشان هم بهتر نمی کند. بر عکس، هر قدر میزان آگاهی گفتاری زنان بیشتر 
باشد، میزان دسترسی به کنش های جمعی هم افزایش پیدا می کند و می تواند آگاهی 
های بین گروهی پدید آورند که به آن ها امکان کنش می دهد برای مقابله با شرایط 

نابرابر برای همة زنان و نه مطابقت و سازگاری مقطعی.
سوال: از توضیحات خوب و مفصل شما ممنونم. بحثی که شما کردید بسیار اساسی تر 
و پایه ای تر از سئوالی است که ما داشتیم و شما پاسخ سئوالی ما را که مناسبات قدرت 
را چگونه می شود تغییر داد؟ به گونه ای به جنبه ای از آن اشاره کردید. من می دانم که 
بحثی که شما مطرح کردید از زاویة دیگری هم به آن عالقمند هستید و در سال های 
گذشته هم به آن فکر کرده اید و روی آن کار و تحقیق کرده اید و نسخه های نازلی 
که شما از آن صحبت می کنید و از نهادهای بین المللی و منافعی که از آن نام می برید 
که البته خودش یک بحث مفصلی است که می توان دقیق تر به آن وارد شد. اما چون 
ما داریم منطقه را به عنوان میدان کاری و فکری در نظر می گیریم، پرسش را هم در 
همین محدوده در نظر می گیریم. مسأله این است که در بهترین حالت در کشورهایی 
که به دالیل مختلف نهادهای غیر دولتی مثل ان جی اوها تشویق و ترغیب می شوند، در 
واقع تنها فضایی که برای عمل مردم ایجاد می شود و مقبول شمرده می شود ان جی اوها 
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هستند و اَشکال دیگری از فعالیت جمعی و ارادۀ گروهی محدود می شود، مثاًل دیگر از 
سندیکا یا مطالبات اجتماعی صحبت نمی کنیم بلکه تنها کادر قابل قبول را در ارتباط با 
مسایل مختلف جامعه ایجاد ان جی اوها می دانیم. خود این مسألة، استعمار و دخالت های 
نه فقط کشورهای بیگانه بلکه نهادهای بعضًا پر نفوذ تر و قدرتمند تر از فالن کشور را 
پیش می کشد. می خواهم شما در مورد این که از منظر مناسبات، قدرت را چگونه می 

شود تغییر داد، صحبت کنید.  
جواب: من فکر می کنم این جا باید وارد یک فاز جدید و چهارچوب وسیع تری 
شد. ببینید شرکت در یک تظاهرات خیابانی یعنی مداخله از حق دخالت در سیاست یا 
مشارکت سیاسی. فرض بر این است که این یک حق همگانی است؛ هر چند در عمل 
چنین نیست. اما اندیشة پس و پشت تشویق و راه اندازی برخی از نهادها مثل ان جی 
ندارند یا صالحیت مشارکت در  یا اجازه  ندارند  یا تمایل  این است که همگان  او ها 
سرنوشت خود را ندارند. لذا نیاز به آن است که نهادهایی به وجود بیایند تا افراد دارای 
صالحیت در آن ها فعال باشند تا بتوانند بر سرنوشت عموم تأثیر بگذارند و به خاطر این 
کار دستمزد هم دریافت کنند. به نظر می رسد این کنار گذاشته شدن ایدۀ همگانی بودن 
سیاست و حق همگانی مشارکت در روندهای سیاسی از دهة 80 به این سو اتفاق افتاد و 
از این رو ربط وثیقی با سیاست های نولیبرالیزاسیون یا شکل گیری یک گفتار جهانی 
در اقتصاد دارد که در آن بازار بر همه چیز سیطره پیدا می کند و همه چیز قابل مبادله و 
معامله می شود، یعنی هر چیزی یک قیمتی پیدا می کند، حتی سیاست و حتی مشارکت 
در سرنوشت. یعنی این پرسش باب می شود که برای چه شما باید وقتی را که از آن می 
توانی برای پول در آوردن استفاده کنی بیهوده هدر بدهی؟ فعالیت داوطلبانه چرا؟ این 
تفکر پدید می آید که حق مشارکت هم فروشی است، چون بهبود زندگی هزینه دارد. 
کسانی باید باشند که به طور تخصصی این کار را انجام بدهند و برایش دستمزد دریافت 
کنند. این ها می شوند ان جی اوها. دامنة فعالیت شان هم می شود حقوق زنان، کودکان، 
محیط زیست، حقوق بشر و... اندیشة پس و پشت ان جی اویی شدن این است که همگان 
حوصلة این مسایل را ندارند و در ضمن این ها مسایل تخصصی است که همه صالحیت 
مداخله در آن ها را ندارند و باید کسانی باشند تا دستمزد بگیرند و این کارها را انجام 
بدهند. بنابراین به نظر من ان جی اویی شدن را باید در ارتباط با بحث خصوصی سازی 
یا سیاست های تعدیل اقتصادی دید که در همه جای دنیا از دهة 70 -80 میالدی به این 
سو شکل گرفت و شکل هژمونیک و مسلط پیدا کرد. این سیاست های تعدیل اقتصادی 
فرهنگ متناسب با خود را نیز آوردند که عبارتست از مصرف گرایی بی حد و حصر، 
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کاالیی شدن هر چه بیشتر مناسبات انسانی و حتی کاالیی شدن حوزۀ سیاست که می 
شود به آن گفت خصوصی کردن امر سیاسی و سیاست. 

رشد ان جی او ها در کشورهای در هر حال توسعه را باید در راستای این موج مورد 
ارزیابی قرار داد. جالب این که در این ادبیات از ان جی او ها با عنوان نهادهای جامعة 
مدنی یاد می شود که اساسًا ارتباطی میان این ها وجود ندارد. چون یکی از مهم ترین 
ویژگی های جامعة مدنی داوطلبانه بودن فعالیت ها در آن است، در حالی که در ان جی 
او ها هیچ فعالیتی داوطلبانه نیست و همه برای کسب سود بیشتر فعالیت می کنند؛ گیرم 

حوزۀ فعالیت آن ها مسایلی مثل محرومان و زنان و حقوق بشر باشد. 
 مسأله این جاست که حتی مشکالتی مثل آلودگی هوا، خشکسالی، سالح های اتمی، 
قاچاق انسان و مواد مخدر و نظایر این ها مسایلی هستند که سرنوشت همة آدم ها را در 
همه جای دنیا تحت تأثیر قرار می دهند و نمی شود این مسائل را صرفًا به دست نهادهای 
بین المللی یا فعاالن ان جی اویی سپرد. برای نمونه تبعات سیل پاکستان که یک حادثة 
طبیعی و علی الظاهر غیر سیاسی است، دامن همه را خواهد گرفت و همه در منطقه از 
تبعات آن متأثر خواهند شد، بنابراین نمی شود گفت به ما ربطی ندارد. سرنوشت زنان در 
افغانستان می تواند بسیار تحت تأثیر این حادثه قرار گیرد. برای مثال نفوذ اسالم گرایی 
از گونه افراطی آن در پاکستان می تواند منجر به تقویت رویه های ضد زن در افغانستان 
هم بشود و سرنوشت زنان افغان را جا به جا کند. امروز مسایل روز به روز بیشتر خصلت 
جهانی به خود می گیرند و زندگی همه را تحت تأثیر قرار می دهند. در حالی که در 
روند خصوصی شدِن سیاست که نمود بارزی را در ان جی اویی شدن هر چه بیشتر به 
ویژه در منطقة خودمان شاهدیم، مردم تشویق می شوند به دوری گزینی هر چه بیشتر 
از دخالت در سرنوشت شان که حاصلش در شکل افراطی روی آوردن به سیاست های 

خشن مثل جذب شدن به گروه های افراطی یا بمب گذاری انتحاری است.
مسألة دیگری که باید به آن توجه داشت رابطة استعماری ای است که با ان جی اویی 
امر سیاسی می تواند به  این رهگذر سیاست و  از  شدن دارد شکل می گیرد. در واقع 
کنترل تمویل کنندگان و نهادهای خارجی ای در آید که تعیین می کنند ان جی او ها 
در چه موردی و تا چه میزان و در چه محدودۀ زمانی و با چه برنامه ای باید کار کنند. 
آن ها هستند که تعیین می کنند کدام مسأله اهمیت دارد و باید در تیتر اخبار قرار گیرد 

و برجسته شود.
با  اشتباه نشود( در مقاله ای  با پترائوس  این مسأله را جیمز پتراس )  افراطی  شکل 
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عنوان »ان جی او ها در خدمت امپریالیسم« مورد بررسی قرار داده و با مرور تجارب 
شیلی و آرژانتین نتیجه می گیرد که ان جی او ها در واقع متناسب با برنامه های بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول حرکت می کنند که حاصل آن ها حتی اگر غارت 
منابع این کشورها نباشد، رواج فرهنگ بازاری و مصرفی است که البته موفق شده اند به 
خوبی آن را در همة کشورهای این منطقه از افغانستان گرفته تا ایران، دوبی، عربستان، 
پاکستان، عراق، لبنان، و مصر و... جا بیاندازند. این فرهنگ استثنابردار هم نیست و حتی 
افراطی ترین گروه های جهادی را نیز در بر می گیرد. پیوندهای عمیق مالی میان القاعده 
و سرمایه داری غربی تصادفی نیست. در واقع خود گروه های به اصطالح جهادی اسالمی 
چنان به شدت مغلوب این مصرف گرایی و امپریالیسم نو شده اند که می شود گفت تمام 
تالش های شان برای دستیابی به قدرت در واقع برای دستیابی به رفاه، پول و ثروت و... 
است.  بنابراین نباید تصور کرد که مثاًل جایگزین هایی برای ان جی او شدن را می شود 
در گروه ها و فعالیت های مقابل آن ها به ویژه بنیادگرایان یافت. متأسفانه باید گفت 
تا زمانی که بنیادهای نظری نگاه به سیاست عوض نشود، این روند عوض نخواهد شد 
و از این جهت تفاوتی میان این گروه یا آن گروه وجود ندارد. اما اگر بتوان در مقابل 
این روند جایگزینی را مطرح کرد، تقویت کنش های جمعی به ویژه در جنبش های 
اجتماعی و کنش های داوطلبانة مترقی است که تبعیض را در هر شکل اعم از نژادی، 

قومی، و جنسیتی زیر سؤال ببرد. 
بنابراین به رغم ظاهر آن ها، کاری که ان جی اوها انجام می دهند جا به جا کردن 
مناسبات قدرت به نفع مردم و فرودستان اجتماعی نیست. بلکه در واقع ترویج فرهنگ 
منفعت فردی، مصرف گرایی و خصوصی کردن منافع همگانی است که دارد به همراه 
روندهای اقتصادی جهانی همه جای دنیا را از خود متأثر می کند؛ به ویژه منطقة ما را. 
در مقابل باید کنش های جمعی داوطلبانه در قالب نهادهایی مثل جنبش های اجتماعی 
را تقویت کرد که می توانند تغییر به وجود بیاورند. مثالی می زنم. تظاهرات زنان در 
کابل بر علیه قانون خانواده در این کشور روند مثبتی بود که نشان از عزم آن ها برای 
تغییر وضعیت موجود به صورت گروهی داشت. این قبیل فعالیت ها از بسیاری از فعالیت 
های ان جی اویی مؤثر تر است. نه تنها بر افکار عمومی تأثیر می گذارد، بلکه زنان را 
نیز به قدرت خودشان واقف می کند.  تغییر در مناسبات قدرت از این رهگذر حاصل 

می شود.
این کنش ها قابلیت هایی دارند که فعالیت های ان جی اویی ندارند. ان جی او ها باید 
همیشه هوای دولت را داشته باشند، در حالی که در جنبش های اجتماعی مردم بی پرده 

استعمار نو و نسخه های بين المللی واحد نابرابری جنسيتی را تشدید می کند



93

و رو در رو و بی تعارف با دولت صحبت می کنند و از حقوق خود می گویند. این 
فعالیت بر سیاست تأثیر زیادی می گذارد و دولت مردان را وا می دارد تا در تصمیمات 
خود دست کم به تبعات خیابانی کارهایی که می کنند و تصمیماتی که می گیرند، دقت 
کنند. تفاوت زیادی وجود دارد میان مذاکرات تلفنی مؤدبانه در پشت درهای بسته و زیر 
کولر دفاتر، با آمدن به خیابان و نشان دادن عزم و اراده برای تعقیب خواسته ها. البته نمی 
خواهم بگویم که مذاکره و صحبت در دفاتر بی نتیجه است، خیر، اما مذاکره همیشه باید 

مسبوق به نشان دادن قدرت باشد تا نتیجه بدهد، وگرنه بی نتیجه خواهد بود.
خالصه کنم: تا زمانی که همگان یا دست کم بسیاری از مردم  اعم از زن و مرد در 
سیاست مداخله نکنند و قلمرو سیاست را متعلق به خودشان ندانند، تغییری در سرنوشت 
آن ها حاصل نخواهد شد. فعاالن ان جی اویی نیت های خیلی خوبی دارند، اما نه توان 
آن را دارند که به مشکالت مردم و به ویژه زنان رسیدگی کنند و نه در بیشتر موارد 
به آن ها اجازه داده می شود که چنین کنند. آن ها می توانند موضوعات خاصی را پی 
گیری کنند، اما نمی توانند سرنوشت زنان را برای مثال در جامعة افغانستان تغییر دهند. 
زن ها خودشان باید با کار داوطلبانة گروهی و دایمی و زیر فشار گذاشتن دولت در 
صدد بر بیایند تا سرنوشت خودشان را تغییر بدهند. مسألة زنان در جوامعی مثل ما عمیقًا 
سیاسی است و با سیاست گره خورده است. بر عکس، در بسیاری موارد، ان جی او ها 
نمی توانند و نمی خواهند به مسایل سیاسی و مناسبات قدرت در حوزۀ سیاسی بپردازند 

و نتیجه یک دور باطل همیشگی است. 
تمام  به ضرر همة مردم  بلکه  نیست،  به حال زنان مضر  اویی شدن فقط  اما ان جی 
می شود. می دانید چرا؟ چون با رشد ان جی او ها دولت ها حس می کنند که دیگر 
مسئولیتی ندارند و در نتیجه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند. در واقع ان جی او 
ها باعث می شوند که دولت مردان به خود بگویند: تحصیل زنان یا محیط زیست و... 
به ما چه ربطی دارد؟ خب فالن ان جی او در کابل هست که دارد در این مورد فعالیت 
می کند. نتیجه این می شود که نه تنها مشکالت زیاد می شود، بلکه فساد هم فراوان می 
شود. وقتی دنبال پول رفتن مد شود، دیگر کسی به فکر بهبود وضعیت زندگی مردم 
نیست، همه دنبال این اند که بیشتر جمع کنند و زندگی بهتری داشته باشند. دولت هم 
به جای این که بیاید منابعش را صرف رفع مشکالت مردم کند، مدرسه بسازد، دانشگاه 

بسازد و... آن ها را به جیب کارمندان خودش می ریزد. 
دوش  سبک  خودش  وظایف  از  را  دولت  که  جنبه  این  از  مسأله  این  دقیقًا  سوال: 

سياست نامه
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باعث خصوصی سازی مسایل کالن سیاسی،  واقع  است و در  قابل بحث  می کند هم 
اجتماعی و خدماتی که جزو مسئولیت های اجتماعی یک دولت است، می شود. ولی 
این خنثی سازی جامعه و خلع ید کردن جامعه از فعالیت های اجتماعی خودش یعنی 
بهترین فرزندان یک سرزمین راننده و کارمند و تایپیست و... ان جی اوها می شوند، 
یعنی نویسنده دیگر نویسنده نیست و مثاًل ورکشاپ می گذارد، مهندس دیگر مهندس 
نیست و پروپوزال نویس است و برای همین هم بعداً مطرح می شود که این سرزمین 
نخبه و کاردان ندارد و باید متخصصین خارجی بیایند و کارها را انجام دهند. در غایت 
نساختن مدرسه و تضعیف دانشگاه و بی توجهی به امر آموزش به این دلیل است که 
لزومی هم ندارد که این مملکت نخبه و یا متخصص داشته باشد. در واقع باید یک سری 
تکنوکرات داشته باشد که در قالب ان جی اوها کار کنند در واقع خواستی فرا تر از این 

وجود ندارد. درست است؟
جواب: درست است. و بعد هم این اقتصاد ان جی اویی که از آن صحبت می شود 
وارد می شود. یعنی کم کم این رویه جا می افتد اصاًل لزومی ندارد که شما مهندس، لوله 
کش ، نویسنده و ... داشته باشید. شما ان جی او اکتیویست دارید. یعنی جامعه متخصص 
نیاز ندارد. نیاز به آدم هایی دارد که تخصصشان نوشتن گزارش های خاص برای تمویل 

کننده است و باید کمی هم انگلیسی بدانند.
سوال: در صحبت هایی که قباًل من و شما با هم داشتیم یادتان هست که من از رئیس 
دانشکده دانشگاه گرجستان برای شما گفتم که گفت رییس دانشگاه و وزارت علوم 
آمدند به ما گفتند که شما هر کدام یک ان جی او هستید و بر پایة امکانات مالی که 
می توانید تهیه کنید تصمیم بگیرید که برنامه علمی دانشگاه چه باید باشد. یعنی در واقع 

مرگ تفکر.
جواب: درست است. متأسفانه این اتفاق در همه جای این منطقه دارد می افتد که 
به معنی مرگ سیاست، مرگ ابتکارات و وابستگی هر چه بیشتر و از بین رفتن زیر 
ساخت هایی مثل دانشگاه، مدرسه، کتابخانه، و... است. نتیجه این می شود که دولت هم 
از تصدی گری و مسئولیت خودش کم می کند و در نتیجه نسلی که بار می آید، فاقد 

اندیشه، ابتکار، و تعهد و مسئولیت و عمیقًا غیر انتقادی و وابسته است. 
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تجربه فعالین حقوق زن در افغانستان





اصالح و تعدیل قوانین تبعیض آمیز اولویت 
مبارزاتی زنان در افغانستان

گفتگو با عادله محسنی

سوال: لطفا خودتان را معرفی کنید ؟
جواب: عادله محسنی هستم. در ایران تحصیل کردم و 
لیسانس حقوق دارم. از سال 2002 وارد فعالیت هایی شدم 
که از زنان حمایت می کرد. و فعال در کمیته مشارکت 
سیاسی زنان عضو هستم که خود نیز یکی از موسسان آن 
بودم و همچنان عضو و یکی از موسسان کمپاین 50% هستم 

و فعال نیز برای حمایت از حقوق زنان کار می کنم. 
سوال: شما از موسسین کمیته مشارکت سیاسی زنان و 
کمپاین 50% زنان افغانستان هستید، لطفا در مورد چگونگی 

به وجود آمدن این کمیته و کمپاین توضیح دهید؟
جواب: کمیته مشارکت سیاسی زنان که در سال 2004 
نیازی  اساس  بر  کمیته  این  آمد.  وجود  به  و  شد  تشکیل 
که زنان احساس می کردند در مورد حمایت سیاسی شان 
به وجود آمد . در زمان دولت موقت کمتر کسی به فکر 
مشارکت سیاسی زنان بود و با وجودی که در قانون اساسی 
در پارلمان برای زنان سهمیه در نظر گرفته شده بود ولی 
زنان خودشان اکثریت نمی دانستند که چطور از این حق 
خود استفاده کنند. و همچنان مردان نیز کمتر باور به کار 
سیاسی زنان داشتند و دولت هم دستخوش مشاورین جنگ 

ساالر خود بود که بویی از حقوق زنان نبرده بودند.
نیاز  احساس  زنان  حقوق  فعالین  که  بود  جا  همین  در 
کردند که ارگانی باشد تا در سطح جامعه مدنی از حقوق 
سیاسی زنان حمایت کند و به عنوان اهرم فشار روی دولت 

عادله محسنی
لیسانس حقوق از دانشگاه تبریز 
در ایران، فعال حقوق زنان و از 
مشارکت  کمیته  بنیانگذاران 
سیاسی زنان افغانستان و کمپین 

50% زنان افغانستان.
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و نهادهای دولتی کار کند. این گونه بود که کمیته مشارکت سیاسی زنان آغاز به کار 
کرد. که در دور اول انتخابات پارلمانی نقش خوبی را بازی کرد و همچنان در سهم 
گرفتن زنان در شوراهای والیتی فعالیت های ارزنده ای کرد. و همچنان در حضور زنان 
در کابینه آقای کرزی و گرفتن حداقل یک کرسی برای یک زن در شورای عالی قوه 
قضاییه افغانستان که هنوز هم ما موفق نشدیم ولی همچنان مطالبه این مهم را خواهیم 
کرد، نقش بارزی داشت. در شرکت زنان در انتخابات به عنوان رأی دهند ه زیاد کار 
کردیم . این کمیته یک ان جی او نیست بلکه تجمعی از آرمان گرایان زن افغان هست 

که به عنوان تعهد و وظیفه ما این کار را می کنیم. برای تثبیت حقوق خودمان. 
انتخابات دوم ریاست جمهوری تشکیل شد. این کمپاین  کمپاین 50% هم در زمان 
به نظر حق رأی  به عنوان رأی دهنده ملموس کرد و  خواست ها و مطالبات زنان را 
مطالبه محور زنان را پر رنگ تر ساخت. یکی از کمیته های این کمپاین مالقات هایی 
را همراه کاندیداهای ریاست جمهوری داشت که از آن ها قول گرفت تا در صورت 
پیروزی، زنان را به عنوان نصفی از پیکر این جامعه فراموش نکنند و تالش کنند که به 
زنان پست هایی را در وزارت خانه ها و کابینه و بقیه جاهای دولتی بدهند و فرقی بین 
زنان و مردان قایل نباشند و مساوات را رعایت کنند. این کمپاین می خواهد که مردم و 
دولت به قانون اساسی توجه کرده و سعی در از بین بردن تبعیض بین زن و مرد بکنند. 
و هر دو را به عنوان رای دهنده یک سان ببینند. در عین حال سعی کرد به زنان جامعه 
این اعتماد به نفس را بدهد که در مقابل رأی خود حق دارند مطالباتی داشته باشند و باید 

با حق رأی خود مسئوالنه برخورد کنند.
این کمپاین تا حاال به جمع آوری امضا پرداخته و همچنان به آگاهی دهی عامه در 
و  ها  نگرانی  مسایل جدید روز  مورد  است و در  پرداخته  مطالبات خود  مورد خود و 

حمایت های خود را اعالن می کند . 
سوال: محور عمده و اولویت های مبارزاتی فعاالن حقوق زن در افغانستان چیست؟ 

یعنی در حال حاضر تمرکز مبارزاتی فعاالن بر روی چیست؟ 
و  قوانین هست  زنان روی اصالح  فعالیت های  فشار عمده  جواب: در حال حاضر 

حضورشان در سیاست. 
البته باید گفته شود که فعالیت های موسسات یا ان جی اوها مطابق نیازها و میل افغان 
ها اغلب نیست و کارهای پروژه ای معموال از پیش تعیین شده وارد افغانستان می شود 
و لی با این حال هر کاری که شود برای این جا خوب است یعنی بهتر از آن است که 
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اصال کاری صورت نگیرد. 
ولی  باشد  آموزی  سواد  مسأله  روی  بر  مان  عمده ی  فشار  زنان  ما  باید  من  نظر  به 
آن  ترین  عمده  که  کنند  می  کار  زنان  بخش  چند  در  فعال  نیست.  طور  این  متاسفانه 
اصالحات قوانین است و تا حاال هم زنان توانستند که بودجه ای را برای زنان تخصیص 
دهند. توانستند قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کنند. توانستند سن رسیدگی 
به جرایم اطفال را برای دختر و پسر یکسان کنند. توانستند نکاح نامه را رسمی کنند و 

چیزهای دیگری مانند این ها. 
سوال: فعالیت فعاالن حقوق زن در افغانستان و موفقیت ها و شکست های آن ها را 

به ویژه در 10 سال اخیر چگونه می بینید؟
جواب: زنان فعال در افغانستان دو دسته اند. دسته ای را که خارجی ها حمایت می 
کنند و بیشتر به زبان انگلیسی تکلم می کنند و آن ها هم به عنوان کسانی که شهادت به 
کمک های خارجی ها می دهند سفرهای خارجی می روند و جوایز دریافت می کنند و 
پروژه ها را اجرا می کنند و دسته دوم کسانی هستند که با تعهد کار می کنند و دست 
خالی کار می کنند و کمتر می بینید که پولی از جایی دریافت کنند این زنان خیلی کم 

رنگ هستند چون بوق های تبلیغاتی خارجی آن ها را حمایت نمی کند. 
مثل عمه سکینه در هرات و خانم شاهده حسین در قندهار و گاللی حبیب در کابل و 
هزاران زن دیگری که با تعهد کار می کنند و واقعا دغدغه حقوق زنان را دارند و می 
خواهند بدون این که پولی از کسی دریافت کنند به صورت خود جوش کار کنند و 

در بین مردم باشند. 
واقعا در هر  زنانی که  برای  است چون  نگران کننده  زنان  این  بین  خلطی که شده 
صورتی برای حقوق زنان کار می کنند چه رییس خارجی شان بگوید و تمویل مالی کند 
و چی نکند آن ها همچنان کار می کنند و هدف شان برای شان مهم است. ولی کسانی 
که تا پول و بودجه هست کار می کنند بعد هم به دلیل نبودن بودجه همه کارها تعطیل 

می شود و از حقوق زنان خبری نیست.
بدی بودجه هایی که در افغانستان می آید این است که با مفکوره تمویل کننده می 
آید و نه براساس نیازهای این جامعه. مثال ما در این جا اولویت مان سواد آموزی است و 
این اولین کاری است که باید برای زنان انجام شود. نه تنها زنان بلکه کل جامعه افغانی به 
آن نیاز دارد یعنی ما تا سواد آموزی را نهادینه نکردیم و این ملت با سواد نشود مشکالت 
همچنان ادامه دارد. ولی پروژه هایی که از خارج می آید این اولویت ما را نمی بیند و 
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خودشان دستور می دهند که روی چی کار شود. این خودش فعالیت های ما را عقب 
می اندازد و ما را با همان مشکالت قبلی در گیر می ماند. در حالی که نیازهای این ملت 

باید اولویت بندی شود و کمک ها بر اساس نیازها مصرف شود.
ما باید ببینم که تعداد زنانی که فعالیت می کنند آیا وقتی بودجه دوستان مان نباشد 
هم فعالیت می کنند؟ چون اکثریت این زنان وقتی به خارج می روند پناهنده می شوند 
و دیگر نمی خواهند در این کشور کار کنند ولی زنانی که همیشه کار می کنند و قصد 
هم ندارند که پناهندگی بگیرند و سعی می کنند که اوضاع را بهتر کنند و حتی بعضی 
زنان افغان که زمان جنگ در خارج بوده اند و االن اینجا کار می کنند و خدمت می 
کنند با وجودی که آمدن در این جا پذیرفتن یک خطر هست ولی همچنان کار می 
کنند و بعضی زنان دیگر کشورها را می بینم که با معاش اندکی آمده اند دارند کار می 
کنند. نباید این ها را ندیده بگیریم. این ها دغدغه دارند به خاطر حقوق زن به خاطر 
بهتر شدن جامعه انسانیت. وگرنه معاش یا حقوق آن ها آن قدر ارزش ندارد که این جا 

درد سر بکشند. 
اگر این پول ها مفکوره های خارجی همراهشان نبود حتما تا حاال زیاد کار می شد 
ولی متاسفانه کسانی که در مدینه فاضله نشستند نمی دانند که در این جا چه کارهای 

مفیدی هست و باید انجام شود. 
دیگران  وقت  هر  است  مستعمره  هم یک  االن  افغانستان  که  دانیم  می  همه  ما  ولی 
بخواهند این جا جنگ هست هر وقت بخواهند جنگ و تروریسم گسترش پیدا می کند 

و هر وقت بخواهند آرام می شود 
به هر حال حرف اول را استعمار می زند و مفکوره مفکوره استعمار است. 

سیستم آموزشی ما یک سیستم خیلی قدیمی است کتاب ها مشکل دارد در حالی که 
می توانیم از یک سیستم راحت تر استفاده کنیم برای آموزش کودکان وقتی سیستم 
را  این جامعه  این مشکل  و  بی سواد کالن می شوند  ما  اطفال  باشد  نا کارا  و  قدیمی 
مضاعف می کند. در حالی که می شود از کمک های دوستان استفاده کرد و سیستم را 
بهتر کرد. و سواد آموزی را نهادینه کرد. بعد توقع داشته باشیم که یک جامعه دموکرات 
داشته باشیم نه این که بخواهیم دموکراسی را به طور هدیه به این مردم بدهیم این مردم 
تا خودشان تالش نکنند و روند را طی نکنند هیچ وقت نمی توانند پاسبان ارزش های 
دموکراسی باشند. تجربه دیگر کشورها را در این جا آوردن در مدت کم کاری غلط 

است که دوستان ما مرتکب آن می شوند . 
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سوال: ارزیابی شما از این دوران چیست؟ تا کجا توانستید پیشروی کنید و خواسته 
های تان را محقق کنید؟

جواب: به هرحال مواردی بوده که همراه با شکست یا موفقیت بوده است. چندین 
مورد را توانستیم که با فشار آوردن روی دولت و پارلمان به دست بیاوریم که اولین 
آن ها قانون رسیدگی به جرایم اطفال در پارلمان که برای پسران سن 18 سال و برای 
این موضوع کار کردیم و یک هیأت  ما روی  بودند.  دختران سن 17 سال را گرفته 
تشکیل دادیم که قوانین نافذه مملکت و همچنان قوانین و کنوانسیون های بین المللی را 
که افغانستان عضو آن است را بررسی کند و ببیند دختران تا چند سالگی طفل محسوب 
می شوند. که نتیجه معلوم کرد که 43 قانون نافذه کشور سن طفولیت را برای دختران 
و پسران یکسان می داند بنا براین ما با مدرک و دلیل درست رفتیم سراغ پارلمان که 
با  توانستیم  و  دارد.  مغایرت  دیگر  قوانین  با  که  کنید  می  پاس  را  قانونی  شما  چطور 
مشکالت زیاد این قانون را از پارلمان به سن 18 سالگی برای دختران و پسران پاس 
فشارهای  با کمک  توانیستم  ما  که  بود  تشیع  احوال شخصیه  قانون  دیگر  مورد  کنیم. 
داخلی و بیرونی روی دولت افغانستان روی 72 ماده کار کنیم و بعضی از آن ها را حذف 
کنیم. در این قانون مثال سن ازدواج دختران را 9 سالگی در نظر گرفته بودند در حالی 
که سن ازدواج در قانون مدنی 16 سالگی هست که با این قانون مغایرت دارد. همچنان 

در مورد تمکین زنان و ...
گرچه ما نتوانستیم صد در صد به خواسته های خود در تغییر و اصالح قانون احوال 
شخصیه اهل تشیع برسیم ولی تا حد زیادی توانستیم کار کنیم و این خودش امیدوار 
دوستان  کمک  با  نامه  نکاح  اصل  که  بود  نامه  نکاح  روی  دیگر  مورد  است.  کننده 
کانادایی مان در موسسه حقوق و دموکراسی درست شده و بعد برای کمپاین آن تمام 
نهادهای مدنی فعالیت کردند تا قوه قضاییه اجازه داد که از نکاح نامه استفاده شود و 
رسمی شود و شروط ضمن عقد را توانستیم در آخر نکاح نامه بیاوریم. مورد دیگر قانون 
منع خشونت علیه زنان بود که آن را هم با فشارهای جامعه مدنی و نهادهای زنان روی 
دولت خود رییس جمهور در ایام تعطیلی پارلمان با فرمان تقنینی پاس کرد. االن هم که 
من با شما صحبت می کنم قانون خانواده روی دست است. البته جامعه مدنی به کمک 
وزارت زنان این مسوده را درست کرده و به وزارت عدلیه تقدیم شده است. ولی فعال 
مشکل با آقای غالب یعنی وزیر عدلیه است که می گوید همان قانون قبلی خوب است 
و نیازی به اصالحات وجود ندارد. و ما داریم کار می کنیم که فشار بیاوریم روی وزارت 
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عدلیه تا این قانون پاس شود. یعنی از طریق بخش تقنین وزارت عدلیه باید به پارلمان 
فرستاده شود و در آن جا روی آن بحث شود و در نهایت این قانون طوری که ما می 

خواهیم پاس شود.    
اید، واقعا  انجام داده  قوانین  به ویژه در عرصه اصالح  فعالیت هایی که شما  سوال: 
قابل قدر است با این همه به نظر می رسد هنوز بسیاری از قوانین نابرابر و تبعیض آمیز 
است. اگر بخواهیم به صورت عمومی وضعیت زنان در قوانین کشور را بررسی کنیم، 

چگونه است؟
جواب: در قانون وضعیت زنان خیلی خوب نیست قانونی که االن در محاکم جریان 
دارد حق طالق را مطلق به مرد می دهد. در طالق رجعی تعداد رجعت معلوم نیست. ثبت 
نکاح و طالق اجباری نیست بنابر این طالق و نکاح ثبت نمی شود وقتی ثبت نشود خوب 
ثابت هم نمی شود و زنان نمی توانند ثابت کنند مردان علیه آنان شکایت می کنند و 
بعضا خصمانه از این طریق انتقام می گیرند طالق شفاهی هست و زنان دچار یک جنجال 
همیشگی هستند. قوانین در مورد طویانه و خرید و فروش زنان و دختران و مهریه و ارثیه 
مسکوت است حتی در مورد این که دختر به جای قرض و بدهی پدرش معامله می شود. 

این مواردی است که برای زنان جنجال برانگیز است. 
تعدد زوجات را قانون حمایت می کند گر چه چند شرطی را قانون مدنی عنوان کرده 

ولی کافی نیست و پی گیری نمی شود. در مورد حضانت مشکل وجود دارد. 
زنان  زندگی  بهبود  و  تغییر  برای  مهم  اولویت  سه  نظر شما  از  محسنی  خانم  سوال: 

چیست؟ 
جواب: اول از همه سواد آموزی – کم کردن تعداد زایمان ها – کار روی قوانین به 
نفع زنان. من عرض کردم که اکثریت جامعه افغانستان بی سواد هستند و از بین این بی 
سوادان بیش از 90% را زنان تشکیل می دهند بنابراین شما چه طور توقع دارید که این 
زنان در ادارات رسمی کار کنند البته در مورد کار غیر رسمی توضیح بدهم که اکثریت 
زنان بی کار نیستند آنان در خانه های شان قالی و گلیم می بافند، نمد می مالند و ماست 
و شیر و مسکه و انواع لبنیات درست می کنند و می فروشند ولی متاسفانه سود اقتصادی 
این کارها به زنان نمی رسد و این مردان هستند که از بهره کارهای زنان استفاده می 
کنند. چون نظام یک نظام مردساالر است و جامعه یک جامعه بیسواد. زنان به دلیل عدم 
اگهی نمی دانند که باید از حقوق خود دفاع کنند و مردان هم به عنوان یک انسان که 
می تواند صاحب ملک باشد و ملکیت داشته باشد نمی تواند به زنان به عنوان انسان برابر 
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با خود نگاه کند. که هر دوی این معظل در دراز مدت با سواد آموزی و آگهی دهی 
عامه می تواند از بین برود. و زنان خودشان صاحب حقوق خود باشند. حتی در داخل 
شهرها ما شاهد هستیم که زنان کار می کنند در ادارات بعد معاش و حقوق خود را می 
دهند به شوهرشان و بعد برای درمان خود وقتی آن را مطالبه می کنند شوهران شان انکار 
می کنند و پولی بابت درمان زن خود نمی دهند چون به نظر خودشان خرج نکنند بهتر 
است. وقتی یک مرد خیلی راحت می رود یک زن جوانتر می گیرد و با او زندگی می 
کند بنابراین به نظر این مردان الزم نیست آدم پولی بابت درمان خانم خود بدهد بعضا 
آن ها بهانه های مذهبی می آورند و می گویند که چون دکتر مرد است نرود و صبر 

کند که گناه می شود. 
همیشه از مذهب استفاده سو می شود. مردانی که اصال نماز نمی خوانند و روزه نمی 
گیرند که نماز ستون دین است و می روند 4 تا زن می گیرند وقتی اعتراض کردی فورا 
با یک جواب مذهبی جواب می دهند که خداوند به ما اجازه داده و زنان هم نمی توانند 

از خود دفاع کنند و همیشه سر خورده و مریض هستند.
سوال: اخیرا شما کمپاینی را برای الیحه حمایت از خانواده به را انداخته اید، لطفا 
کمی در مورد این الیحه و لزوم راه اندازی کمپیان برای آن صحبت کنید. از پیشرفت 
این کمپاین، همکاری سایر نهادهای جامعه مدنی، استقبال و ارتباط فعاالن حقوق زن با 

این کمپاین برای پیشبرد آن و...
جواب: قانون خانواده افغانستان تا به حال بخشی از قانون مدنی این کشور را تشکیل 
می داد این قانون یک قانون حمایتی از کل اعضای خانواده نبوده بلکه بسیار مرد ساالرانه 
است و زنان باید طبق این قانون مطیع شوهران خود باشند و در محاکم هم اصوال کسی به 
صدای زنان گوش نمی دهد چون فکر می کنند حق با مرد است. طبق این قانون اختیار 
مطلق طالق به عهده مرد است و زن در این مورد هیچ نظری نمی تواند داشته باشد و 
همچنان بحث حضانت اطفال و ارثیه و مواردی که مربوط به احوال شخصیه افراد جامعه 
می شود. بنا براین، این قانون جنبه حمایتی نداشته ولی از آن جا که خانواده رکن اصلی 
جامعه را تشکیل می دهد و اطفال آینده ساز این مملکت هستند احتیاج به یک قانون 
حمایتی دارند که هم زنان و هم اطفال که اقشار ضربه پذیر این کشور هستند بتوانند در 
سایه این قانون صحیح زندگی کنند. اوال که باید فکر شود که قوانین افغانستان به دلیل 
تغییرات زمانی باید اصالح شود دوم این که جنبه حمایتی پیدا کند. و سوم این که جنبه 

عملی و تطبیقی پیدا کند. 
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کمپاینی را که ما شروع کردیم از 7 ماه به این سوی بوده و تاکنون ما توانستیم به 
تعداد زیادی از شهروندان خود این قانون را معرفی کرده و آگاهی الزم را برای فواید و 

حمایت های شخصی از اطفال و مادران بدهیم. 
مثل  دولتی  نهادهای  و  هستند.  ما  با  همکاری  به  حاضر  همیشه  مثل  مدنی  نهادهای 
وزارت زنان و بعضی از وزارت خانه های دیگر همکار ما هستند و همچنان کمیسیون 

حقوق بشر هم همکار ما می باشد. 
سوال: در خاتمه اگر سئوالی هست که من مطرح نکرده ام و شما مایلید در این مورد 

صحبت کنید، بفرمایید.
جواب: فکر می کنم که باید یاد آور شویم که زنان تعهد کاری داشته باشند تا بتوانند 
از حقوق هم نوعان خود دفاع کنند مثال زنانی که به پارلمان راه پیدا کردند درست است 
که کارشان سیاسی است ولی باید به یاد داشته باشند که از سهمیه کلیه زنان افغانستان 
وارد پارلمان شده اند و باید در پارلمان به یاد داشته باشند که قبل از آن که هر چیزی 

باشند یک زن هستند و باید از بقیه زنان حمایت کنند.
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انجیو ایزم در مقابل جنبش سیاسی زنان
گفتگو با داکتر عالمه

در  که  زیادی  های  گذاری  سرمایه  وجود  با  سوال: 
افغانستان برای مسئله زنان شده،  منظور من نه فقط سرمایه 
گذاری های مادی، بلکه حداقل به عنوان یکی از رئوس یا 
اصول کار در افغانستان سر زبان ها بوده، چرا ما چیزی به 

نام جنبش زنان در افغانستان نداریم؟
می  را جواب گویم  پرسش  این  که  این  برای  جواب: 
خواهم روی گذشته کار زنان در افغانستان برگردم و در 

حقیقت مکثی روی پیشینه این  کار داشته باشم.
دوره امانیه سرآغاز نهضت زن در افغانستان بود. برای 
اصالحاتی  و  ها  ریفورم  عصر  درین  زنان  وضعیت  بهبود 
منع  از شماری چون  توان  روی دست گرفته شد که می 
چند همسری یا پولوگامی، منع ازدواج دختران زیر سن، 
آموزش ابتدایی جبری برای دختران و تحصیل دختران در 
خارج از کشور نام برد. چیزهای که خیلی با اهمیت است. 
زنان صاحب  و  تاسیس شد  مستورات  زمان مکتب  درین 

نشریه ای به نام ارشادالنسوان شدند. 
حیات  در  زنان  ساختن  سهیم  آغاز  دوره  این  واقع  در 
این  که  این  وجود  با  بود.  افغانستان  سیاسی  و  اجتماعی 
ماند  دربار  به  منحصر  حدی  تا  و  آمد  باال  از  ها  ریفورم 
مورد  این  در  تا  بخشید  ذهنیت  زنان  برای  هم  آن  با  اما 
بیاندیشند و زمینه های تبارز در حیات سیاسی و اجتماعی 
نیز  رفع حجاب  مساله  زمان  این  در  بگیرند.  تمرین  به  را 
مطرح شد و سعی شد به زن منحیث جنسی که مورد خرید 

داکتر عالمه
تاریخ  )بخش  فلسفه  دکتری 
کشور  از  المللی(  بین  وروابط 
آلمان، تحریر کار تحقیقاتی در 
بین  فاصله  در  افغانستان  مورد 
انسیتوت  در  جهانی  جنگ  دو 
مدرن(،  )شرق  شناسی  شرق 
از  و  زن  حقوق  فعاالن  از 
مشارکت  کمیته  بنیانگذاران 
و  افغانستان  زنان  سیاسی 

کمپاین 50% زنان افغانستان.
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و فروش قرار می گرفت نگریسته نشود. در بعضی موارد هنگام  تطبیق این ریفورم ها 
و اصالحا ت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان کمتر توجه صورت می گرفت. 
مثال برای تطبیق ریفورم رفع حجاب وضعیت اقتصادی زنان کشور در نظر گرفته نشد 
و طوری که میر محمد غبار در کتاب خود )افغانستان در مسیر تاریخ( تذکر داده در 
بعضی از چهاراهی های  شهر کابل نوشته می شد که »بدون چادری نمی توانید از این 
محالت عبور کنید« آن طوری که غبار خود انتقاد می کند یک تعداد از زنان غریب در 
جامعه چیز دیگری برای پوشیدن نداشتند وبرای مخفی نمودن لباس های جولیده خود از 
چادری استفاده می کردند. عمر این ریفورم ها و اصالحات کوتاه بود. دولت امانی دچار 
شکست شد و یکی از دالیل شکست هم مساله همین ریفورم ها در قبال مسایل زنان 
بود. چون جامعه سخت سنتی، قبیلوی و مذهبی بود. از طرف دیگر ارتجاع هنوز حاکم 
بود و افکار جوان و روشن هنوز راه خود را در بین توده ها باز نکرده بود. به خصوص 

تحصیل زنان در خارج از کشور با عکس العمل بنیادگرا ها مواجه شد.
این نهضت در دهه بیست بود. آیا  سوال: خانم دکتر شما می فرمایید که سرآغاز 
سرآغاز نهضت بود یعنی از نهضت صحبت می کنید یا مطرح می کنید که ابتکاراتی 
بود برای باز کردن دروازه ها به روی زنان در چند زمینه مثل آموزش و پرورش و 

مشارکت اجتماعی؟
جواب: در تاریخ افغانستان از این ابتکارات به عنوان سرآغاز یک نهضت نام برده 
می شود این که ما این را چه می گویم نهضت، تحرک، ابتکار، اصالحات و یا ریفورم؛ 
به نظر من ابتکاری بود در حقیقت خوب اگر ما دقیق بررسی کنیم این ابتکاری بود که 
در قالب ریفورم از جانب شاه و هم نظران شاه مثل محمود طرزی، ثریا خانم امان الهی، 
و دیگران راه اندازی شد اما من می خواستم ادامه بدهم که ما فعاًل در کجا هستیم و چرا 

جنبش زنان در افغانستان نداریم؟ 
بعد از سقوط دوره امانی یک دوره رکود نه ماهه آغاز شد و تمام اصالحات و ریفورم 
ها، آن چه به ویژه مربوط به زنان بود متوقف گردید. نادر شاه در دوره حکومت خود 
کاری برای بهبود وضعیت زنان انجام نداد. زمان حکومت ظاهرشاه در ابتدا دولت در 
امانی دوباره از سر  اما در دوره هفت شورا اصالحات دوره  مسایل زنان مداخله نکرد 

گرفته شد. اما این دوره کوتاه بود و جایش را دوباره به استبداد سپرد.
نسوان  توسط دربار کارهایی صورت  در دوره صدارت داود  تحت عنوان نهضت 
گرفت. اما در دهه به اصطالح دموکراسی بار دیگر اصالحات در خصوص مسایل زنان 
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به  زنان  زنان، جذب  اشتغال  دخترانه،  مکاتب  از گسترش  جمله  آن  از  که  شد.  بیشتر 
دانشگاه به ویژه دانشکده طب به استثنای انجنیری و حقوق نام برد. بر عالوه درین برهه 
از زمان زنان به جنبش های سیاسی راه یافتند و سازمان های زنان اساس گذاشته شدند. 
جنبش وسیع زنان اوج گرفت و از کنترول دولت خارج شد و به فعالیت ادامه داد. در 
همین هنگام دربار خواست با جنبش به رقابت و مقابله بپردازد و به این ترتیب میرمن 
تولنه را ایجاد کرد. جنبش زنان در دانشگاه کابل فعال گردید. در همین دوره زنان به 
پارلمان را یافتند باز هم مشکل اساسی این بود که جنبش در سطح شهرها باقی ماند و 

نتوانست در بین توده های زن در روستاها نفوذ کند.
اجباری صادر  ازدواج  لغو  فرمان  خلق   دموکراتیک  حاکمیت حزب  دوره  در  بعدا 
گردید که خود قدمی در راه رهایی زن بود اما نظر به اوضاع سیاسی آن زمان همه جا 
تطبیق نگردید و با عکس العمل بنیادگراهای مذهبی و قبیلوی مواجه گردید. از طرف 
دیگر در این زمنیه، کار روشنگری هم به پیمانه وسیع انجام داده نشد.از جمله فرمان 
های این دوره می توان از پایین آوردن مهریه نیز یاد کرد. در قوانین از حمایه طفل 
و مادر تذکر داده شد و تعداد زیادی از زنان به پولیس جذب گردیدند. مرخصی های 
دوران زایمان یکی دیگر از سهولت های این دوره به حساب می آید. اما باز هم جنبش 

)اصالحات( به قرا و قصبات راه پیدا نکرد.
اما زنان در دوره حاکمیت مجاهدین دوره عقب گرد را سپری کردند. در همین دوره 
حجاب اجباری شد. برای زنان دانشگاه و زنان شاغل در ادارات دولتی محدودیت ایجاد 

شد. 
دوره امارت طالبان و عمل کردهای آن در قبال مسایل زنان بر همه آشکار است. در 
کل می توان گفت محروم ساختن زنان از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
شان و حتی حقوق اولیه بشری در دستور کار امارت اسالمی طالبان قرار داشت. بسته 
شدن در مکاتب بروی زنان، منع کار در بیرون از خانه، به شالق بستن زنان در مألعام، 
منع گشت و گزار زنان بدون محرم، محروم ساختن زنان از خدمات صحی و بهداشتی و 

منع حضور زنان در تمام عرصه های فرهنگی.
بعد از سقوط طالبان و حضور بیش از 40 کشور جهان ما هنوز هم جنبش زن نداریم. 
وارد  المللی  بین  نیروهای  زمانی  باشم.  داشته  مکثی  کوتاه  خواهم  می  نکته  این  روی 
افغانستان شدند مولفه هایی چون دموکراسی، حقوق زن، آزادی بیان وغیره روی زبان 
ها افتاد. بعد از تصویب قانون اساسی افغانستان و تثبیت جایگاه زن در چندین  ماده این 
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قانون و قوانین دیگر که به زنان اجازه ی حضور در اجتماع را می دادند؛ زنان ترغیب 
شدند و شماری از زنان به پارلمان کشور و شوراهای والیتی راه یافتند. اما دیری نگذشت 
که حضور گروه های مذهبی در سیاست و تصمیم گیری های بزرگ کشور و توجه 
دولت افغانستان به معامالت سیاسی با گروه های درگیر توجه دولت را نسبت به زنان 
کمرنگ ساخت. از شروع مسایل زنان شعاری مطرح شد. در مورد تغییر ساختار جامعه 
و نظام در قبال زنان توجه صورت نگرفت. به طور سمبولیک چند وزارتخانه و چند زن 
وزیر به جامعه معرفی شدند. جایگاه زن در قدرت سیاسی کشور روشن نگردید. برای 
حل مسایل زنان برنامه ریزی دقیق صورت نگرفت. آن چه به جنبش زنان برمیگردد؛ 
متاسفانه جای جنبش را نهادهایی گرفت که با برنامه های کوتاه و پروژه وار آغاز به 
کار کردند. طرح های نهادهای مدنی و بین المللی در قبال مسایل زنان بیشتر فرمایشی 
بوده و ربط اساسی به مشکالت زنان ندارد. زنان افغانستان مصروف مسایلی چون فند 
دهی و فند گیری شدند. زنان در حقیقت از کار اساسی و بنیادی که باید متمرکز بر 
تغییر ساختار اجتماعی می بود، دور ساخته شدند. به مواردی چون مدیریت سیاسی زنان، 
آگاه ساختن زنان از حقوق شان و آموزش زنان در کل کمتر توجه صورت گرفت و 
می گیرد. می توان گفت مشکل زنان مشکل ساختاری است که با شعار نمی توان آن را 
حل کرد. زن در قدرت سیاسی به حیث عنصر تصمیم گیرنده عرض اندام نکرده است. 

نقش سیاسی اش فقط بر روی کاغذ باقی مانده است.  
من مثال هایی در این رابطه می توانم بگویم که مثاًل  بعضی حرکت های نمایشی به 
عنوان مشارکت زنان صورت می گیرد اما در عمق قضیه داخل نمی شوند، مثاًل ما شاهد 
همین جرگه مشورتی صلح بودیم. در جرگه مشورتی صلح همه تالش می کردند که 
زنان بیشترین کرسی را در آن جا داشته باشند از لحاظ کمیت بیشتر حساب می کردند 
که زنان باید آن جا حضور پیدا کنند اما باالی کیفیت فکر نمی شد هیچ گاه مطرح 
نمی شد که جایگاه زنان در این جرگه کجاست؟ آیا زنان در متن جرگه هستند، در 
حاشیه هستند، مطرح هستند، مطرح نیستند و به حیث نصف نفوس جامعه در نظر گرفته 
می شوند یا نه؟ بعدا نحوه مشارکت زنان را در این جرگه را دیدیم که چگونه با زنان 
برخورد سمبولیک صورت گرفت. مثال تمام روسای کمیته ها به استثنای یک کیمته، 
از مردان انتخاب شدند، چون چنین تصمیم گرفته شده بود. زنان توانستند در اثر تالش 
خود به حیث منشی های کمیته ها انتخاب شوند. زنان آگاه و نخبه توانستند در کمیته 
ها پیشنهادات و فیصله های مهم ارایه دارند. اما بنابر ماهیت جرگه  و خواستی که ازین 
جرگه وجود داشت این نکات و فیصله ها در نظر گرفته نشد و در متن قصعنامه اساسی 
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)پایانی( جرگه تذکر نیافت. 
سوال: بین قطعنامه کمیته شما که در آن خیلی هم فعال بودید، و نتایج و بیانیه کلی 
جرگه صلح که رسمًا به افکار عمومی اعالم گردید تفاوت فاحشی وجود داشت. یعنی به 
نظر می رسد کمیته هایی بودند که به طور خاص مسایل و دغدغه های زنان و نیازهای 
اخیر  اعالمیه  در  اما  ساختند،  مطرح  شهروند  عنوان  به  هم  و  زن  عنوان  به  هم  را  شان 

نیامد؟
جواب: بله، ما زنان ومردان آگاه از مسایل حقوق شهروندی و آگاه از مسایل کشوری 
که  ارایه کردند  جانبه  همه  و  جامع  پیشنهادات  و  نظرات  که  داشتیم  ها  کمیته  در  را 
بسیاری از آن ها در اعالمیه اخیر نیامد. مثاًل چند نکته ای را که ما در کمیته خود مطرح 
ساختیم مربوط مسایل و مولفه های حقوق بشر بود بحث صورت گرفت که در پیشوند 
این اصطالح کدام یک از اصطالحات بکار گرفته شود آیا نوشته شود »پابندی به اصول 
حقوق بشر«و یا »رعایت حقوق بشر« و یا »حقوق بشراسالمی« اما ما به نتیجه رسیدیم 
بیان به  به اصول حقوق بشر. در قطعنامه کمیته ما مسئله  آزادی  بنویسیم پاپندی  که 
صراحت  تذکر یافت اما در قطعنامه عمومی تذکر نیافت،  به همین ترتیب بحث ناقضین 
حقوق بشر یکی از موضوعات جدی بود. مثاًل چیز دیگری که ما حداقل توانستیم در 
قطعنامه تذکر بدهیم مسئله تساوی حقوق زن و مرد بود که با رعایت ماده 22 قانون 
اساسی و نه تنها رعایت بلکه پایبندی و جدی گرفتن آن مطرح شد چون با کلمات در 
افغانستان بیشتر بازی می شود، مثاًل رعایت یک معنی دارد، پابندی معنی دیگر، تاکید 
اشد معنی دیگر و الزام هم یک معنای دیگر که با این اصطالحات بازی می شود حتی 
در جریان کار کمیته ها هم معمواًل کوشش می کردند که بازی کلمات را راه اندازی 
این کلمه معتدل است مثاًل گاه  این کلمه وزن و فشارش زیاد است و  کنند که مثال 
گاهی مسئله رعایت را مطرح می کردند. به هر حال خواستم با این مثال نشان دهم که 
دید ما زنان در مورد خود ما و جامعه ما در کجاست و حرکت ما به کدام جهت است. 
بنا ضرورت آگاهی سیاسی زنان برای ما یکی از مهمترین اولویت هاست. و هم نقش 
سیاسی زن در قدرت برای ما از جمله اولویت هاست. ما دقیقا به خاطر بلند بردن آگاهی 
های  تصمیم گیری  در  سیاسی  قدرت  داشتن درک  برای  زنان  تشویق  و  زنان  سیاسی 
بزرگ ، کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان را در سال 2004 ایجاد نمودیم تا اولین 

شالوده یک جنبش را بریزیم.
سوال: خانم دکتر در مورد فعالیت کمیته مشارکت سیاسی زنان بفرمایید؟
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جواب: کمیته مشارکت از آغاز فعالیت خویش تاکنون به حیث اهرم فشار بر هر سه 
قوه دولت عمل نموده و در مراحل گوناگون صدای اعتراض شهروندان زن را به گوش 

شهروندان و جامعه بین المللی رسانیده است.
به نظر من تحصیل و مشارکت سیاسی زنان با هم رابطه ارگانیک دارند. فقط زنانی 
که از شعور سیاسی برخورداراند موقف روشن در قبال مشارکت سیاسی زنان در روند 
تحوالت کشور دارند. به باور من تنها سواد به معنی خواندن و نوشتن کافی نیست بلکه 
درک وسیع از سیاست و قضایای ماحول آن برای مشارکت سیاسی زنان مهم است. ما 
در کشور خویش عده ای از زنان تحصیل کرده داریم که در حوزه سیاست یا کامال بی 

خبراند و یا هم از درک ضعیف برخورداراند.
یکی از دالیل عدم اشتراک زنان در سیاست نحوه نظام حاکم در افغانستان است. نظام، 
نظام مردساالر است و در جامعه چنین تصور وجود دارد که سیاست کار مردان است. 
برای این تغییر باید تقسیم قدرت از دید جنسیتی صورت گیرد. بر شالوده همین تفکر 
زنان سیاسی کشور می کوشند در رده های تصمیم گیرنده کلیدی راه یابند وخواهان 
سهیم شدن زنان در پست های وزارت، معینیت، پست های دیپلوماتیک و ریاست های 

مستقل اند.
بزرگ  دونرهای  های  پالیسی  و  انجیویی  کارهای  به  فقط  زنان  ذهن  که  زمانی  تا 
مصروف است و آنان مجال اندیشیدن به مسایل و اولویت ها را ندارند انتظار کار اساسی 
را نباید داشت. گاهی واقع می شود که زنان دنباله رو سیاست های زن ستیزانه اهرم های 

قدرت حاکم می شوند.
به خاطر  یعنی که  است  مهم  فرمایید خیلی  می  را که شما  بحثی  این  سوال: خوب 
مجموع دالیلی که شما گفتید از دهه 20 تا امروز تاریخ افغانستان پر حادثه یا پر از سکته 

بوده یعنی تا تجربه خوبی کسب می شد خشت دوم روی آن گذاشته نمی شده؟
جواب: بلی

سوال: یکی مسئله سکته گی بوده و مسئله دوم این بوده که نیروها به طور خاص 
نیروهای اجتماعی و سیاسی خاصی در جامعه روی این مسئله حساس بودند یعنی مسئله 
زنان اتفاقًا در هر دوره ای که بوده یک مسئله کلیدی و غرق حوادث بوده یعنی موافقت 
یا مخالفت، هم سویی یا زن ستیزی کاماًل مرکزی بوده؟ برای این که شما از دوره امانیه 
صحبت می کنید حرکت ها و ابتکارات مشابه در تمام کشور های همسایه افغانستان در 
همان دوران صورت گرفته است. در بخش حرکت ها همان اشتباهاتی بوده که مثاًل شما 
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گفتید که غبار بر آن اشاره کرده. یعنی برداشتن حجاب به زور، شما این را در کشور 
همسایه تان ایران می بینید، در ترکیه و در تمام آسیای مرکزی هم می بینید، درست 
است؟ اگرچه در هندوستان به خاطر کثرت جمعیت و به خاطر کثرت مذاهب به این 
صورت مطرح نشد، ولی در همه کشورهای همسایه افغانستان به اشکال مشابه از همین 
نوع ابتکارات به خرج داده اند. خوب پرسشی که نزد ما است، چرا با گذشت 80 یا 90 
سال بعضی از آن ابتکارات در جاهای دیگر با وجود مخالفت هایی هم که بود - برای 
این که همه کشورهای روبه عقب شباهت های زیادی دارند زیرا که مرزهای جغرافیایی 
وجود ندارد اما مرزهای تمدنی وجود دارد، مرزهای جغرافیایی را سیاست مداران روس 
و انگلیس تصمیم می گیرند که مرز این جا است یا دو متر آن طرف ولی ما در این جا 
درباره حوزه های تمدنی صحبت می کنیم - چرا در افغانستان این مسئله مرکزی باقی 
می ماند یعنی می شود نقطه ثقل جبهه بندی های اجتماعی، این پرسش اول من از شما 
است. پرسش دوم من برای این که کمی مهربان تر به مسئله زنان فکر کنیم این است 
که آیا ما اصاًل جنبش های اجتماعی دیگر هم داریم؟ یا فقط تنها انگشت ما به سوی 
جنبش زنان است که نداریم؟ اگر جنبش های اجتماعی دیگر هم نداریم احتمااًل دالیل 
مشابه و نزدیک دارد، سئوال  این است که چرا ما جبش های اجتماعی که خواست ها 

و مطالبات خاصی را دنبال کنند نداریم؟
جواب: در مورد مقایسه ای که شما با کشورهای همسایه کردید باید بگویم شما در 
افغانستان شاهد این هستید که میزان بی سوادی در بین مردم به خصوص زنان بیشتر از 
کشورهای همسایه است من اصاًل با کشور ایران مقایسه نمی کنم. آماری که داده می 
شود و من مطمین هم نیستم که کاماًل این آمار دقیق باشد برای این که ما هنوز سر 
شماری نفوس نداریم به آن لحاظ نمی توانیم بیشتر باالی آمار حساب کنیم. اما شما می 
بینید که آخرین آماری که داده شده 12 فیصد زنان افغانستان از نعمت سواد برخوردار 
فقط  سواد  من  برای  حتی  که  است  این  ما  دیگر  مشکل  سواداند.  بی  متباقی  و  هستند 
خواندن و نوشتن نیست بلکه درک از قضایا، درک از واقعیت های جامعه، از سیاست 
جامعه، از زمان،  از جهان و از همه چیز، در واقع آگاه به زمان خود بودن برای من سواد 
با وجود این که از سواد خواندن و نوشتن  ببینید ما زنانی را داریم که  اما شما  است،  
برخوردار هستند اما بسیاری از این ها سیاسی فکر نمی کنند،  این ها هنوز موقف خود 
را در جامعه درک نکرده اند، در سیاست،  در خانواده حتی تبعیض و خشونت از خانواده 
شروع می شود از طریق مادر و خواهر خانواده فرهنگ خشونت و تبعیض  ترویج می 
شود. متاسفانه زنان تحصیل کرده و باسواد هم کمتر به مسایل سیاسی توجه کرده اند 
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و همیشه فکر کرده اند که سیاست کار مردها است از آن لحاظ هم است که مردها 
در افغانستان فکر می کنند سیاست کار آنان است. من اگر کمی از اصل موضوع دور 
می روم ببخشید، شما آگاهان امور سیاسی، اقتصادی وغیره و غیره را می بینید که در 
تلویزیون ها ظاهر می شوند همه آن ها مردها هستند. در افغانستان این تفکر وجود دارد 
که تنها مردان  صاحب نظر هستند و توانایی تحلیل مسایل و اوضاع سیاسی را دارند. در 
افغانستان حتی شماری از زنان  پذیرفته اند که جنس دوم هستند. به همین ترتیب به یک 
پست وزارت قانع می شوند. مثاًل برای شورای عالی قضا که هیچ زنی در آن جا حضور 
ندارد و عضویت آن را  نه نفر مرد دارد و قضایای زنان هم از دید مردانه حل می شود 
اصاًل توجه به این مسأله مهم صورت نمی گیرد از همین  جاست که ما  دچار مشکل می 
شویم، زن افغانستان دچار مشکل می شود و هم چنان گفتم قدرت، قدرت مردانه است 
در نظام برای زنان  کمتر چانس حضور وجود دارد. شما کشورهای همسایه ما را در 
مقایسه ی خویش شامل کردید در کشور شما ایران میزان زنان با سواد تا جایی که من 
می دانم 90 درصد است. من یکی از عوامل عمده دیگر برای عدم نسج گرفتن جنبش 
زنان در افغانستان را پدیده بی سوادی می دانم. زنان ما هنوز از چهاردیواری خانه رهایی 
نیافته اند. بدون توانایی اقتصادی و آموزشی چه طور می توان از حضور واقعی زنان گپ 
زد. زنی که زندگی برایش فقط سیر کردن شکم اوالدهایش است و دیگر هیچ چه طور 

باید برای رهایی ازین وضعیت آگاه شود؟ 
سوال: یعنی هم زمان از باال یک سلسله ابتکارات برای گشودن درها برای زنان شده و 
در جنبه های دیگر اجتماعی فعالیت ها و ابتکارات مشابه صورت گرفت یعنی هم مکتب 
باز شد، هم با بی سوادی مبارزه شد، دولت داری در واقع شکل دادن به امور دولتی یعنی 
امور عمومی مردم تقویت پیدا کرد. برای همین مجموع این ها شاید دست به دست هم 
داد تا از نظر کیفی بعد از 50 سال مثاًل آدم بتواند نگاه کند و بسنجد و بگوید که در 
خالیی که وجود دارد جنبش زنان درست نمی شود، جنبش مردان درست نمی شود، 
جنبش دفاع از محیط زیست درست نمی شود و... بلکه مجموعه اتفاقاتی می افتند که بعد 
یک بخش از جامعه برای مثال آگاه می شود که باید ما آب آشامیدنی را گرامی بداریم 
درست؟ این را من از طرف شما فهمیدم، پرسشی که داریم این است که به نظر شما 
امروز که در حدود ده سال از دوران طالبان می گذرد دورانی که یکی از اصول اساسی 
سیاسی شان زن ستیزی بود، من سایر اصول آنان را به این قوت نمی بینم به نظر من در 
برنامه کاری طالبان ستون فقرات حرکت های طالبان در واقع زن ستیزی بود. خوب ده 
سال گذشت و ده سال وقت بسیار خوبی است،  ده سال وقت کمی نیست. در این ده سال 
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گذشته با تجربه ای که شما دارید و صحبت ها و فکرهای زیادی که کردید اگر قرار 
بود شما سه کار پایه ای و اساسی برای حداقل تضعیف یا کم رنگ کردن تبعیض نسبت 

به زنان انجام دهید چه می کردید؟
جواب: سه کار اساسی و پایه ای را من به ترتیب چنین بیان می کنم:

قرار  اولویت  در  را  سوادی  بی  با  مبارزه  برای  مردم  سرتاسری  بسیج  اول  قدم  در   
می دادم. همچنان توجه اساسی به آموزش زنان به خاطر درک از موقعیت خویش و 
توانمندی زنان از لحاظ اقتصادی را برای حضور واقعی در سر خط اولویت ها قرار می 

دادم. چون زنان نسبت به حقوق اساسی شان آگاهی کمتر دارند.  
تغیر در ساختار جامعه در کل و مبارزه سیاسی برای آوردن این تغییر را در درجه 

دوم قرار می دادم.
بسیج زنان چیز فهم به دور هم و تشکیل یک گروه فشار باالی دولت برای قبوالندن 
خواسته های سیاسی زنان و بلند بردن نقش زنان در تصمیم گیری های مهم و بزرگ 
کشور. اولویت دیگری که برای من بسیار مهم است این است که ما یک بار بیاندیشیم 
که ما در کجا هستیم، چه می خواهیم و یک تحلیل کلی از وضعیت زنان افغانستان را 
در دستور کارهای مهم قرار می دادم. تا زمانی که ما یک دید کلی از وضعیت و جایگاه 
زن نداشته باشیم، آگاهانه یا غیرآگاهانه مصروف کارهای پروژه ای خواهیم بود. من 
پیشنهاد ایجاد یک بخشی را بنام بخش پژوهشی روی مسایل زنان و یا مطالعات زنان می 

کنم. در غیر آن ما مصروف کارهای سمبولیک و نمایشی خواهیم شد.
سوال: من از صحبت های شما این جمع بندی را می کنم که در واقع ورود سهم گین 
و وحشیانه پروژه ها نسبت به زنان با سلیقه های مختلف با آجنداهای مختلف و با تجربه 

های مختلف در واقع ضربه زدن به زنان است.
جواب: بلی دقیق است؛ ما را از اصل مسئله زن غافل کرده و دور ساخته اند.  ما به 
کارهایی مصروف شدیم کارهایی بسیار کوچک یا سمبولیک که عمق قضیه را نمی 

بینیم فقط مصروف کارهای نمایشی شده ایم.
سوال: خانم دکتر عالمه ما برای این شماره ویژه با تعدادی از افرادی مصاحبه کردیم 
که برخی از آنان در رابطه با دوران استعمار و تجربه های مختلف دوران استعمار کار 
کرده اند که یکی دو نکته خیلی جالب برای ما گفتند. یکی از نکاتی که گفتند این است 
که حتی در دوران استعمار آغاز قرن پیش، استعمار گران همواره یکی از مسایلی را که 
در واقع توجیه کننده دخالت و یا حضور مستقیم و یا غیر مستقیم شان در کشورهای 
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این را داریم که  مستعمره بوده، مسئله رهایی زنان بوده همیشه. خوب حاال ما شانس 
بتوانیم این تجربه را نگاه کنیم. ایشان جمع بندی شان این بوده که در همه کشور هایی 
که در واقع استعمارگران با این شعار وارد شدند بعد از رفتن شان ضربه سهم گین اتفاقًا 
به حقوق زنان زده اند و در واقع ده،  بیست، سی، چهل،  پنجاه سال حرکت زنان را برای 
رفع تبعیض به تعویق انداخته اند. حاال ما در افغانستان در واقع دچار دو مشکل همزمان 
هستیم. یکی این که جنگ، یک وقفه ای است که همه چیز را به تعویق می اندازد،  
زندگی و حیات اجتماعی متوقف می شود. یکی هم مسئله دخالت های انسان دوستانه 
که می خواهند مردم را متمدن بسازند گویا! خوب پس برای مقابله با چنین فنومن های 
بزرگ باید اندیشید که چه باید کرد؟ شما به نکته خوبی اشاره کردید من می خواهم 
این را ربط بدهم به حرف اخیرتان، حرف اخیرتان این است که اولویت این می بایست 
می بود که ما فرصت بیابیم و خود را خوب بسنجیم یعنی یک تحلیل داشته باشیم از 
شرایط جغرافیایی،  بین المللی، شرایط زن و مرد در جامعه،  امکانات موجود فقدان چیزها  
و بر پایه آن بیاندیشیم که ما چه می توانیم انجام دهیم؟ به نظر می رسد در این 10 سال 
این فرصت پیش نیامده و اتفاقًا سیستم پروژه وی و دخالت بیگانه نه فقط زن ستیز است 
که فکر زدایی نیز می کند. یعنی از شما خواسته نمی شود بیاندیشید،  از شما خواسته می 
شود که مجری باشید،  اجرا کننده باشید، در بهترین حالتش باید یک گزارش ده صفحه 
ای بسازیم، )نهاد من( حاال این که اسمش سازمان ملل است، اسمش کیرانترنشنال است 
یا اسمش هر چیز دیگر که است شما بیایید ما یک گزارش ده صفحه ای تهیه کردیم 
برای شما اولویت هاتان را هم نوشتیم، لطف کنید اگر انگلیسی می دانید این را بخوانید 
چون الزم هم نیست که به زبان محلی باشد چون به همان زبانی باید باشد که من نوشتم. 
مشاور هم آمده یک دختر بیست و سه ساله ای که لیسانس گرفته در اوزاباد امریکا 
برای شما تحریر کرده که نیازهای شما چیست؟ حاال ما می گوییم نیاز شما چیست شما 
فکر نکنید، کتاب نخوانید مثاًل صد سال تجربه الجزایر را نگاه نکنید مثاًل فکر نکنید که 
آتاترک چه کار کرد، چه نکرد، موفقیت هایش چه بوده، شکستش چه بوده، به کشور 
های همسایه نگاه نکنید، به اندونیزیا نیاندیشید که چه شده، جنبش سیاه پوستان امریکا 
را نگاه نکنید و... برای این که مبادا اگر نگاه کنید بعد برای من می گوید این گزارش 
مزخرف را که به من دادید چه است؟ و این تفکر زدایی، فکر زدایی و تحقیق زدایی 
است. خوب برای این که شما بتوانید آن اولویت سوم تان را کارزاری برایش ایجاد 
کنید الزم دارید که یک عده اهل فکر و اهل تحقیق باشید، آیا این را شما در افغانستان 

دارید؟
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جواب: اگر صادقانه جواب دهم متاسفانه تعداد کسانی که به این شکل می اندیشند کم 
هستند زنانی را داریم که چنین می اندیشند، اما تعدادشان کم است البته ما زنانی را داریم 
که در خارج از افغانستان به سر می برند. ما در منطقه ی مان هم چنین زنانی را داریم 
مشکالت زنان منظقه مشابهت های زیادی به همدیگر  دارند همچنان تجارب زنان منطقه 
قابل دید و حساب اند، من مثاًل وقتی می بینم زنان ایران در جلوی جنبش سبز قرار دارند 
به این می اندیشم که چگونه به این جا رسیدند؟ مثاًل من کمپاین یک ملیون امضا را  در 
ایران نگاه کردم و چیزی که برای من جالب بود حمایت زنان ایران ازین کمپاین بود. 
زنان در روستاها و خارج از شهرها  زنان خانه های خود را در اختیار فعالین کمپاین قرار 
می دادند تا آنان  آن جا جلسات این کمپاین را برگزار کنند. زنان پاکستان، هند و... هم 
تجارب خوبی دارند و ما باید از آن ها استفاده کنیم. قطعا این فعالیت ها نیازمند کارهای 

تحقیقی و پژوهشی است که  ما در افغانستان باید این کار را آغاز کنیم.
سوال: خوب این نکته خیلی خوبی است، البته شما نگاه کنید که خود شما به عنوان 
آدم فرهیخته ای که سال ها هم کتاب خوانده اید و به مسایل مختلف جهان عالقه مند 
هستید بعد یک کتاب خوب و موجه مثل کتاب غبار دارید که به آن استناد می کنید 
پس این قضیه مسئله کیفی است و نه کمی. الزم نیست که هزارپنجصد محقق راجع به 
این مسئله کار کنند ممکن است یک گروه خیلی کوچک از محققین یک تحقیق مفصل 
را انجام دهند و یک سال، دوسال خطوط اساسی ادامه این تحقیق را بریزند و نشانه هایش 
را پایه ریزی کنند تا افراد بعدی هم بتوانند این کار را ادامه دهند. منتظر چه هستید چرا 

این کار را انجام نمی دهید؟
جواب: ما شروع کردیم حرکت هایی را به راه انداختیم یک چیزی را که من در 
قدم اول می گویم در سال 2004 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متوجه شدیم که 
حضور زنان به عنوان کاندیدا کمرنگ است تنها زنی که به پست ریاست جمهوری ثبت 
نام کرده بود خانم مسعوده جالل بود و دو خانم دیگر به حیث معاونین کاندیدا ثبت 
نام کرده بودند که شفیقه حبیبی و نیالب مبارز بودند. و یا شمار زنانی که در انتخابات 
شوراهای والیتی خود را کاندیدا کرده بودند بسیار کم بودند. برای رفع این مشکل ما 
نشست هایی با احزاب سیاسی انجام دادیم وقتی که با احزاب سیاسی نشستیم دیدیم که 
در سطح رهبری خود هیچ زنی ندارند و نقش سیاسی زنان در خود احزاب سیاسی هم کم 
رنگ است. ما به همان ارتباط کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان را ایجاد کردیم 
.هدف ما این بود که این نهاد یک نهاد خود جوش زنان باشد، یک نهاد آگاه باشد و 
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نهادی باشد که واقعًا قضایا را از دید سیاسی بررسی کند و نقش سیاسی زنان را ارتقا 
دهد. ما حتی نشست هایی را با کمیسیون انتخابات داشتیم و توانستیم میعادی را که برای 
به  را  بتوانیم زنان  تا  بودند سه روز دیگر تمدید کنیم  تعیین کرده  نام کاندیدان  ثبت 
شوراهای والیتی بسیج سازیم و برای این منظور سفرهای زیادی به والیات انجام دادیم. 
در این کمیته ما پروگرام و برنامه های کاندیدان را در قبال زنان به چالش گرفتیم. بعد 
از آن که کمیته کار خود را آغاز کرد ما هیچ وقت نگذاشتیم که ثبت و راجستر شود 
چون نمی خواستیم یک انجیو هم به بقیه انجیوها افزوده شود. کمیته به عنوان یک نهاد 
خود جوش زنان توانسته از بدو تاسیس خود به حیث یک قوه فشار برای هر سه ارگان 
دولت عمل کند. یکی از دست آورد های این کمیته را در سال 2006 برای تان بازگو 
می کنم در آن سال قرار شد  اداره امر بالمعروف و نهی از منکر دوباره ایجاد شود بر 
علیه آن ایستادگی کردیم و حتی دامنه  اعتراض ما تا پارلمان رفت ما حتی یک بیانیه 
در داخل محوطه پارلمان ایراد کردیم واعالمیه ای در این مورد صادر کردیم، کنفرانس 
های مطبوعاتی گرفتیم و به استناد قانون اساسی ایجاد چنین اداره ای را رد کردیم. این 

اعتراض باعث شد که این اداره ایجاد نشود ما توانستیم در مقابل آن بایستیم.
در مورد پرسش شما در رابطه به گروه تحقیق باید گفت که کارهایی در این زمینه از 
جانب بعضی افراد به شکل پراگنده و سلیقوی صورت گرفته است، ما روی چنین گروه 

تحقیقی فکر می کنیم شاید در آینده ی نزدیک چنین گروهی را بسازیم.
سوال: خانم دکتر شما راجع به کمیته مشارکت سیاسی صحبت کردید درست است 
که این کمیته متشکل از افراد تحصیل کرده و آگاه و با هدف افزایش مشارکت سیاسی 
زنان و تاثیرگذاری بر نیروهای سیاسی قدرتمند به وجود آمده بود اما کمیته مشارکت 
چقدر برای ارتباط با بدنه اجتماعی تالش کرده برای این که زمانی چانه زنی ها در باال 
تاثیرگذار است که فشاری از پایین وجود داشته باشد یعنی فورموله کردن خواست ها و 

مطالبات  مردم، چقدر باالی این مسئله کار شده؟
جواب: درست است، ما در کمیته بیشتر با زنان تحصیل کرده رابطه داشتیم و با زنان 
ده، قرا و قصبات رابطه خود را مستحکم نساخته بودیم هنوز هم این رابطه ها ایجاد نشده. 
در واقع ما در یک الیه یا در قشر باالی جامعه  باقی مانده ایم ما هنوز هم حرف های 
دیگران را نشنیده ایم و مشکل ما همین بود که ما در آغاز وقتی که کار را شروع کردیم 
بیشتر سر و کار ما با زنانی بود که از نهادهای مختلف انجیویی می آمدند و گروپ نخبه 
گانی که در انجیوها نبودند مثاًل در دانشگاه و یا موسسات دولتی کار می کردند، اما باز 
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هم می گویم که ما تا آن الیه ها پیش نرفتیم و ما هنوز در بین مردم نرفتیم واین نقص 
اساسی ما است.

ما  این معنی که فکر کردیم مخاطبین  به  انجیو زده شدیم  ما هم کمی  سوال: خود 
محدوداند به جهان کوچک انجیوهای شهر برای این که آسان ترین افرادی هستند که 
می توان به گونه ای حداقل توجه شان را جلب کرد نه توجه کیفی حداقل کمی چون 
وقتی که وارد کیفی می شوید بعد می بینید که مشکل زا است یعنی یک قشر خاصی 
که موجود بوده در جامعه، مثاًل دختران دانشجو قهرمان اند در افغانستان یعنی هر دختر 
دانشجویی مبارزه کرده برای این که دانشجو باشد،  نه تنها که از او قدردانی نکردیم که 
در واقع او را رها کردیم که به تنهایی و با سن کم خود در محیطی که خیلی هم سازگار 
با او نیست شخصًا و به تنهایی برای کسب دانش بکوشد. این ها قابل دسترس ترین 
اقشاری بوده که ما فعاًل آن ها را بسیج نکردیم. حاال اگر استادان را هم کنار بگذاریم 
اگرچه بعضی از استادان مرد و زن خیلی خوب فعال و زحمت کش هستند. قشر دومی 
که کامالً  برای شان بی میلی و بی توجهی کردیم - چون تمام جامعه برای آن ها بی 
میلی می کند- معلمین هستند، یعنی شما یک معلم را می بینید که روز تا شب  از کودک 
تا بزرگ سال را تربیت می کند ما به راحتی می توانستیم بسیج کنیم یعنی آسان ترین 
ها را ما از دست دادیم. من فکر می کنم آن میلی که شما دارید و آن فشاری را که 
خانم شورانگیز بر آن اشاره می کنند ممکن است در دهات دوردست با امکان موجود 
نیابید، اما یک قشر فعال است در جامعه که کسی سراغش نمی رود )فعال خاموش( 
یعنی قشری که عمال فعال است، جزء جامعه است، جزء تربیت کننده ها است، خودش 
فشار ها را با گوشت، پوست و استخوان، چه به عنوان دانشجو و چه به عنوان معلم حس 

می کند. 
خانم دکتر همانطور که شما هم موافقید باید ادبیات این کار جمع آوری و جمع بندی 
شود ما باید از دوره امانی فراتر برویم و باید به این پاسخ بدهیم که چرا نشد مجموعًا 

باید خوب بفهمیم چرا نشد؟
جواب: خوب چرا نشد؟ تنها مسئله زنان نیست که چرا نشد در مجموع باید به این 
سئوال جواب دهیم که چرا در کل ما نتوانستیم دستآوردها را حفظ کنیم از تجارب کشور 
خودمان و جهان بیآموزیم عوامل و فاکت های پیروزی و سقوط را ارزیابی کنیم. برای 
جواب این چراها هنوز که مجال تنفس داریم تا دیر نشده این گروه پژوهشی را ایجاد 

کنیم و در مورد آن نکات ضعف را شناسایی کنیم.  
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سوال: خانم دکتر عالمه من می خواهم بر پایه مطالعاتی که شما انجام دادید این سوال 
را مطرح کنم که چرا دوره امانیه با شکست مواجه شد؟

جواب: در رابطه به دوره امانیه چند مسئله وجود داشت، شما اطالع دارید که وقتی 
شاه  امان اهلل به قدرت رسید، آتاترک و رضا شاه را به عنوان الگوی خود قرار داد. شاه 
امان اهلل بر خالف رضاخان و یا آتاترک در ایجاد یک  قوای امنیتی منظم توجه نکرد. 
ریفورم ها با شتاب زده گی بدون بلند بردن سطح آگاهی توده ها تطبیق می شد. این 
پدیده های نو به دل توده ها هنوز چنگ نزده بود و آنان را به دنبال خود نمی کشید. در 
جامعه سخت سنتی و قبیلوی آوردن پدیده ها نو زمان می طلبد. عامل مهم دیگر نقش 

استعمار انگلیس و منافع انگلیس در منطقه بود.
سوال: یعنی به نظر شما استعمار عامل بازدارنده ایجاد قوای مرکزی بود؟

جواب: بلی استعمارهم نقش خود را در زمینه ایفا کرد، و از طرف دیگر تبلیغاتی که 
در آن زمان از جانب اشخاص مذهبی صورت می گرفت تاثیر گزار بود. تقابل سنت و 
به اصطالح مدرنیته یکی دیگر از عوامل سقوط بود. شاه امان الهگ وقتی از سفر اروپایی 
قبایل مواجه شد. از عقب  العمل مذهبیون و  با عکس  خویش در سال 1928 برگشت 
دست انگیس نیز کار می کرد و در تشویق مردم بر ضد ریفورم های شاه امان اهلل فعال 

بود. 
سوال: چون در ایران و ترکیه هم این مسایل اتفاق افتاد یعنی نه ایران و نه ترکیه 
موفق نبودند. مثاًل کشف حجاب نه در ترکیه موفق بوده که تا امروز هم نیست، شما یک 
ارتش دارید که از الیسیته دفاع می کند اما االن یک حزب اسالمی بر سر کار است،  در 
ایران هم که رضا شاه موفق تر بود حجاب را از سر مردم برداشت و چهل سال بعد یک 
حکومت مذهبی پر حجاب آمد و این هجوم مدرنیته به کشورهایی مثل ما می بایست 
با پیش زمینه هایی همراه می بود که بدون این پیش زمینه ها نه ترکیه موفق بود و نه 

شاه امان اهلل و نه رضا شاه.
جواب: من با شما موافق هستم که این پیش زمینه ها باید وجود می داشت که نداشت. 
اما رهایی از حالت نیمه مستعمره برای مردمان سرزمین ما مهم بود. ولی آن چه مربوط به 
ریفورم ها و اصالحات آن زمان می شود نظر به سطح پایین جامعه از نو و نوگرایی وعدم 

پیش زمینه ها برای مدرنیته و سلسله عوامل که در باال تذکر دادم ناکام شد.
سوال: اگر ما بخواهیم حاال برای این جنبش جوانان ترک در آسیای مرکزی قبل از 
انقالب بلشویکی زمینه های تحقیق و انقالب را ایجاد کنیم، خیلی خوب است که صد 
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سال از یک چیز بگذرد تا آدم بتواند آن را بسنجد مثال ممکن بود ده سال پیش ما این 
تجربه ها را موفق ارزیابی کنیم، مثالً  آسیای مرکزی را نگاه کنیم، ترکیه را نگاه کنیم و 
ایران قبل از انقالب را نگاه کنیم و بگوییم که خوب درست است که اتوریته بود و این 
مدرنیزاسیون ناگهانی بود یک بخش از جامعه هم سرکوب شد مثال در ایران سران گروه 
های قبایل و غیره توسط ارتش کشته و سرکوب شدند و یک سلسله ریفورم ها از باال 
آمد، این امرچهل سال پیش می توانست موفقیت آمیز به نظر بیاید درست؟ اما امروز 
که نگاه می کنیم آن ریفورم ها در ایران شکست خوردند، امروز یک حکومت مذهبی 
داریم و مثال الیحه ای مانند الیحه حمایت از خانواده مطرح می شود که در واقع به قول 
فعاالن حقوق زن الیحه دفاع از مردان خانواده است یا در ترکیه خود دختران می روند 
محجبه می شوند و از هر دو مغازه یکی مغازه فروش لباس حجاب است. در تاجیکستان 
حاال جنبش سلفی درست شده و یکی از احزاب مدرن احزاب اسالمی است. در واقع 
وقتی به کل منطقه نگاه کنیم می توانیم بگوییم فقط افغانستان نیست که موفق نشده. اما 
اتفاقی که در این کشورها افتاده و در افغانستان نیفتاده، این است که تعداد کسانی که 
از نظر ایدولوژیکی و فکری تمایل به ایجاد تغییر در آن کشورها دارند بخاطر شصف یا 

هفتاد سال تجربه بیشتر از افغانستان، بیشتر است.
جواب: درست است و یک چیز دیگری که من گفتم استعمار هم از عقب کار می 
کرد یعنی از عقب ماندگی مردم سؤ استفاده می کرد. به طور مثال وقتی ملکه ثریا به 
سفر اروپا رفت و دوباره به افغانستان برگشت در افغانستانی که هنوز چاپ  و منتاژ 
عکس مروج نبود، عکس های برهنه ملکه ثریا در جامعه پخش گردید طبعا افغان ها 
قادر به این کار نبودند. پس این کار توسط اعمال ارتجاع و پشتیبانی عاملین استعمار 

صورت می گرفت.
سوال: خانم دکتر من می خواهم یک مطلب را بگویم اما شاید شما موافق نباشید می 
شود من را راهنمایی کنید. من فکر نمی کنم هیچ کدام از این نهضت های که اتفاق 
افتاد مدرنیته بود، این ها نهضت هایی بود که غرب به خصوص انگلیس در مقابل رسوخ 
این  بتواند  این که کماکان  برای  ایجاد کرد.  بود،  پا گرفته  کمونیزم که در شوروی 
کشورها را به عنوان بازار مصرف و مواد خام خود داشته باشد در واقع یک دستورالعمل 
بود ترکیه، در ایران و افغانستان. این مدرنیته اصاًل مدرنیته نبود برای این که مدرنیته 
باید از دل مردم بجوشد، در مقابل نهضت هایی که همراه با سوسیالیزم و کمونیزم تا 
بهتر  داد که  استعمار آن زمان تشخیص  به عنوان  انگلیس  پیدا شد دولت  اروپا  شمال 
است این کشورها را مثل بره تسلیم آن گرگ نکنیم باید این ها را مقداری تغیر بدهیم 
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تا این ها ملی باشند که نیروی نظامی داشته باشند،  ارتش داشته باشند و جلو شوروی و 
نفوذ کمونیزم ایستاده شوند، ژاندارم داشته باشند و...، فقط این بوده و من فکر نمی کنم 

مدرنیته بوده باشد.
جواب: من فکر می کنم برای تحقیق روی این نکات که شما بیان می دارید، باید 
وقت صرف کنیم. این مسأله نیاز به ریسرج و تحقیق دارد باید این موضوع را با یک 
گروه از محققین در میان بگذاریم تا آن ها در زمینه تحقیق کنند. شاید تز شما در رابطه 
دقیق باشد. آن چه من برای خود می گویم این است که  همین حاال اظهار نظرم در 

زمینه هنوز پخته نیست.
سوال: رضا شاه،  شاه ایران مدرن نبود ولی دولت سازی کرد اما این اتفاق در افغانستان 

نیفتاد.
جواب: این زمان؛ زمان عصیان جنبش های آزادی خواهانه بود. مردم افغانستان نیمه 
مستعمره، هم با الهام از مبارزات آزادی خواهانه در جهان و منطقه برای آزادی به پا 
خاستند و در نتیجه  به استقالل سیاسی خویش نایل آمدند. خواست مردم رهایی از یوغ 

استعمار بود. این  درست است که امان اهلل بعدا نتوانست  دولت سازی کند.
سوال: پس یک قسم دیگر هم می توانیم به افغانستان نگاه کنیم و آن این است که 
کنیم  مقایسه  بتوانیم  بعد  که  مستعمره  نیمه  بگذاریم جزء کشورهای  را  افغانستان  اگر 
با تجربه های تلخی که امروز کشورهای استعمارزده دیروز با آن در گالویز هستند. 
مثالً  تقریبًا تمام افریقا، من جمله افریقای شمالی مثاًل حتی هندوستان و یا پاکستان که 
می بینیم این جدایی که در هند اتفاق افتاد چه تاثیراتی داشته، و این جامعه نظامی این 
حکومت نظامی مستعمره از آن سالی که استمرار یافته همواره در حکومت نظامی به سر 
می برد. اگر ما می توانستیم این تجربه ها را نگاه کنیم که الزم است نگاه کنیم،  بحران 
هویتی که شما در الجزایر، تونس و مراکش دارید و حاال مراکش هم در واقع مستعمره 
نبود، تونس هم مستعمره نبود و تنها الجزایر جز خاک فرانسه بود، اما بحران های روزمره 
هویتی که این ها با آن گالویز هستند، بهتر می توانیم هم از داخل و هم از بیرون خود 
افغانستان را نگاه کنیم. ما هنوز آن امکان مساوی از درون و بیرون خود را نگاه کردن 
را نداشتیم و تا روزی که آن کار را انجام ندادیم، نباید شگفت زده شویم که چرا مثاًل 
جنبش زنان نداریم. و باز برمی گردد به آن بحث اول که چرا اصاًل هیچ جنبش دیگری 
هم نداریم، این همه دانشجوی معترض است ولی چرا جنبش نداریم این به نظر من برمی 

گردد به این میراث. 
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انداخته بودید، در  جواب: مثاًل در یکی از بحث هایی که شما در ارتباط سواد راه 
آن جا، یک جوانی سوال کرد و گفت که مثاًل چرا در دانشگاه اجازه نمی دهند جنبش 
مخالف  فرهمند  استاد  که  بکنند  سیاسی  فعالیت  دانشجویان  یا  باشیم  داشته  دانشجویی 
این نظر بود من دلم بسیار می خواهد که این بحث را داشته باشیم که مثاًل چرا جنبش 
دانشجویی وجود ندارد؟ چرا اجازه نمی دهند که جوانان سیاسی بیاندیشند؟ چرا سیاست 

در دانشگاه ممنوع است؟
سوال: اگر این اتفاقات در ایران، افغانستان و در ترکیه نمی افتاد و اجازه داده می شد 
که این ملت روند طبیعی خودشان به طرف مدرنیته را طی کنند شاید اوضاع االن متفاوت 
می بود. اگر چه نمی توانیم بگوییم که اگر شاه امان اهلل، رضا شاه پهلوی و آتاترک 
نمی بودند امروز وضع ما چی می بود؟ اما فکر می کنم که این موارد قابل مطالعه است. 
امروز نزدیک به یک قرن از این تغییرات می گذرد اما ببینید مجموع حرکتی که در 
ایران، افغانستان و ترکیه شد سزارین بود سزارین یعنی طفل نارس و این نارس را باید 
بگذارند در داخل دستگاه تا این که تکمیل شود، عین اتفاق افتاده منتها این دستگاه 80 
سال طول کشیده و حاال ما برگشته ایم به همان زمان که دو مرتبه در ایران کودک مرا 
مجبور می کنند که حجاب بپوشد، مجامع دانشجویی تهدید می شود، مجامع زنان تهدید 
می شوند در افغانستان پدیده ها به مراتب طور دیگری رشد می کند قوماندانان باال می 
آیند، مکاتب سوزنداه می شود و در ترکیه اتفاقات دیگری که در کردستان آن می افتد 
باید گفت که اتفاقات نا بهنجاری است. بنابرین من نمی دانم که اگر این اتفاقات نمی 
افتاد و ما در این 89 سال روال طبیعی خودمان را طی می کردیم، چه اتفاقی می افتاد؟ 
اگرچه می توان گفت که در جهانی که روز به روز اطالعات و تجربه هایش به هم منتقل 
می شود، چیزی به نام روال طبیعی وجود ندارد، بلکه منظور حرکت تدریجی و بیداری 

و آگاهی تدریجی مردم است.
جواب: اگر این همه اتفاقات در منطقه رخ نمی داد و به قول شما ما به حال خود رها 
می شدیم و روال طبیعی خود را می پیمودیم نمی دانم اکنون در کجا می بودیم. یک 
قرن ازین حوادث می گذرد باید از تجارب و درس های تاریخ بیاموزیم. اما در نظر داشته 
باشیم که متاسفانه  منطقه ما به شکل مجزا از جغرافیای جهانی که با منافع گوناگونش 
برای ما نقشه طرح می کنند نتوانسته سر جایش استوار باقی بماند. منافع و عالیق این 

کشورها بر اوضاع عمومی منطقه ما همیشه خوب و یا بد اثر گذاراند.
سوال: در واقع اگر بخواهیم صحبت ها را جمع بندی کنیم به نظر می رسد که صحبت 

سياست نامه



122

کردن راجع به زنان و عمل کردن نسبت به آن ها در خال امکان ناپذیر است. یعنی نمی 
توان بدون در نظر داشت شرایط عمومی و کلی جامعه تنها و تنها به مساله زنان اندیشید. 
اگرچه به قول خانم جهانگیری وقتی جامعه راجع به آن نطفه ای که در بطن شما است،  
دستورالعمل برای شما می دهد یعنی وارد خصوصی ترین حوزه زندگی شما می شود 
و دستورالعمل می دهد، من فرصت نمی کنم درباره چیز دیگری صحبت کنم باید از 
خصوصی ترین حوزه زندگیت شروع کنی تا بعد برسی به وضعیت جامعه. با این همه 
در بررسی کوتاهی که از 3 کشور منطقه داشتیم، بدون پرداختن به روندهای کلی جامعه 

نمی توان به طور انفرادی در مورد وضعیت زنان عمل نمود؟
جواب: بلی. واقعًا همین طور است. اما مشکلی که ما در افغانستان داریم این است که 
ما بیشتر متوجه همین نکته زن بودن خود می شویم جامعه ما را  به آن طرف می کشاند 
هر لحظه هشدار خطر دوباره در بند کشیدن ما را به ما می دهند که فقط به این نکته  
فکر کنیم و از مسایل سرنوشت ساز و مهم کشور دور شویم. ما خوب می دانیم که بدون 
پرداختن به روند کلی جامعه نمی توانیم به طور انفرادی در مورد بهبود وضعیت زنان 
عمل کنیم. نظام و ساختار موجود در هر کشور به طور کل بر وضعیت زنان آن کشور 

تاثیر گذار است. امارت طالبان در افغانستان براین گفته ما مهر صحه می گذارد.
سوال: البته بسته گی دارد چگونه مسایل خود را بدانیم، اگر پروژه وی بدانیم، درست 
است نمی توانیم مسائل را حل کنیم. اگر ما بفهمیم که مساله زنان یک پرسش، یک 
دخالت و یک مسئله کاماًل سیاسی است که از طریق انجیوییزم سعی در سیاست زدایی 
 millennium( و غیر سیاسی کردن آن دارند، شیوه برخورد ما متفاوت خواهد بود. این
goals( بحثی که آن روز داشتیم غیر سیاسی کردن سیدا )CEDAW( است که یکی از 

سیاسی ترین مطالب است که در این بیست سال گذشته روی مسئله زنان نوشته شده و 
وقتی مسئله زن را غیر سیاسی کنیم، نمی توانیم راه حل های خوبی پیدا کنیم. دفاع کردن 
از حق من آگاهی سیاسی را هم نشر می کند در جامعه و همه این ها فقط حق انتخاب 
من است. اگر آدم بتواند بگوید درست نیست تو من را بزنی تو حق نداری من را بزنی 
این جا مسئله سیاسی است نه مسئله ای که حاال بروید با مادر طالبان صحبت کنید و برای 

شان بگویید که پسرهای شان کمی پسرهای بهتری باشند.
سوال: اگر شما کدام بحث و یا نظری به عنوان جمع بندی دارید لطفا بفرمایید.

جواب: بحث های خیلی جالبی اند. من فکر می کنم که این یک نوع دیالوگ خیلی 
ارزنده بود که ما را به نکات نظر مشترک برای کار آینده ما در قبال زنان رسانید. ما 
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اخیر می خواهم تذکر دهم که  بریم. من در  بیشتر می  استفاده  ها  دیالوگ  نوع  ازین 
مسأله زن مسأله ای کامال سیاسی است و با نظر خانم گیسو در زمینه موافق هستم. نباید 
گذاشت آن را غیر سیاسی سازند مسایل زنان با شعارها و پروژه های کوتاه مدت حل 
نمی شود. تغییر ساختار جامعه، شالوده و اساس است. آگاهی دهی و آموزش برای زنان 
و توانا سازی زنان از لحاظ اقتصادی پیش شرطی است برای توانمند ساختن آنان برای 

بلند کردن صدای حق خواهی شان و گرفتن حق مدیریت سیاسی. 
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مساله زنان، مساله حاشیه ای برای جامعه 
بین المللی است

گفتگو با ناجیه حنیفي

سوال: خانم ناجیه حنیفي لطفا خودتان را معرفی کنید و 
از سابقه ي فعالیت های تان به ما بگویید؟

جواب: در دانشکده انجنیری دانشگاه بلخ درس خواندم 
و فعال در دانشگاه اتاوا- کانادا دانشجو دانشکده توسعه بین 
المللی و مطالعات جهانی شدن هستم؟ اولین کار خود را با 
یک رسانه ي محلي در مزار شریف والیت بلخ آغاز کردم 
و بعداً در 1997 یک انجمن جوانان )برنامه انکشافی اطفال 
و جوانان( را تشکیل دادم که هنوز هم در شمال افغانستان 
فعال است ودر دوره حاکمیت طالبان در افغانستان مبارزه 
انجام  انکشافي  برنامه  همان  چوکات  در  را  خود  مخفیانه 
مي دادم و هم زمان با دفتر هبیتات در برنامه های توسعه 
طًالبان  حاکمیت  سقوط  از  پس  می کردم.  کار  اجتماعی 
مهاجرین  امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالي  کمیساري  با 
در بخش امور خدمات اجتماعي و جنسیت اجراي وظیفه 
کردم. بعد آمدم کابل و سمت مشاور بخش جنسیت را با 
وزارت امور مهاجرین داشتم. از اعضای بنیانگذاری کمیته 
مشارکت سیاسي زنان و انجمن آزادي بیان هستم، مدیریت 
اجرایی سازمان زنانه ای به نام )مرکز تعلیمي زنان افغان( را 

برای مدت 2 سال به عهده داشتم.
داشتید  ای  اشاره  هم  خودتان  که  طوري  همان  سوال: 
شما بیشتر روي مسأله زنان کار کرده اید، ارزیابي شما از 

وضعیت فعلي زنان در افغانستان چیست؟
جواب: این یک سوال کلي است و دشوار، ارزیابي من 
از وضعیت زنان در افغانستان این است که ما یک مقدار 

ناجیه حنیفی
دانشگاه  از  مهندسی  لیسانس 
توسعه  رشته  دانشجوی  و  بلخ 
مطالعات جهانی  و  المللی  بین 
اتاوا-کانادا،  دانشگاه  در  شدن 
مشارکت  کمیته  بنیانگذاران  از 
آزادي  انجمن  و  زنان  سیاسي 
جوانان  انجمن  موسس  و  بیان 
و  اطفال  انکشافی  )برنامه 

جوانان(. 
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دست آوردهاي نه چندان قابل مالحظه را در قسمت حقوق زنان در شهرهاي بزرگ 
سنتی  هاي  محدودیت  خاطر  به  اما  داشتیم  هرات  و  مزارشریف  کابل،  مثل  افغانستان 
نقاط دور دست  ناچیز را به سطح روستاها و  نتوانستیم همین تحوالت  و کمبود منابع 
افغانستان ببریم. وضعیت زنان افغانستان مثل خود وضعیت سیاسي افغانستان یک حالت 
تعریف ناشدني دارد به دلیل این که ما در پهلوی یک سلسله دست آوردها یک دست 
عقب گردهاي تاسف باری نیز داشتیم مانند تالش ها برای به رسمیت بخشیدن قوانین 
عرفی و تصویب قوانین پر از تناقض مانند قانون اساسي افغانستان که از یک سو حقوق 
شهروندي زنان با مردان را در برابر قانون مساوی می شناسد و از سوی دیگر در ماده سوم 
این قانون شریعت اسالمي را اساس قانون گذاری مقرر می کند و این در حالیست که 
ما تعریف مشخص و روشنی از شریعت اسالمی در افغانستان نداریم که خوانش طالبان 
از این شریعت نمونه روشنی از این مسأله در کشور ماست. علی رغم این همه، حضور و 
مدیریت زنان در رسانه ها و به ویژه رادیوهای محلی مانند رابعه بلخي و رادیو سحر، در 
عرصه خدمات اجتماعی ایجاد و رشد نهادهای غیر دولتی زنانه در پهلوي نهادهاي غیر 
دولتي مردانه و در عرصه سیاسی 25درصد سهمیه زنان در پارلمان را از جمله دستاوردها 

می توان حساب کرد.
سوال: خانم حنیفي شما از مدیریت رسانه ها توسط زنان، به وجود آمدن انجیوها و 
اختصاص 25 درصد از کرسي هاي پارلمان به زنان، به عنوان دستآوردهاي زنان در این 
دهه اخیر یاد مي کنید، شما چگونه ارزیابي مي کنید یعني اتفاقاتي که افتاده ماحصل 
تحوالتي بود که در سطح جامعه به وجود آمده بود یا تغییراتی بود که از بیرون به جامعه 
تحمیل شد و دولت یا حکومت افغانستان مجبور شد که با این خواست هاي بین المللي 

از این تحوالت حمایت کند.
جواب: من فکر مي کنم که این دستاوردها ما حصل تالش هایی از هر دو جانب 
بود. هم ماحصل تالش هاي زنان داخل افغانستان و زنان آگاه افغانستان که در بیرون 
از کشور در دوره طالبان زندگي مي کردند و با جنبش هاي مدنی بین المللی آشنایی و 
از خواسته هاي حق طلبانه زنان آگاهي داشتند، مانند نسرین گروس که در روند قانوني 
نقش  افغانستان  هایی در سرتاسر  پرسي  انداختن همه  براه  با  زنان  برابري  ساختن حق 
به عبارت دیگر  بود.  تا30 درصد حمایت جامعه جهاني  ایفا کرد و هم جداً  مهمی را 
جامعه جهانی به خواست زنان افغان لبیک گفت و شرایط و پیش شرط هاي ساختن یک 
حاکمیت مبتنی بر مشارکت برابر زنان را به وجود آورد. یعني این دست آورد حاصل 

صداي یک گروه از زنان افغان و حمایت بین المللي است. 
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سوال: زناني که عمدتًا شما نقش سواد و تحصیل را در آن ها متمایز از دیگر گروه 
های جامعه مي بینید، درست است؟

جواب: بي شک
سوال: خانم حنیفي شما به مسله خوبي اشاره کردید یعني این صدا صداي زناني بود 
که در واقع تحصیل کرده و با سواد بودند آیا با توجه به جامعه اي که در آن زندگي 
این  بی سواد هستند،  زنان  از 90 درصد  بیش  مي کنیم که طبق آمارهای غیر رسمی 
زن ها چقدر مي توانند از قسمت عظیم زنان افغانستان که دسترسي به سواد و امکانات 
آموزشي ندارند نماینده گي کنند؟ منظور من پیشرو بودن زنان تحصیل کرده از خود 

جامعه است؟
جواب: ببینید مسأله این که یک گروه بسیار کوچک نمایندگي از یک قشر بزرگ یا 
نیمی از جمعیت جامعه را مي کند مسأله ای مختص به افغانستان نیست. تجربه کاري من 
در جنبش فمینیستی کانادا این را به من نشان داد که همیشه داد خواست زنان از گلوي 
نخبه های زن بیرون مي شود نخبه هایی که اقلیت زنان کشورها و جوامع را تشکیل مي 
دهند. این واقیعت را می پذیریم که بین زندگي شهري و روستایي ما بي نهایت تفاوت 
توسعه هستیم و محدودیت های  ما یک کشور در حال  این که  به خاطر  دارد  وجود 
امنیتي و اقتصادي باعث شده که به توسعه متوازن مثل گسترش و توسعه تعلیم و تربیه 
در روستاها کمتر پرداخته شود و درصد پائین بي سوادي در روستا ها شکاف بین زنان 
نخبه شهری و زنان روستائي را عمیق تر ساحته ولي با وجود این هم باوردارم که جنبش 

های مدنی از شهرها شروع مي شوند. 
سوال: در این که آموزش و پرورش نقش آگاهی دهنده دارد هیچ شکی وجود ندارد. 
اما به نظرمی رسد که این امر خیلی هم در صدر اولویت های فعاالن حقوق زن و فعاالن 

مدنی نیست؟
جواب: به نظر من اگر جنبش زنان افغانستان 3 اولویت براي رهایی زنان از بند اسارت 
پدرساالری داشته باشد صدر این اولویت را گسترش و توسعه تعلیم و تربیه تشکیل می 
دهد. به خاطر این که دانش قوی ترین وسیله قدرتمند ساختن زنان است. دادخواهی و 
کازار اصالح و تصویب قوانین که متضمن حقوق انسانی زنان باشد و ایجاد میکانیزم 

های اجرای این قوانین نیز در صدر اولویت های ما قرار دارد. 
سوال: شما که از موسسین کمیته مشارکت سیاسي هستید لطفا بیشتر در رابطه با این 
کمیته براي ما توضیح بدهید از چه تاریخي آغاز شد؟ چگونه آغاز شد؟ اعضایش و 
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فعالیت هایش چگونه بود؟ 
براي کمک  جهاني  جامعه  نشست  دومین  که  این  بعداز   2004 بهار  در  ما  جواب: 
اقصادي در افغانستان در برلین برگزار شد که احساس کردیم نیاز داریم منسجم تر کار 
نیاز وقتي که دوباره از  بنابرهمین  نیاز داریم به  بسیج نیروهاي سیاسي زنان.  کنیم و 
کنفرانس برلین برگشتیم تعدادي از اشتراک کننده گان آن کنفرانس جمع زنان سیاسي 
در کابل دور هم نشستیم و در اپریل سال 2004 کمیته مشارکت سیاسی زنان را به قصد 
تبعیضاتي که  از  را  بتوانم دولت  این که  به قصد  تشویق زنان در مشارکت سیاسي و 
در روند سیاسي افغانستان علیه زنان صورت مي گیرد آگاه بسازیم، این کمیته را ایجاد 

کردیم.
سوال: اعضاي موسس این کمیته چه تعداد بودند؟ ساختارش چگونه بود؟

جواب: در قدم اول وقتي که ما کمیته را ایجاد کردیم یک ساختار مشخص نداشت و 
تقریبًا شش ماه روي ساختار بحث مي کردیم که آیا ما بگذاریم که قوه اجراییه داشته 
باشد و امور پیش برد و یا بگذاریم که یک نهاد مستقل باشد یک هماهنگ کننده داشته 
باشد. در قدم اول ساختار قسمي شد که به همین نتیجه رسیدیم ما اصول و پرسنیب هاي 
خود را ساختیم و طبق اصول و پرنسیب هاي خود اساسنامه خود را نوشتیم و بعد از آن 
فقط دو نفر هماهنگ کننده وجود داشت که من و داکتر عالمه بودیم و ما نشست هاي 
ماهوار داشتیم که روي موضوعات مختلف خصوصًا روي موضوعات داغ روز بحث مي 
کردیم و بیشتر مثاًل کارگاه آموزشي مي گذاشتیم روي بلند بردن ظرفیت سیاسي زنان 
و در مرحله انتخابات اول پارلماني کمیته بسیار نقش فعال خود را در تشویق زنان در 
کاندید کردن و تشویق زنان به رفتن به سوي صندوق هاي رأي داشته، درانتخابات اول 
ریاست جمهوري همچنان ما تعداد زیادي از زنان را با دست خالي خود تشویق کردیم 
که رأي بدهند و آگاه ساختیم که رأي دادن چه نقشي را در زندگي شان دارد. ما البي 
کردیم با دولت که در شوراي عالي ستره محکمه یک نفر زن باشد تا در مسایل بزرگ 
سیاسي خصوصًا قضایي نماینده زنان را داشته باشیم که متأسفانه آن کار زار ما موفق نبود 
و دولت کسي را قبول نکرد بنابر همان تفسیري که آن ها از قضاوت و نقش زنان در 
قضاوت در دین دارند این کار زار ما به جایي نرسید. کمیته مشارکت با اداره اصالحات 
اداري روي این که مدیریت هاي اصلی وزارت خانه ها به دست زنان باشد البي کرد و 
تعهد آن هارا براي این که زنان را در رأس مدیریت هاي کلیدي جابجا بسازند داشت. 
یک کار زار عمده ما توقف دادن همین ایجاد دوباره اداره امربالمعروف بود که یک 
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کار زار بسیار خطرناک بود و من به یاد دارم که روزي که من در فراه نهادهاي جامعه 
مدني افغانستان را مي خواندم هیچ یک از مردم حاضر نبودند که با ما هم سویي کنند 
مي گفتند این کار خطرناک است چرا که امربالمعروف یکي از اصول اساسي اسالمي 
است و اگر ما در برابر این ایستاده شویم باعث مي شود که تمام انجیوهاي ما بسته شود. 
روز اول که من یک کنفرانس مطبوعاتی در همین زمینه برگزار کردم هیچ کس حتأ 
حاضر نبود که در همان پرس کنفرانس حضور یابد وقتي که ما نامه را نوشتیم تنها من و 
داکتر عالمه بودیم که با آن توافق داشتیم، وقتي که رسانه ها بر آن کمي توجه کردند، 
دیگر نهادهاي جامعه مدني آمدند براي من زنگ زدند و گفتند که خوب ما مي توانیم 
اشتراک کنیم. باور مي کنید ما یک نفر از همین مالها و آخوند ها را پیدأ نکردیم که 
در این مورد بیاید حرف بزند حتا به نفع اداره امربالمعروف حرف بزند یعني در همان 
زمان خفقاني وجود داشت که هیچ کس حاضر نبود حرف بزند. ولي کمیته مشارکت 
سیاسي زنان علی رغم این که به دو دسته تقسیم شد ولي این کمپاین به حدي موفق شد 
که توانستیم بدون این که در مورد مرحله دوم ایجاد آن اداره بحث شود، آن را توقف 
دهیم. یعني از 2004 تا 2007 کارهاي بي نهایت چشم گیری را کمیته انجام داد تا به 
حدي که )AWN( نمي توانست با کمیته رقابت کند ولي متأسفانه بعد از 2007 اعضأ 

پراکنده شدند و کارها کمرنگ شد.
سوال: خانم حنیفي شما در این خالصه ای که از فعالیت هاي کمیته مشارکت گفتید 
در واقع من مي توانم فعالیت کمیته را به سه بخش دسته بندي کنم یکي تالش هاي 
کمیته در راستای به دست آوردن سهمیه زنان در پارلمان و جابه جا کردن زنان در پست 
هاي کلیدي. مسأله بعدي کمپایني که در راستاي توقف دادن تشکیل اداره امربالمعروف 
و نهي از منکر به راه انداختید چرا که باور داشتید این ادره بیشتر حقوق زنان را محدود 
خواهد کرد و موقعیت نابرابر زنان را تقویت خواهد کرد و دسته سوم همان طوري که 
خودتان اشاره کردید پاسخگویي به مسایل داغ و روزمره بود. اما آن چیزي که من مي 
خواهم بدانم این است که کمیته چه دور نمایي را براي فعالیت هاي خود و در راستای 

احقاق حقوق زنان انتخاب کرده بود، خواست کمیته چه بود؟
جواب: البته من بند بند نرفتم و اصول کمیته را براي شما توضیح ندادم. دورنماي ما 
این است که در فردایی که افغانستان داراي یک حاکمیت قانوني مي باشد البته حاکمیت 
دموکراتیک که احزاب دموکراتیک تشکیل مي دهند در همین احزاب سیاسي پتانسیل 
هایي برای زنان قویي وجود داشته باشد که بتوانند رهبري احزاب را به عهده بگیرند تا 
بتوانند رهبري دولت را هم به عهده داشته باشند. بخاطري که ما هیچ وقتي نمي توانیم 
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قوانین عادالنه را در کشور تطبیق کنیم تا وقتي که قانون گذار زن نباشد، ما هیچ وقتي 
نمي توانیم حاکمیت دموکراتیک داشته باشیم تا در آن حضور زن ها وجود نداشته باشد، 
براي ما دموکراسی بدون زن دموکراسی نیست، مرد کراسي است. بناًء دورنماي ما این 
برابر  باشد حضور  افغانستان فردا داراي یک حاکمیت دموکراتیک مي  است که اگر 
سیاسي زنان وجود داشته باشد. به همین لحاظ ما رفتیم با تک تک احزاب سیاسي چپ و 
راست حرف زدیم روساي آن ها را دیدیم و در مورد این که چه تعداد اعضاي زن دارند؟ 
نقش این زنان در احزاب سیاسي چیست؟ نیازهاي شان چیست؟ آیا این ها مي خواهند 
که در احزاب شان زنان وجود داشته باشد؟ ما بخواهیم یا نخواهیم این احزاب ایجاد شده 
بودند و ما فکر کردیم کاري را که کرده مي توانیم این است که با این احزاب کار 
کنیم و زنانی که در این احزاب کار مي کنند را آموزش بدهیم و آن ها را از نقش شان 
در این احزاب آگاه بسازیم. به خاطري که اگر این ها به خاطر عالقه قومي شان داخل 
این حزب شده اند یا به خاطر عالقه خویشاوندي در این حزب داخل شده اند منحیث زن 
نقش خود را باید دریابند یعني تمرکز بیشتر ما روي آگاهي سیاسي زن هایی بود که 
عالقه یي به سیاست دارند و ساختن یک حاکمیت دموکراتیک در افغانستان که در آن 

نقش زنان برابر باشد.
سوال: نحوه فعالیت کمیته مشارکت چطور بود؟

جواب: چون ما یک کمیته تازه بنیاد بودیم در یک کشوري که همه چیز انجیویي 
است همه چیز فاند گیري و پروژه یي است بسیار دشوار بود که حتا زنان متعهد وقت 
بگذارند و سیستماتیک کار کنند. بناًء همان حلقه کوچکی که فعالیت داشتیم مثل من و 
داکتر عالمه بعد از ساعات کاری وقت خود را برای این کارها مي گذاشتیم با هم به طور 
خصوصي مي رفتیم و به این کارها مي پرداختیم بسیار سخت است که آدم بتواند این جا 
سیستماتیک کار کند و یا این که ما کمیته هایی ایجاد کرده بودیم براي دیدن احزاب 
سیاسي، مثاًل اعضاي خود را وظیفه داده بودیم که شما مي روید با احزاب راست مالقات 
می کنید، اعضاي چپ خود را وظیفه داده بودیم که شما مي روید با احزاب چپ مي 

بینیند گویا ترکیب از راست ها و چپ ها ساختیم که با احزاب چپ و راست ببینند.
مي  گیري  تصمیم  کمیته  و  دادند  مي  کمیته  به  را  شان  گزارش  ها  آن  بعد  سوال: 

کرد؟
جواب: این احزاب سیاسي، مثاًل اعضاي زن خود را به ما معرفي کردند باز ما بعد از 
آن وقتي که آموزش هایي داشتیم از این زن ها دعوت می کردیم که بیایند، کنفرانس 
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احزاب  تمام  از  سیاسي  هاي  آگاهي  سیاسي،  مسایل  و روي  مي کردیم  برگزار  هایی 
نماینده هاي شان را دعوت مي کردیم نماینده هاي زن را دعوت مي کردیم که حضور 
داشته باشند و از همین آگاهي مستفید شود و این آگاهي را انتقال بدهند به دیگر اعضاي 

حزب شان.
سوال: خانم حنیفي کمتیه مشارکت یک استراتیژي پالن سه ساله برای فغالیت های 
خود تهیه کرده بود. لطفا در مورد اهداف این استراتژی و ضرورت آن برای ما توضیح 
بدهید؟ و این که آیا شما موفق شدید طبق همان استراتژی که طرح ریزی کرده بودید، 

پیش بروید؟
باشد که در یک  تا  ایجاد کنیم  استراتیژي  بود که یک  جواب: عالقه شخصي من 
سیستم کاری کمیته پیش برود چون )volunteer baiasis( یک کار رضا کارانه است 
بسیار دشوار است که ما از افراد بخواهیم که تمام روز خود را براي ما بگذارند به همان 
خاطر خواستیم که اگر ما یک استراتیژي پالن سه ساله داشته باشیم مي توانیم که این 
کارها را کمي نظم بدهیم و مسولیت را از دوش چهار نفر به یک حلقه بزرگتر انتقال 
بدهیم یعني هدف بیشتر همه گیر شود و همه بتوانند در مسوولیت ها شریک باشند و در 
عدم موجودیت این دو سه نفر دیگر اعضا توانایي این را داشته باشند که این کمیته را به 
تنهایی اداره کنند و در ضمن یک بار دیگر اعضاي را متوجه بسازیم که پایبند باشند و 
فکر تمام اعضا را داشته باشیم یعني اندیشه تمام اعضا را داشته باشیم که این ها چه مي 
خواهند؟ به طور خالصه خط مان را مشخص بسازیم. هرچند خط خود را از اول مشخص 
ساخته بودیم بعد از دو سه سال تجربه خواستیم ارزیابی کنیم که آیا در مسیر درستی 
گام برداشته ایم یا نه؟ آیا ما ضرورت داریم که همین شیوه کاري را متفاوت بسازیم 
یا نسازیم؟ اگر بسازیم چه نوع تفاوت را خواهان هستیم؟ ما در آن جا دورنماي خود 
را، ماموریت خود را، اهداف خود را و برنامه سه ساله کاري خود را نظم و نسق دادیم 
تا کارها را براي اعضاي کمیته ساده تر بسازیم و در ساختار خود یک کمیته اجرایی 
تشکیل داده بودیم تا کنگره ساالنه بیایند و کمیته اجرایي را انتخاب کنند، کنگره اول 
صورت گرفت انتخابات صورت گرفت. متاسفانه نتوانستند که این ساختار خوب کار 
کند. من فکر نمي کنم مشکل در ساختار بود مشکل در افرادي بود که در همان ساختار 

کار مي کردند.
مشارکت  کمتیه  استراتیژي  و  مشارکت  کمیته  به  راجع  شما  حنیفي  خانم  سوال: 
صحبت کردید، چه مشکالتي باعث شد که استراتیژي کمیته مشارکت سیاسي خیلي 
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محقق نشود؟
جواب: فکر مي کنم مصروفیت اعضاي کمیته اجرایي. چون یک تجربه نو بود به 
یادتان باشد که خود کمیته در افغانستان یک تجربه نو بود ما هیچ وقت نهادي به این 
اهمیت یا مهمي که کاماًل رضا کار باشد یعني بدون هیچ معاشي باشد نداشتیم به همین 
خاطر یک تجربه نو بود و خود استراتیژي یک تجربه نو بود، کساني که آمدند در کمیته 
اجراي وظیفه کنند براي شان سخت بود که  زندگي کاري شان و زندگي رضا کارانه 
شان را تنظیم کنند. شاید یکي از دالیل این که این ساختار نتوانست کارا باشد تازه گي 

این ساختار در افغانستان بود.
سوال: فکر نمي کنید استراتیژي کمیته مشارکت یک مقدار بلند پروازانه بود؟ براي 
این که شما در صحبت هاي تان اشاره کردید که تعداد محدودي از افراد واقعًا در کمیته 
کار مي کردند مثل شما و داکتر عالمه و بدنه کمیته خیلي هم مشارکت فعاالنه نداشت 
خوب وقتي که بدنه خیلي فعال نباشد و فقط چند نفر بخواهند استراتیژی را پیاده کند، 

داشتن استراتیژي بلند پروازانه نبود؟
جواب: خوب کساني که در رهبري بودیم و کساني که در بدنه بودند به اندازه ما 
فعالیت نمي کردند براي همه ما کار کمیته یک تجربه نو بود یک دوره تجربه است که 
دوره رشد ما است ما داریم دوره تکامل خود را طي مي کنیم وقت یکي از مشکالت 
عمده سد راه افرادی بود که میخواستند مشارکت کنند براي همه ما یک دوره آموزشي 
بناًء ما مي خواستیم آن ها بیشتر تشویق شوند ولو اگر ما یک چنین استراتیژي  بود. 
بلند پروازانه ای را طرح نمي کردیم سخت بود به اهداف بزرگ خود مي رسیدیم چون 
هدف ما بزرگ است ما نمي توانیم از این هدف بزرگ خود برگردیم بلي ما مي فهمیم 
که وقت ما کم است ما ظرفیت کافي براي اجراي بسیاري از کار ها نداریم ولي ما باید 

یک چنین بلند پروازي را داشته باشیم.
سوال: خوب اگر این استراتیژی در آن مدت زماني که تعین کردید محقق نشود این 

منجر به دل سردي اعضا از کمیته نمي شود؟
جواب: این بسته گي به ظرفیت و دیدشان دارد و اگر آن ها مثاًل تجربه سازماندهي 
یک چنین کاري را داشته باشند نه به هیچ عنوان دل سرد نمي شوند ادامه مي دهند روي 
یک استراتیژي نو کار مي کنند، ولي کار باید کرد. در مبارزه چیزي را به راحتي نمي 

توان به دست آورد.
همان  وهست؟  بود  چگونه  خودش  نوع  هم  نهادهاي  سایر  با  کمیته  رابطه  سوال: 
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نهادهایی که در سطح جامعه و جامعه مدني وجود داشتند نهادهایي که به صورت ویژه 
روي مسأله زنان کار مي کردند نهادهاي دیگری که بر روی مسأله زنان فعالیت می 
کنند. رابطه کمیته مشارکت سیاسي با نهادهاي جامعه مدني به ویژه زنان و نیز رابطه آن 

با دولت و حکومت افغانستان چطور بوده و هست؟
جواب: من چیزي را که مي خواهم مشخص بسازم کمیته یک نهاد منحصر به خودش 
است. ما هیچ نهاد موازي با کمیته فعاًل نداریم و مشخصه هایش را مي توانم براي تان 
بگویم که صد در صد همه کارهایش )داوطلبانه( یا رضا کارانه است. مشخصه دومش 
این است که ما داد خواهي روي مشارکت سیاسي زنان مي کنیم و ما چنین نهادي را 
در افغانستان نداریم اگر منظور تان )AWN( باشد و یا نهادهایی که روي مسایل زنان 
کار مي کنند ما همیشه در هماهنگي با نهادهاي جامعه جهاني کارهاي خود را خصوصًا 
کمیته  اعضای  درصد   50 تقریبًا  کمیته  اعضاي  و  ایم.  داده  انجام  را  خود  کارزارهاي 
روسای سازمان هاي اجتماعي بودند یعني کسانی که عضویت )AWN( را هم داشتند و 
هم از فعاالن سیاسي بوند بناًء یک رابطه بي نهایت تنگاتنگ با دیگر بازیگرهاي عرصه 

حقوق زن داشتیم.
سوال: شما از تجربه هاي خوب تان در زمینه کارزاری که براي محدود کردن اداره 
امرباالمعروف و نهي از منکر گفتید و تجربه اي که در کمیته در رابطه با قانون احوال 
شخصیه داشتید این ها تجربه هاي خوبي هستند و نشان مي دهند که کمیته علی رغم 
کاستي ها و ضعف هایی که داشته یعني علی رغم مشکالتي که به هرحال یک تجربه 
نو همواره با آن روبه روست، تاثیر گذار هم بوده و خیلي خوب هم از این عهده برآمده 
یعنی در سطح تصمیمات حکومتي تاثیر گذاري کرده اما آن چیزي که سئوال من از 
شماست این است که کمیته چه قدر توانست سایر زنان را با خودش هم سو کند یعني 
کمیته در تاثیر گزاري روي دولت بد نبوده و خوب عمل کرده اما در تاثیر گذاري روي 

نهادهای زنان چقدر فعال عمل کرده است؟
جواب: بازهم مي خواهم بروم سر این مسأله که کمیته یک نهاد نو پا است و ما تجربه 
این چنین نهادي را در افغانستان نداشتیم ما در دوره آموزش هستیم تالش نهایي خود را 
براي شناسایي افرادي که با اهداف ما هم سو هستند انجام دادیم. فراخوان نوشتیم به تمام 
نهادها فرستادیم به احزاب سیاسي فرستادیم یعني ما تالش خود را انجام دادیم تا حدي 
که در سطح فکري ما بود تا چیزي که ما توانایي و ظرفیتش را داشتیم و هنوز هم ما این 
تالش هاي خود را ادامه مي دهیم بلي یک دوره رکود داشت و آن هم به خاطر این بود 
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که در دوره اي که هماهنگي کارهاي کمیته را من انجام مي دادم شاید بیشترین مسولیت 
را من گرفته بودم. عدم حضور من باعث به وجود آمدن یک خال شده، این خال موجود 
زمان گرفته تا کسي دیگر بیاید و این به یک رکود مواجه شد ولي به هیچ عنوان آن را 
از فعالیت باز نداشت واما همان طور که گفتم فعال دوره آموزش است و فراخوان های 

خود را ممتد داریم و براي همه مي فرستیم. 
سوال: فعاًل کمیته مشارکت سیاسی به همراه یکی دو نهاد دیگر کمپاین 50 درصد را 
در سطح جامعه راه انداخته اند، رابطه کمیته و کمپاین 50 درصد را چگونه ارزیابی می 
کنید؟ به ویژه این که کمپاین 50 درصد در آستانه دومین انتخابات ریاست جمهوری 

شکل گرفت و فعاًل انتخابات پارلمانی را در پیشرو داریم.
جواب: کمپاین همیشه کار یک نهاد نیست یک نهاد می تواند رهبری یک کمپاین 
هم  قبلی خود  کارزارهای  در  ما  همیشه  نیست  نهاد  کار یک  وقتی  هیچ  ولی  کند  را 
همکاری دیگر نهادهای جامعه را داشتیم و تجربه کمپاین 50 درصد هم یک چنین تجربه 
ای است با تفاوت این که فکر هماهنگی بیشتر باشد و ما به پخته گی رسیده باشیم و نهاد 
پخته ای را برای کمپاین 50 درصد انتخاب کردیم، به همان خاطر فکر می کنم حداقل 
در کارهای دادخواهی اش فعال تر عمل می کنند من این رابطه را خوب و دوستانه یافتم 
به خاطری که فکر می کنم نکات اشتراک بین نهاد هایی که کمپاین 50 درصد را به 
راه انداخته اند بیشتر است تا نکات اشتراکی که ما قباًل با نهادهای جامعه داشتیم به همین 

خاطر من این را یک تجربه خوب حساب می کنم.
سوال: خوب اگر بخواهیم یک کمی بحث خود را از کمیته فراتر ببریم و در سطح 
جامعه صحبت کنیم. فعالیت های زنان همیشه دارای موانع بسیاری هست، یک سری از 
این موانع مربوط می شود به محیط بیرونی زنان مثل حکومت، جامعه، سیاست و فرهنگ 
مرد ساالری و... اما یک سری از موانع، موانع ذهنیتی و در درون خود زن ها وجود 
دارد؟ شما میزان تاثیرگذاری این موانع بر روی فعالیت های زنان را چگونه ارزیابی می 

کنید؟ 
جواب: به یادتان باشد که افغانستان یک کشور جنگ زده است،  در جریان این سه 
از مردها  بیشتر  زنان  افغانستان متضرر شدند ولی فکر می کنم  دهه جنگ مرد و زن 
آسیب دیدند. زمینه بسیار کمتر تحصیل برای شان مساعد بود، زمینه بسیار کمتر مطالعه 
فردی مساعد شده زمینه بسیار کمی این که برای اکسپوژر )آشنایی پیدا بکنند( داشته 
باشند به دنیای دیگر، از مسایل جهانی روز آگاه باشند این جنگ این مشکالت فراراه 
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از آن چون روند جنگ را مردها رهبری می  بعد  به وجود آورد و  افغانستان را  زنان 
کردند وقتی که جنگ تا حدی خاموش شد دوباره رهبری به دست مردها افتاد و یک 
سهم بسیار کوچک برای زنان داده شد، در یک جامعه ای که نصف نفوس آن زن است 
و نصف دیگر آن مرد وقتی که شما کمترین منبع را برای زنان می دهید یک چیز بسیار 
واضح است که بین زنان اختالف به وجود می آید روی تقسیم همین قدرت، روی تقسیم 
همین منبع مانند این که ما فقط یک وزارت زنان داریم که برای زنان داده می شود و 
گاه ناگاه اگر دل شان خواست وزارت صحت را هم برای زنان می دهند. به همین خاطر 
شما می بینید که اختالف سیاسی در میان نخبه گان زن بیشتر است که دلیل آن سهم 
کمتر و محدودیت منابع اختصاص داده شده برای زنان است. هرچند این رقابت در بین 
مردها هم وجود دارد ولی در آن ها کمی خاموش تر است ولی چون سهم زنان کم تر 
است اختالف شان بیشتر است. اگر برسیم در سطح نهادهای غیر دولتی باز به نوپایی این 
نهادها اشاره می کنم که این ها نهادهای تازه ایجاداند متاسفانه پروژه هایی که تصامیم 
چگونگی اجرا شدن آن ها در بیرون از افغانستان ریخته می شود این یکی از موانع برای 
رشد طبیعی جنبش زنان بوده است. به خاطری که زنان افغانستان خصوصًا نهادهای غیر 
دولتی هیچ وقت خودشان را زحمت نمی دهند تا در مورد مشکالت زنان تحقیق کنند 
بعد از آن طرح ریزی نمایند که چه باید شود همیشه منتظراند که کجا فراخوان پیشنهاد 
به صورت  نهادها  ایجاد کنند.  را  نهادهای خود  بروند همان  ها  تا آن  دارند  را  پروژه 
طبیعی در افغانستان ایجاد نمی شود به همان خاطر روند رشدشان طبیعی نیست وقتی که 
شما مدیریت نهادی را می کنید که روند رشد طبیعی ندارد این خود به خود شما را هم 
از رشد طبیعی تان باز می دارد هرچند این تنها مختص به نهادهای زنان نیست. اتفاقًا 
ما این مشکل را در نهادهای غیر دولتی مردانه هم داریم من فکر می کنم که یکی از 
دالیل عقب ماندگی جامعه مدنی افغانستان همین خواهد بود. ولی بازهم من فکر می کنم 
یکی از دالیل این که زنان نمی توانند حداقل مثل خواهران پاکستانی شان در منطقه و 
یا خواهران ایرانی شان در منطقه یک جنبش سازماندهی شده با اهداف مشخص و با خط 
مشخص داشته باشند این است که نهاد این ها و یا بنیاد همین حرکت زنانه یک بنیاد 

زیاد پخته و آگاهانه نبوده است.
سوال: ناجیه جان شما چندین بار در صحبت های تان از جنبش زنان یاد کردید آیا 

واقعًا ما در افغانستان جنبش زنان داریم؟
جواب: با توجه به زمینه که افغانستان دارد و تمام جنبش هایش جنبش های ناپخته 
اند ما می توانیم برای همین دو سه نهادی که فعالیت های حقوق زنان را هماهنگی می 
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کنند بگوییم که خمیر مایه جنبش زنان در افغانستان باشند )یعنی این ها ممکن است 
منجر به ایجاد یک جنبش در آینده شوند( ولی به هیچ عنوان ما نمی توانیم بگوییم که 
مثل جنبش زنان ایران که یک جنبش هم دست و هم سو است و حتی در پاکستان، فقط 

مطابق زمینه افغانستان یک جنبش است.
سوال: بنابراین شما این حرکت ها را در بستری که در افغانستان وجود دارد یک 

جنبش ارزیابی می کنید؟
جواب: بلی

سوال: یکی از مشخص های جنبش ها در واقع استراتژی فشار از پایین و چانه زنی 
در باال است، در این جا می خواهم دو سئوال را مطرح کنم: چه قدر زنان جامعه توانستند 
خواست ها و مطالبات خود را فرموله کنند و آن ها را به گوش مقامات باال و یا تصمیم 
ساز برسانند؟ از سوی دیگر با توجه به همه زمینه هایی که برای زنان به ویژه زنان نخبه 
در افغانستان ایجاد شد، چه قدر این گروه از زنان توانستند از این فرصت ها استفاده کنند 
هم به لحاظ برقراری ارتباط دو سویه با بدنه جامعه و هم از نظر رایزنی کردن برای این 
خواست ها و مطالبات در سطوح باالی قدرت؟ می خواهم این طور مسأله را مطرح کنم 
که در افغانستان در مقایسه با کشورهایی که در منطقه قرار دارد به ویژه ایران یک سری 
فرصت های خوب برای زنان افغانستان ایجاد شد از جمله مثاًل 25 درصد کرسی های 
پارلمانی یا حتی کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری و سایر فرصت ها. اگر ما قایل 
به وجود یک جنبش باشیم طبیعتًا باید این ارتباط چند سویه )بین زنان نخبه - جامعه - 
دولت( وجود داشته باشد. می خواهم از خود شما بپرسم با توجه به این فرصت هایی که 
برای زنان افغانستان ایجاد شد آیا از این فرصت ها خوب استفاده شد؟ برای نمونه آیا 
از این 25درصد کرسی های پارلمان زنان در حد اعلی استفاده کردند که شما گفتید ما 

خواهان بیشتر از 25 درصد هستیم؟
جواب: به نظر من بنابر ظرفیت های موجود در افغانستان، بلی. وقتی که شما همین 
فرصت ها را با ظرفیت، با سطح دانش مردم، با مشکالت موجود در افغانستان مطالعه 
می کنید، بلی یعنی به نظر من استفاده کردند هرچند از کمبود ظرفیت و محدود بودن 
دانش زنان هم در افغانستان این روند مورد سو استفاده دولتی قرار گرفت مثاًل دولت 
افراد مشخص و وابسته به خودش را زیر نام همین سهمیه توانست شخصیت ببخشد، در 
قدرت جابجا کند و به جامعه بین المللی نشان بدهد یا نمایش بدهد که بلی ما یک چنین 
رفتارهای دمکراتیکی را در دولت خود نهادینه ساختیم و این هم نمونه هایش است اما 
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زنان هم استفاده خود را کردند ولی متاسفانه بدبختی های ما و مشکالت ما به حدی زیاد 
است که در بعضی مواقع در برابر همین کار نمایشی دولت هم به خاطر داشتن یک 
نقش سمبولیک، زنان خاموش نشسته اند گفتند مبادا که همین فرصت را از دست بدهیم 
به خاطر این که 25 درصد هیچ وقت نمی تواند 75 درصد دیگر را قناعت بدهد و در 

برابرشان ایستادگی کند.
و  فعالیت  اعظم  قسمت  باشید  فعال  شما  که  هم  جهان  جای  هر  هرحال  به  سوال: 
مشارکت سیاسی یا وارد شدن در قدرت سیاسی قدرت داد خواهی، رایزنی و البی کردن 
است چه قدر این 25 درصد توانست با آن 75درصد وارد گفتگو و دیالوگ شود و بر 

روی آن ها تاثیر گذاری کند و در واقع از آن ها برای خودش یارگیری کند؟
جواب: به یاد تان باشد که نه مرد افغانستان و نه زن افغانستان به آن پخته گی سیاسی 
رسیده که دیالوگ کند. همیشه خصوصًا موضع زنان در پارلمان یک موضع دفاعی بوده 
تا موضع فکری یا خطی. همیشه در برابر قانونی که در آن تبعیض علیه زنان بوده، زنان 
بلند شده اند اما هیچ وقت خودشان ابتکار به خرج نداده اند تا از همین فرصت استفاده 
کنند و روی طرح قوانینی کار کنند که به نفع زن باشد یعنی یا فرصتش را پیدا نکردند 
یا آن پخته گی سیاسی را نداشتد و یا این که این قدر دچار روزمره گی هستیم که این 
کار را نکردیم. در کل سیاست ما دچار روزمره گی است که زنان فرصت این را هم 
نیافتند که فکر کنند چون این پارلمان یک پارلمان نو بود فکر می کنم زنان هم بیشتر 
مصروف سفرهای خارجی بودند تا از تجارب زنان در کشورهای دیگر بیاموزند اما این 
ها بیشتر سفر می کردند تا از تجارب زنان در کشورهای دیگر بیاموزند این ها بیشتر 
بناًء یکی در  اند عملی کنند.  بیایند و همان تجاربی را که آموخته  سفر می کردند تا 
موضع دفاعی  قرار داشتند و ابتکار و پخته گی سیاسی نداشتند بیشتر مصروف سفرهای 
تجربوی بودند که آدم نمی تواند آن ها را مالمت کند و یاد تان باشد همانطوری که 
گفتم از 25 درصد کرسی سو استفاده دولتی شده بسیاری از این افراد تنها شکل فیزیکی 

زن داشتند نه روحیه زن یعنی زنانه نمی اندیشیدند.
فعالیت زن ها  سوال: همان سوالی که داشتم در مورد موانع ذهنیتی که روی خود 
تاثیر گزار هست. پس یکی از این موانع را زنانه نیاندیشیدن زنان و گرفتار فرهنگ مرد 

ساالری بودن آن ها می دانید؟
جواب: یک چیز یاد ما باشد یکی از مواردی که زنان را در داخل پارلمان به چالش 
کشیده خط های قومی در اختالفات قومی در افغانستان است این را ما نباید نادیده بگیریم 
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من به صراحت در چند قضیه شاهد بودم که مثاًل به یک کاندید ازبک رأی داده نشده 
بخاطری که اقلیت ازبک ها در آن جا بوده یا به کاندید هزاره رأی داده نشده یک هزاره 

زن رأی نگرفته بخاطری که آن 25درصد روی این توافق نداشته اند.
سوال: یعنی زنان هم قومی حرکت کرده اند، قومی می اندیشیدند و قومی عمل می 
 ،)AWN( کردند. سوال دیگرم این است که نهادهایی که در افغانستان کار می کنند مثل
کمیته مشارکت سیاسی زنان و سایر نهادهای اجتماعی، مدنی و سیاسی چقدر با فعاالن 
زن و زنان منطقه رابطه دارند برای این که ما در منطقه ای زندگی می کنیم که از نظر 
تجارب  این  از  داریم چقدر  زیادی  اشتراکات  زبانی  و  دینی  مذهبی،  نظر  از  فرهنگی، 

استفاده می شود؟
جواب: ما چهار سال قبل خواستیم از تجارب همین اشتراکات خود استفاده ببریم ولی 
در دومین نشست خود دریافتیم که ما بیشتر از اشتراکات خود اختالفات داریم مثاًل ما 
یک شبکه زنان کشورهای فارسی زبان را ایجاد کردیم که در آن تاجیکستان، ایران و 
افغانستان بود ما در آن جا متوجه شدیم که جامعه تاجیکستان همیشه از یک لیبرالیزم؟ 
آن  دارند  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  فعالیت  در  را  خود  نقش  زنان  بوده  برخوردار 
ها آزاد اند و مشکالت مذهبی و سنتی را که ما دچارش هستیم ندارند، زنان ایران با 
مشکالت مثاًل مذهبی ای مواجه بودند که ما از یک اکثریت مذهبی برخوردار نیستیم و 
با آن نوع مشکل دچار نیستیم ما یک جمهوری اسالمی داریم که متفاوت از جمهوری 
با بنیادگراهای مذهبی  افغان ها هم درگیر جنگ  اسالمی ایران است. در عین حال ما 
هستیم هم درگیر جنگ با سنت های افغانستان هستیم. بناًء ما هم اختالف داشتیم و هم 
ایرانیان خوب  امضاء  ملیون  از تجارب کمپین یک  توانستیم  ما می  اشتراکات داشتیم. 
بیاموزیم ولی متاسفانه برای کسانی که رهبری کمپاین یک ملیون امضاء در ایران را 
پیش می بردند اجازه ورود به این شبکه داده نشد یعنی اجازه خروج از ایران داده نشد 
بناًء ما کمتر توانستیم از تجارب خوب ایرانی ها استفاده کنیم یا از تجارب خوب تاجیک 
ها استفاده کنیم و بازهم به خاطر همین اختالفات قومی در افغانستان متاسفانه از نشست 

سوم و چهارم برای این چنین نشست و شبکه ای مخالفت صورت گرفت.
شبکه  این  با  قومی  برخوردهای  افغانستان  داخل  در  بگویید  میخواهید  یعنی  سوال: 

صورت گرفت؟
جواب: بله

سوال: شما در صحبت های تان گفتید که نه در دوران جنگ و نه در دوران پس از 
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جنگ زنان به رسمیت شناخته نشده اند، فعاًل در افغانستان به خاطر چندین دهه جنگ 
قربانیان زیادی داریم که طبیعتًا بیشتر این ها زنان هستند، زنان بیوه ای که همسر و 
فرزندان خود را از دست داده اند، این گروه وسیع از زنان در تصمیم گیری های کالن 
در جامعه به ویژه مذاکره با مخالفان مسلح دولت از چه جایگاهی برخوردارند نهادهای 
زنان به این مسأله چگونه می اندیشند، رویکرد شان با این مسأله چیست؟ چگونه می 
خواهند که زنان به عنوان بازیگران رسمی از سوی حکومت پذیرفته شوند به ویژه در 

مسایلی همچون جنگ، صلح و مذاکره؟ 
جواب: همان طوری که در اول تذکر دادم این که در روند جنگ مردها رهبری می 
کردند و وقتی که جنگ پایان یافت مردها فکر می کردند چون این ها در صحنه جنگ 
بودند حق دارند که قدرت را در دست داشته باشند وقتی که آن ها به قدرت می رسند 
حاضر نیستند به قربانی های خود بپردازند چون پرداختن به قربانی ها جنایات جنگی آن 
ها را بر مال می سازد. اما چرا جنبش زنانه افغانستان به قربانیان نپرداخته، به خاطر این که 
پرداختن به این قربانی ها از جانب هیچ تمویل کننده ای حمایت نشده یا هیچ فراخوان 
پیشنهاد پروژه ای مسأله قربانیان را عنوان نکرده به خاطری که همیشه موضع جامعه بین 
المللی بی نهایت دولتی و به موضع دولت ها شبیه است. آن ها این گونه مسایل زنان 
را یک مسأله حاشیه ای در کمک های بین المللی می بینند، من فکر می کنم در این 

زمینه مبالغه نکرده ام.
سوال: شما در یک قسمت از صحبت های تان گفتید که این دست آوردهایی که 
در این دهه به دست آمده حاصل و همکاری جامعه افغانستان و حمایت خارجی ها بوده 
یعنی 50 درصد جامعه افغاستان و 50 درصد خواست جامعه بین المللی بود، اما در این 
قضیه آیا واقعًا جامعه افغانستان خواسته که این فشار را وارد کند و بین المللی ها حمایت 

نکرده اند؟
جواب: وقتی که اول جامعه بین المللی وارد افغانستان شد برای اذهان عامه خود گفت 
که ما برای کمک به زنان افغانستان می رویم، در اوایل از زنان افغانستان بسیار خوب 
حمایت می کردند ولی وقتی که این ها وارد قضیه شدند بعد از کنفرانس بن وقتی روند 
بن پایان نیافت گفتند حاال شما خود افغان ها تصمیم بگیرید. من بیاد دارم که وقتی که 
ما برای کمپاین توقف اداره امر به معرف به سفارت امریکا مراجعه کردیم گفتند شما 
حاال پارلمان دارید ما به هیچ تصمیمی از تصامیم شما کاری کرده نمی توانیم و نمی 
توانیم از خواست شما حمایت کنیم به همین صراحت به ما جواب دادند، وقتی که این 
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ها آمدند باید آمدن خود را به افغانستان توجیه می کردند بناًء توجیه شان رهایی زنان 
افغانستان بود. یادتان باشد که نماینده های جامعه جهانی هم مرد ها هستند و این ها 
همیشه حاضراند با مردها مذاکره کنند طرف شان مرد است مذاکره شان یک مذاکره 
مردانه است. بناًء به همان خاطر، حقوق زن یک چیز حاشیه ای است در این مذاکرات 
ولی اول چرا عملکردی متفاوت داشتند؟ چون می خواستند به اذهان عامه خود بگویند 

که ما به همین خاطر می رویم به افغانستان.
در  زندگی  و  جنگی  شرایط  در  بودن  که  دانید  می  خوب  هم  خودتان  شما  سوال: 
شرایط جنگی همیشه اولین آسیبش به زنان و کودکان وارد می شود، فعاًل به راحتی 
می شود گفت که شاید در این یک دهه اخیر، افغانستان واقعًا در حالت جنگی بوده و 
حقوق بسیاری از زنان به ویژه در جنوب افغانستان پایمال شده، زنان به دلیل بودن در 
شرایط جنگی امکان دسترسی به آموزش و صحت و... را نداشتند. موضع زنان افغانستان 
در مقابل این جنگ بی پایان و در عین حال مذاکرات غیر شفاف و غیر دموکراتیک 

چیست؟
جواب: من در دو ماه اخیر متوجه شدم که زنان همیشه در این باره حرف می زنند ولی 
متاسفانه بعضی اوقات مواضع زنان موضع قومی می شود. از آغاز زیاد به مسأله قربانیان 
پرداخته نشد که مسأله تفاهم ملی در میان بود. این ها نمی خواستند که مسأله قربانیان 
را عنوان کنند چرا که آن جنایت کارانی که این افراد را قربانی کرده بودند در دولت 
بودند. احساسات آن ها را خدشه دار نسازند آن ها را از خود عصبی نسازند. فکر می کنم 
که ما یک سلسه مشکالت از ساختن بدو همین حاکمیت داشتیم. بناًء به مسأله قربانیان 
جنگ کمتر پرداختند و به ویژه قربانیان زن ریشه در تفاهم ملی افغانستان داشت و به 
خاطر این که وحدت ملی را حفظ کنیم به این مسایل کمتر پرداخته شد. زنان چرا امروز 
عنوان نمی کنند، چون بیشتر این نهادهای غیر دولتی در پاکستان ساخته شده اند بیشتر 
این افراد،  )رهبرهایی از این ها( قومی می اندیشند یعنی رهبر همین نهادهای غیر دولتی 
من متوجه شدم که قومی می اندیشند، خوب صلح در صورتی ایجاد می شود که تمام 
اقوام بیایند مثاًل طالبان جزیی از این اقوام هستند باید در همین مشارکت داشته باشند،  
خوب جنایت کاران جنگی دیگر مثل مجاهدین هم جنایت کرده اند و طالبان هم مثل 
همین ها هستند باید در همین کشور،  وقتی که آدم ها قومی می اندیشند دیگر در آن 
تفکر عاقالنه وجود ندارد نفع و زیان خود را عقالنی نمی تواند تفکیک کند،  امیدوار 

هستم روشن ساخته باشم.
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سوال: پس اگر تفکر قومی این قدر در جامعه ریشه دارد بنابرین نمی شود از وحدت 
و تفاهم ملی صحبت کرد یعنی آیا واقعًا در این کشور و جامعه وحدت و تفاهم ملی 

وجود دارد که صحبت از قربانیان به آن خدشه وارد کند؟
جواب: ظاهراً بله ولی در واقع نخیر،  وحدت ملی وجود ندارد.

سوال: خانم حنیفی بعد از جرگه مشورتی صلح و کنفرانس کابل یکی از داغ ترین 
موضوعات مسأله مذاکره با طالبان است نظر شما راجع به مذاکره با طالبان چیست؟

جواب: من منحیث زنی که سه سال عمر خود را تحت حاکمیت طالبان گذشتاندم به 
هیچ عنوان جانب دار مذاکره با طالبان نیستم چه طالب افغان باشد و چه طالب پاکستانی. 
به نظر من این یک نظر پاکستانی بود از پاکستان آغازشد و من به هیچ نوکر پاکستان 
حق نمی دهم که جزء رهبری این کشور باشد من از روی نعش عزیزترین هم صنفی 
های خود گذشتم که آن ها به جرم هیچ چیزی کشته شدند بناًء من منحیث یک زن 
کسی که شش ماه پروژه های خود را فقط به شنیدن درد دل زنانی که شوهران خود را 
در صحن حویلی خود دفن کرده بودند، گذشتاندم نمی توانم از طالبان بگذرم. هر زن 
دیگری که اگر در افغانستان فراموش کرده باشد که طالبان به حق زنان این ملت چه 
کرده اند من منحیث یک زنی که در شمال افغانستان شاهد گشتن هزاران انسان بی گناه 

بودم نمی توانم از گناه طالبان بگذرم.
سوال: خانم حنیفی سعی می کنم که مصاحبه را تمام کنم تا شما هم خسته نشوید اما 
اگر به سوژه اصلی خود که در واقع نقش آموزش و پرورش در رفع تبعیض علیه زنان 
و مشارکت سیاسی است برگردیم شما رابطه بین تحصیل،  سواد و مشارکت سیاسی زنان 

را چگونه می بینید؟
جواب: من قباًل هم اشاره کردم که هیچ حرکت نا آگاهانه ای نمی تواند مثمر واقع 
شود، اگر در کل زنان در افغانستان از نعمت سواد برخوردار شوند در آن صورت ما 
قادر خواهیم بود که به بسیاری از مشکالتی که امروز زنان با آن دست و پنجه نرم می 
کنند و درگیر هستند از آن رهایی بیابیم به نظر من کلید رهایی از اسارت سنت و بنیاد 

گرایی مذهبی زنان، دانش است.
سوال: این سوال را به عنوان آخرین سوال مطرح می کنم، شما انجیوییزم را به عنوان 
های  فعالیت  متاسفانه  معنی که  این  به  عنوان کردید  زنان  فعالیت  های  آفت  از  یکی 
مالی هستند، کمیته مشارکت  فاند، پروژه و مسایل  منتظر  اجتماعی پولی شده و همه 
سیاسی زنان که در تعهد آن شکی نیست چگونه با این مسأله مبارزه می کند با آن که 
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در افغانستان به عنوان کشوری که خیلی از این ساختارها و بسترها وجود ندارد و بار 
عمده بستر سازی های اجتماعی و فرهنگی به دوش دولت است اما چنین به نظر می 
انجام دادن وظایف دولت هستند و دولت سبک دوش شده  انجیوها در حال  رسد که 
ما می دانیم که امر تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش و معارف کاری نیست که یک 
یا دو انجیو بتواند آن را انجام بدهد. آیا کمیته مشارکت یا زنان دیگری کدام طرح و 
برنامه ی مشخص برای دولت برای این که دولت را مجبور بسازند تا به این نیازها پاسخ 

بدهد، دارند؟
جواب: چیزی که من می خواستم بگویم این است که متاسفانه بودجه حکومت در 
دست حکومت نیست بسیاری چیزها انجیویی شده من فکر نمی کنم باید دولت را سبک 
دوش کند اگر دولت استرتیژی خوب داشته باشد در اولویت خود تعلیم و تربیت جامعه 
خود را مد نظر می گیرد بدون این که فکر کند که کی در کجا چی کاری را انجام 
می دهد. متاسفانه ما یک حلقه رهبری خود خواهی را داریم که تنها به منفعت های 
خودشان اندیشیده اند و روی مسأله کلیدی که مسأله تعلیم و تربیت در افغانستان بوده 
کمتر مکث کرده اند،  ملیون ها دالر روی ساختن یک نصاب تعلیمی مصرف شد تا در 
آخر روز دشمنان افغانستان را دوست افغانستان برای نسل آینده افغانستان تعریف کند 
حتی در همین قسمت هم عالیق قومی افرادی که تعلیم و تربیت افغانستان را رهبری 
می کردند مدنظر گرفته شد. مثاًل ما البی کردیم که در نصاب تعلیمی مسایل جنسیت 
مد نظر گرفته شود هرچند بسیار کوچک بودیم ما تالش های خود را از جانب خود 
انجام دادیم اما متاسفانه این نتوانست زیاد عملی شود مثاًل همین نصاب تعلیمی با کیفیت 
بسیار پایین در پاکستان به چاپ رسید یعنی بودجه بسیار گزاف به تعلیم و تربیت در 
افغانستان پرداخته شده این هم این طور نیست که تمام بودجه به انجیوها داده شده و برای 
دولت نه، ولی دولت هم از این سو استفاده کرده فساد اداری مانع همین خواسته بسیار 
برحق جامعه افغانستان که تعلیم و تربیه است شده است. شما در امن ترین جای کشور 
که شمال افغانستان است و من بارها در پلخمری شاهد بودم که بچه ها در زیر خیمه ها 
درس می خوانند در جایی که می شود مکتب را به راحتی ایجاد کرد ولی چون حکومت 
افغانستان از ظرفیت الزم حکومت داری برخوردار نیست نتوانسته از بودجه دست داشته 
خود برای رشد تعلیم و تربیت در افغانستان استفاده کند. مکاتب را در جایی می سازند 
که هر روز شاهد به آتش کشیده شدن آن ها هستیم. بنابر فساد اداری،  ظرفیت کم در 
وزارت تعلیم و تربیه، عالیق قومی و فرقه ای که با وجود مصرف شدن ملیون ها دالر 

این ها نتوانستند هیچ کاری را انجام دهند.

مساله زنان، مساله حاشيه ای برای جامعه بين المللی است



سیاست ورزی یا رقابت با مردان
گفتگو با خانم عذرا جعفری

سوال: خانم عذرا جعفری لطفا خودتان را برای ما بیشتر 
معرفی کنید و از سابقه فعالیت های خود بگویید؟

جواب: نام من عذرا جعفری است . نزدیک به 15 سال 
است که وارد فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شده ام. در 
این مدت شاید بیش از 50 درصد فعالیت های من در رابطه 

با حقوق زنان در جامعه بوده است.
سوال: االن به چه کاری مشغول هستید.

جواب: من در حال حاضر شهردار شهر نیلی در والیت 
دایکندی هستم.

سوال: شما اولین شهردار زن در تاریخ افغانستان هستید، 
صحبت  کمی  ما  برای  تجربه  این  مورد  در  است  ممکن 

کنید؟
فکر  افغانستان  مثل  کشوری  در  شدن  شهردار  جواب: 
می کنم کار ساده ای نیست و زمانی که من برای اولین 
بار تصمیم گرفتم که شهردار باشم برای خود من هم یک 
نامانوس بود که آیا می توانم شهردار  مقداری این مساله 
باشم؟ اما با توجه به این که من بیش از 10- 12 سال سابقه 
کار در عرصه خدمات اجتماعی و کار با مردم داشتم و با 
توجه به شناختی که از کار شهرداری ها داشتم به عنوان 
نهادی که بسیار با مردم در ارتباط هست، با مشکالت مردم 
آشنایی دارد و با کمک مردم پیش می رود، حتی بودجه 
ای که در شهرداری ها به مصرف می رسد هم با کمک و 
همکاری مردم است که تمویل می شود و سپس برای رفاه 

عذرا جعفری
اولین  و  زنان  حقوق  فعال 
از  افغانستان،  در  زن  شهردار 
اعضای کمیته مشارکت سیاسی 
کمپاین %50  و  افغانستان  زنان 

زنان افغانستان
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عمومی مردم شهر به مصرف می رسد، بنابراین فکر کردم که شهردار بودن چندان هم 
نمی تواند سخت باشد برای من که 12 سال با مردم کار کرده ام و تا جایی که من خودم 
را می شناسم به هرحال در کار با مردم موفق بوده ام بنا قبول کردم. از طرفی سئوالی که 
برای من همیشه وجود داشت این بود که چرا در طول تاریخ در افغانستان شهردار زن 
نداشتیم و وقتی بحث از شهردار می شود همه ذهنیت ها روی مردها می رود به گونه ای 
که گویا تنها مردها می توانند شهردار باشند. بنا تصور کردم که اگر من خودم را برای 
شهردار شدن کاندید کنم و کار را شروع کنم به عنوان یک زن، چه قدر موفق خواهم 
بود؟ آیا ما زن ها که بیشتر در عرصه های اجتماعی فرهنگی و در حوزه مطالعه و زنان 
فعالیت داشته ایم می توانیم در عرصه هایی که نیازمند ارتباط مستقیم با مردم است هم 
موفق شویم یا نه؟ همه این سئواالت باعث شد که من خودم را آماده کنم و این کار را 
بپذیرم. خوب در جامعه افغانستان هم مردساالری نهادینه شده است و این امر مشکالت 

خودش را دارد.
سوال: در طی این 2 سال که شما به عنوان شهردار فعالیت کرده اید، چه دستاوردهایی 

داشتید و با چه چالش هایی رو به رو بوده اید؟ 
جواب: از دستاوردهای خود به عنوان یک شهردار راضی هستم اگرچه من به صورت 
خیلی قابل لمس و یا خیلی محسوس نتوانستم کارهایی را که مردم انتظار داشتند، انجام 
دهم. معموال مردم در افغانستان و مخصوصا در مناطق محروم تر، توانایی و کار فرد را 
در کارهای عملی و قابل لمس فرد ارزیابی می کنند کاری مثل ساختن یک مکتب اما 
من در این زمینه کارهای قابل لمسی که مردم عامی به صورتی که با چشم ببینند انجام 
نداده ام البته بوده ولی خیلی کم. ولی در عوض کارهای اساسی تری برای این شهر انجام 
داده ام. شهر نیلی به عنوان یک شهر، اساس شهری ندارد. کاری که من انجام دادم این 
بود که برای اولین بار در افغانستان برای یک شهر نقشه پایه  درست کردم این نقشه 
حداقل 50 سال آینده این شهر را تضمین می کند. مستر پالن  این شهر آماده بود اما 
تکمیل نبود و مشکالت تکنیکی زیادی داشت. 4 سال بود که هر شهرداری  که آمده 
بود نتوانسته بود این مشکالت را حل کند. خوشبختانه من توانستم این مشکالت را تمام و 
کمال رفع نمایم. االن این پالن کامال آماده تطبیق شدن است و بعضی زیربناهای شهری 
را سعی کردم طرح ریزی کنم که این ها جزو موفقیت های من به عنوان یک شهردار 
بوده است. و همچنین والیت دایکندی را که یک والیت تازه تاسیس و ناشناخته بود 
چه از طرف نهادهای بین المللی و چه  از طرف نهادهای داخلی حتی از سوی دولت 
به  این دو سال سعی کردم دایکندی را  به آن نمی شد. من در  مرکزی توجه خاصی 
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سطحی از توجهات این نهادها برسانم که اکثر نهادها و ارگان های داخلی و خارجی که 
در افغانستان فعال هستند حاال دیگر نمی توانند دایکندی را ندیده بگیرند. و جزو یکی از 
والیت هایی است که باید در آن فعالیت شود. و این هم یکی از دستاوردهای من است 

که در این مدت 2 سال من داشتم. 
سوال: در واقع دایکندی را به یکی از اولویت های دولت افغانستان و جامعه بین المللی 

تبدیل کردید؟
جواب: دقیقا امروز دایکندی دارای موقعیتی است که هر دوستی که می خواهد در 

افغانستان فعالیت کند باید به این والیت هم توجه کند.
با  سوال: خانم جعفری من مطلع هستم که شما به عنوان یک شهردار در دایکندی 
مشکالت زیادی روبه رو هستید، از جمله تامین مالی بسیاری از مصارف شهرداری که 

باید خود شما آن را تامین کنید. شما چگونه این کارها را تنظیم می کنید؟  
جواب: همانطور که شما می دانید شهرداری ها از لحاظ بودجه ای مستقل هستند و هر 
شهرداری باید از طریق عوایدی که به دست می آورد تمام مصارف داخلی و انکشافی 
خودش را بپردازد. از جانب دولت مرکزی هیچ نوع حمایت مالی هیچ شهرداری نمی 
در یک والیت کامال دور  تاسیس  تازه  نیلی هم یک شهرداری  شود. شهرداری شهر 
افتاده و محروم با مردمانی که کامال اقتصاد ضعیفی دارند، هست. بنا زمانی که من آن 
جا رفتم شهرداری بودجه اش صفر بود و طبیعتا بدون بودجه نمی شد کار کرد و بعد با 
توجه به قوانین شهرداری ها نمی توانیم از دولت مرکزی انتظار بودجه داشته باشیم. بنا 
من تالش کردم که از طریق نهادها، انجی او ها، ارگان ها و تمویل کنندههای داخلی و 
بین المللی و مخصوصا خارجی ها پیش بروم و تمام احتیاجات یک شهرداری را از این 
طریق پوشش بدهم که خوب تا یک حدی موفق شدیم منتها رضایت بخش نبود به این 
دلیل که من تمام برنامه هایی را که به عنوان یک شهردار داشتم به دلیل کمبود بودجه 
نتوانستم تطبیق کنم. بسیاری از پروژه های عمرانی مورد نظر من نیاز به بودجه های 
کالن تری دارد که این بودجه های کالن تر بدون همکاری دولت مرکزی و تمویل 
کنندههای خارجی امکان پذیر نیست. و من امروز بعد از 2 سال نتایجی را دارم می گیرم 
که امیدوارم بعد از این دو سال کارهای زیربنایی عمرانی بیشتری انجام بدهم. حتی دو 
سال قبل بیشتر کارهای زیربنایی را به صورت اداری مشکالتش را رفع کردم و 2 سال 
طول کشید تا مشکالت اداری را حل کنم و االن آماده این هستیم و تالش می کنم از 

بعد عمرانی و ساخت و ساز شهری پیش برویم.
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جامعه  که  کردید  اشاره  خودتان  ابتدای صحبت  در  هم  شما  که  طور  همان  سوال: 
افغانستان یک جامعه مردساالر است، شما به عنوان یک شهردار زن با چه چالش هایی 

رو به رو بوده اید؟
جواب: مشکل این جاست که در افغانستان یک زمان است که ما شعار می دهیم و 
یک زمان است که ما واقعیت را می پذیریم. درمورد  مساله زن تا آن جایی که من 
خودم در ارتباط بوده ام بیشتر مسایل به صورت شعاری مطرح بوده است. به عنوان مثال 
همیشه مطرح شده که خوب است زن در جامعه حضور داشته باشد، خوب است در مسایل 
سیاسی شرکت کند، زن خوب است که در پست های عالی کار کند اما تا زمانی که این 
زن تنها یک سمبل باشد و خیلی در تصمیم گیری های مردان دخالت نکند اما زمانی که 
شما به حیث یک زن از خود توانایی و خالقیتی نشان دهی و پیشرفت کنی، در واقع تو 
مانند یک مرد به نقش اجتماعی خودت عمل می کنی و مساوی با مرد می شوی آن زمان 
دیگر یادشان می رود که شما یک زن هستید و شروع می کنند به مقابله کردن. انتظارات 
بیشتری از شما دارند، ما در افغانستان 34 شهردار در مرکز والیات داریم و بیش از 153 
شهردار در ولسوالی ها داریم. همه این ها مرد هستند و من تنها شهردار زن در افغانستان 
هستم اما وقتی که در زیر ذره بین رسانه ها قرار می گیریم فارغ از این که مشکالت و 
چالش های تو را به عنوان یک شهردار بررسی کنند )من هرگز نخواسته ام که من را به 
عنوان یک زن ببینند بلکه انتظار دارم در حیطه و مسایل شغلی باید صادقانه و کار من را 
بررسی کنند به عنوان یک شهردار نه به عنوان یک زن( اما رسانه ها همیشه من را سوال 
پیچ می کنند که تو برای مردم چه کردی؟ من هرگز ندیده ام که از دیگر شهرداران 
بپرسند که شما برای مردم چه کردید با این بودجه های هنگفتی که در شهرهای مزار 
شریف و قندهار و هرات و کابل داریم. اگر من شهردار می بودم در این مناطق شاید 
این مشکالتی را که االن شهردارها دارند می داشتم اما به هرحال همان قدر می توانم 
بگویم که شاید موفق تر از امروز می بودم. من با دست خالی دو سال برای مردم کار 
نتایجی را که شاید دوستان ما در والیت  کردم، رایگان هم به مردم خدمات دادیم و 
دایکندی حضور دارند اگر یک شهردار مرد می بود شاید به دست نمی آورد. اما من با 
اراده و تالش سعی کردم واقعا برای مردم کار کنم. این یک مساله که شما تا زمانی که 
نقش سمبلیک داری خوب هستی اما به محض این که به عنوان یک رقیب مطرح می 
شوی از هر راهی که ممکن باشد برای ضربه زدن به شما و خارج ساختن شما از صحنه 
انجام می دهند و هیچ ابایی از هیچ کاری ندارند. مشکل دیگری که دارم این است که 
معموال وقتی دوستان رقبایی در مقابل شما پیدا می شود چون شما یک زن هستید یکی 
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از بزرگترین حربه هایی که خیلی خوب استفاده می کنند فالنی چون یک زن است نمی 
تواند کار کند و باید این طور، این طور و این طور باشد ولی هیچ وقت نمی آیند در 
مقابل کاستی ها از خدماتی که انجام داده اید صحبت کنند. معموال به صورت یک ابزار 
از زنان استفاده می کنند برای رسیدن به اهداف خودشان. به هرحال سعی می کنند در 
جامعه از لحاظ مبارزات رقابت هایی که بین زنان و مردان در هر پوزیشنی وجود دارد 
امروز می بینیم که متاسفانه یکی از رقابت های منفی که وجود دارد این است که در 
سطوح باالتر و در جایی که مردان حضور دارند رو در رو با آن ها کار کنی! بنا بودن 
یک شهردار مرد بهتر از شهردار زن است. البته این دیدگاه عمومیت ندارد و بیشتر از 
سوی رقبا مطرح می شود. متاسفانه در افغانستان رقابت ها رقابت های منفی است. من 
به شخصه رقابت های مثبت را که باعث بلند رفتن ظرفیت ها و بهبود در توانایی ها و 
کیفیت کاری افراد و منابعی که می تواند به رشد شهر بیانجامد می شود، دوست دارم و 
هیچ ترس و هراسی هم از این نوع رقابت ها ندارم. ناراحتی من از این جهت است که 

چرا ما همیشه از راه رقابت های منفی به رقابت با یکدیگر می پردازیم. 
سوال: شما حضور زنان و دختران را در شهری مثل نیلی چطور دید؟ چقدر زنان و 

دختران در عرصه ها و فضاهای اجتماعی و فرهنگی حضور دارند؟ 
جواب: در دایکندی جای خوشبختی است این که حضور زنان در نهادهای اجتماعی 
پذیرفته شده است منتها مشکلی که زنان در دایکندی دارند کم سوادی و یا بی سوادی 
است اما به خاطر شمار زیادی از دختران والیت دایکندی همین اکنون محصل هستند 
و در دانشگاه های کابل یا والیات دیگر در حال تحصیل هستند که این نکته خوبی 
برای آینده این والیات و زنان است منتها چیزی که من به عنوان شهردار می بینم این 
است که کمبود مکاتب، نبود سیستم آموزشی مشخص و روش آموزشی درست برای 
تحصیل، کمبود امکانات تحصیلی و نبود معلمین مسلکی باعث شده سطح سواد اگرچه 
از لحاظی کمی باال رفته باشد اما از لحاظ کیفی بسیار پایین باشد. و زمانی که ما  از این 
مکاتب فرضا حتی دخترانی را که فارق التحصیل می شوند از صنف 12 یا حتی دانشگاه، 
کیفیت سوادی را که ما از یک فرد تحصیل کرده انتظار داریم نیست و این بزرگترین 

مشکل ماست.
سوال: یعنی عدم دسترسی به خدمات و امکانات آموزشی هم به لحاظ کمی و هم به 

لحاظ کیفی عمده ترین مشکل زنان و دختران در این والیت است؟
جواب: امکانات آموزشی در این والیت وجود دارد اما هم دسترسی به خدمات ناکافی 
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است و هم از لحاظ کیفیت آموزشی در سطح پایین است.
سوال: آیا شما آماری از تعداد باسوادان در شهر دایکندی دارید؟ 

جواب: دقیقا نه متاسفانه نداریم.
سوال: خانم جعفری قبال که با هم دیگر صحبت کرده بودیم شما از تجربه ها و فعالیت 
های خودتان در دوران مهاجرت در ایران گفته بودید و اشاره کرده بودید به یکی از 
مدارس خودگران که برای مهاجرین افغان ایجاد نموده بودید و خودتان هم آن را اداره 

می کردید. لطفا کمی از این تجربه خود با ما بگویید.
جواب: البته آن زمان من خیلی جوان بودم. من زمانی که مدرسه خودگردان را ایجاد 
کردم تقریبا صنف 11 مکتب بودم. یکی از انگیزه هایی که باعث شد من این مکتب را 
باز کنم و صادقانه برای کودکان مهاجر افغانستان کار کنم این بود که می دیدم شمار 
زیادی از هم وطنان من هر روز به خاطر نداشتن کارت شناسایی یا هویت که سازمان 
ملل به مهاجرین می داد از تحصیل باز می مانند و از مدرسه محروم می شوند و شمار روز 
افزون اضافه شدن به کودکان کوچه و کودکانی که به سمت کار می رفتند و سرگردان 
در کوچه ها بودند زیادتر می شوند. با تعدادی از دوستان دور هم جمع شدیم و فکر 
کردیم درست است که ما نمی توانیم کیفیتی را که در مدارس ایرانی وجود دارد برای 
آن ها ایجاد کنیم اما به حیث فردی که تا صنف 11 مکتب درس خوانده ایم پس واقعا 
نتیجه این 11 سال مکتب چه بوده است؟ آیا من می توانم حداقل چند نفر از هموطنان 
خودم را باسواد بسازم و برای آن ها امکانات هر چند کوچک تحصیلی ایجاد نمایم؟ 
بنابراین، این مسأله باعث شد که ما تعدادی از دختران و پسرانی که برخی تا صنف 11 
درس خوانده بودند و برخی نیز فارغ التحصیل صنف 12 بودند شروع کردیم به این که 
خوب ما این مدرسه را ایجاد می کنیم و فکر می کنیم از هیچ بهتر خواهد بود. بنا شروع 
کردیم و خوشبختانه با تقاضایی که مردم داشتند و استقبالی که از این مدرسه کردند ما 
تقریبا ساالنه بطور متوسط 1000 تا 1100 دانش آموز داشتیم و در مدت 7 سالی که من 
مسئول این مدرسه بودم ما بیش از 10هزار شاگرد را تا صنف 9 مکتب با بهترین معدل 
فارغ دادیم که امروز شمار زیادی از شاگردانی که از این مدرسه فارغ شده اند یا دانشجو 
هستند در کشورهای مختلف و افغانستان و یا تعداد زیادی از آن ها که فارغ التحصیل 
شده اند وارد عرصه کار شده اند. من این را زمانی مطلع شدم که نام من به عنوان اولین 
شهردار زن بر روی سایت ها آمد و در نشرات و جراید مطرح شد من پیام های تبریک 
زیادی را از سراسر دنیا گرفتم که بیشتر آن ها از همان دانش آموزانی بودند که مدتی را 
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در آن مدرسه درس خوانده بودند این پیام ها نشان داد کاری که من در آن زمان انجام 
داده بودم نتیجه اش بعد از چندین سال آشکار می شد و به جرات می توانم بگویم که 
این بزرگترین ارزش، دستاورد و خبر خوش در زندگی من بوده که شاگردان من حتی 

در سطح دکتری دارند به تحصیالت خودشان ادامه می دهند.
سوال: خانم جعفری مهاجرین در هر کشوری که باشند به هرحال با مشکالت عدیده 
ای مواجه اند به ویژه مهاجرینی که فاقد کارت هویت باشند، چگونه شما امر آموزش را 

در اولویت نیازهای کودکان مهاجر تشخیص دادید؟  
جواب: به خاطر این که من فکر مي کردم که اگر جامعه اي از لحاظ آموزشي و 
تحصیل رشد یابد، اساس و زیربناي آن جامعه به صورت درست پیش مي رود. جنگ 
هایی را که در افغانستان اتفاق مي افتاد، مشکالتي را که امروز مي بینیم، در آن زمان 
مسایل  توانستم  نمي  تجربگي  کم  و  سني  لحاظ  از  چه  اگر  بودم.  رسیده  نتیجه  این  به 
سیاسي را تحلیل کنم اما مسایل سیاسي را دنبال مي کردم. به این نتیجه رسیدم که اگر 
ما یک جامعه ي تحصیل کرده و آگاه می داشتیم شاید هرگز به این مسیرها نمی افتاد. 
اما علی رغم فرهنگ و پیشینه قوی که ما داشتیم چون جامعه ي ما دچار چند دستگي 
بود، فرهنگ، هویت و هر آن چه ما از گذشته داشتیم از بین رفت. در طول این سال 
ها یک نوع بي هویتي در ما به وجود امد. و این بي هویتي اساس هرج و مرج و جنگ 
است. وقتي که به این چیز ها فکر مي کردم، به این نتیجه رسیدم که تنها چیزي که مي 
تواند آینده ي کشورمان را از چند دستگي و مشکالتي که در طول دوران جنگ داشتیم، 
رهایي ببخشد یکي از عوامل آن با سواد بودن افراد جامعه ي ما است. اولین مشکلي که 
در آن زمان براي ما ایجاد شد این بود که دولت ایران این مدرسه ها را به هیچ عنوان به 
صورت قانوني نمي پذیرفت. هر روز ما پرسش هاي زیادی را پاسخ مي دادیم. با توجه 
به تمام مشکالتي که داشت براي من لذت بخش تر این بود که وقتي که یک صنف سه 
در چهار داشتیم در داخل آن 50 نفر بود. در حالي که در مدرسه هاي ایران در داخل یک 
صنف 20- 25 نفر بود ولي ما 50- تا60 نفر را مجبور بودیم بنشانیم به خاطر این که با 
سواد شوند. در مدت شش ماه برنامه اي داشتیم که بعضي شاگرداني که استعداد خوب 
دارند، این ها را به صورت خصوصي تر تدریس کنیم. بعضي این ها در طول یک سال 
دو صنف را مي خواندند. زمینه اي پیش آمد که مدرسه ي ما با یکي از مدارس ایراني 
وقتي مسابقه دادیم از لحاظ علمي، اول شدیم. با توجه به این که من معلم لیسانس نداشتم، 
امکانات تحصیلي براي شاگردان مهیا نبود. ما آن چه را که در مکتب آموخته بودیم 
همان ها را براي شاگردان آموختاندیم. حتا ما کتاب از انبار مدرسه هایی که یک مقدار 
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در ارتباط بودیم می آوردیم، کتاب هاي کهنه اي که بوي نم مي داد توزیع مي کردیم 
و با آن ها درس مي دادیم. وقتي نتیجه را مي دیدیم، که شاگرد با این وضعیت نمره ي 
بهتر مي گیرد، نقطه ي امید براي ما بود. شما مي بینید که همه شاگردهایی که با کتاب 

هاي نمناک کتاب خواندند، اآلن دکتر مي شوند. این دکتر شدن ارزش دارد.
سوال: به نظر من آشکار است که اداره کردن مدرسه اي که دولت آن را غیرقانونی 
ببینم  اداري،... مي خواهم  لحاظ  از  مالي، هم  لحاظ  از  نبوده، هم  داند کار ساده ي  می 
که خود مردمي که فرزندان شان نزد شما درس مي خواندند با شما چه همکاري هایی 

داشتند؟
جواب: ما از لحاظ مالي وابسته به مردم بودیم. کاري که صادقانه باشد خدا هم کمک 
مي کند من وقتي که این مدرسه را شروع کردم هیچ پولي نداشتم، شاگرد صنف 11 بودم 
و از یک خانواده ي متوسط. فکر نمي کردم خانواده ي من بتواند یک هزینه ي دیگر را 
تحمل کند. وقتي که با 10 نفر شاگردان مکتب، فارغ صنف دوازده و ... قرار شد جایي 
را اجاره کنیم، بعد هزینه ها را از خود مردم بگیریم. اما شرایط را به مردم بگوییم. آیا 
شما دوست دارید که فرزندان شما بي سواد بمانند و یا حد اقل باسواد شوند. در اوایل 
سخت بود از جیب خود پول مي پرداختیم. اما بعد ما با ایجاد انجمن هاي خانواده، مکتب 
و والدین کاري کردیم که بخش کالني از کارهاي مکتب به دوش خود والدین افتاد. 
و خود والدین بودند که حاضر مي شدند یک سلسله کارها را انجام دهند. یک گوشه از 
دیوار مکتب ما فروریخته بود. ما پولي براي ترمیم آن نداشتیم. اما مردم خودشان جمع 
آوري کردند. این ها خودشان هزینه و مصارف را متقبل مي شدند. مثاًل چوکي کهنه 
ي که در مدارس دیگر شکسته بود مي آوردیم، به طور مثال پدر یکي از شاگردان ما 
جوش کار بود مي آمد از صبح تا بیگاه چوکي هاي شکسته را ترمیم مي کرد. بعد از 
این که ما هم یک مقدار کار کردیم و یک سري نقطه ضعف هاي خود را پیدا کردیم. 
نه تنها این که با فرزندان کار کنیم. تالش کردیم با خانواده ها هم کار کنیم. در جامعه 
ي ایران ما استاداني را پیدا کردیم که دکتر بودند، جامعه شناس بودند همه کساني که 
در یک زماني در افغانستان براي خود کسي بودند. آن جا یک آدم بیکاري بود که هیچ 
کاري نداشت. از آن ها دعوت مي کردیم به حیث کارشناس و استاد که مي آمدند 
یک ساعت، دو ساعت براي پدرها و مادرها صحبت مي کردند، روش تعلیم و تربیه  و 
روش هاي مختلف را صحبت می کردند. این استادان استقبال هم مي کردند که وقتي 
مي آیند در جمع 300 تا 500 نفري صحبت کنند. این طور شخصیت ها هم به ما کمک 
مي کرد  که بتوانیم جامعه ي خودمان را از این خأل که در ایران به وجود آمده بود رها 
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سازیم و هم افرادي را که داشتند گوشه نشین مي شدند یک بار دیگر پیش چشم مردم 
عرض اندام کنند.

سوال: فکر مي کنم از این مدارس خود گردان زیاد بوده در ایران؟
جواب: فقط در مشهد حدود 14 مکتب بود.

مهاجر  ایران  در  که  هایی  افغانستاني  ساختن  باسواد  در  اساسي  نقش  ها  این  سوال: 
بودند، داشتند؟

جواب: دقیق شاید هر مدرسه ي خود گرداني که در ایران بود ساالنه حدود500 تا 
1000 شاگرد داشتند که در با سواد سازي نقش اساسي داشتند. 

با سختي هاي زیادي  مهاجرت  است که مردمي که در  این  براي من سوال  سوال: 
روبرو هستند و زندگي سختي را مي گذارنند خودشان عالقمند مي شوند که در امر سواد 
فرزندان خود سهم بگیرند، قطعًا براي خانواده ها پرداختن این هزینه ها مشکل بوده اما 
هر کس با هر کاري که داشته سعی می کرده گوشه ای از این کار را بگیرد چرا که به 
نظرش این امر مهم بوده است. اما چرا آموزش از طرف همین مردم به عنوان خواست 

مردم مطرح نشد؟
جواب: البته آموزش به عنوان یک خواست مطرح بوده و مطرح شده است این را نمي 
توانم بگویم که این مساله در تمام افغانستان موجود بوده است. این مساله بر مي گردد 
به میزان امنیت در یک کشور. در  ایران امنیت موجود بود مردم ما کار مي کردند و 
یک مقدار پول هم داشتند براي مصرف خود. یک تعداد از دوستان ما حتا تجارت مي 
کردند و وضعیت خوب داشتند. این مساله براي ما خیلي کمک کرد. به خصوص در 
پرداخت شهریه ي کساني که نداشتند. ما بچه هاي یتیمي داشتیم که نمي توانستند هزینه 
ها را پرداخت کنند. اما از این طریق مي توانستند کمک دریافت کنند. حتا به خانواده 

هاي فقیر کمک مي کردند.
اما در افغانستان مشکلي که وجود دارد امنیت است. در بسیاري از مناطق افغانستان 
متاسفانه ما امنیت نداریم اگر شما مي بینید که در جنوب مردم تمایل به رفتن فرزندان 
به  امنیت است. یک خانواده ترجیح مي دهد که فرزندش  ندارند، عدم  به مکاتب  شان 
تشنه ي  شدیداً  مردم  دارد،  وجود  امنیت  که  مناطقي  در  نشود.  کشته  اما  نرود  مکتب 
پاره و  تکه  زیر خیمه هاي  نداریم. در  ما مکتب  دایکندي  در  دانش هستند.  فراگرفتن 
زیر درخت بچه ها درس مي خوانند. و هر روز عطش شان به یاد گیري بیشتر می شود. 
ما چیزي در حدود شاید صد و پنجاه هزار نفر، ما دانش آموز ابتدایي و لیسه داریم. و 
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در سال گذشته والیت دایکندي در امتحان هاي کانکور سراسري افغانستان اول شد. این 
نشان مي دهد که عالقه به تحصیل زیاد است. اما زمینه هاي آن نیست. نه در دانشگاه هاي 
دولتي افغانستان، دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشجوي زیاد را ندارد. استاداني که تدریس 
مي کنند آن علم و دانش الزم که یک دانشجو را اقناع کند ندارند دانشجو کسي است که 
دنبال دانش است و مي خواهد فراتر از آن چه که دارد بیاموزد. متاسفانه تعداد زیادي از 
استادان ما روش تدریس شان با سي یا چهل سال پیش هیچ فرقي نمي کند و هیچ گاهي 
به خود فرصت نمي هند که خود را با وضعیت امروزي بروز دهند. جزوه هایی را که ما 
مي بینیم در دست دانشجویان همان جزوه هایی است که مال 50 سال پیش است. حد 
اقل سي سال پیش. مني که نسل نو هستم یک قدم پیش تر از استاد خود هستم. وقتي در 
یک دانشگاه چیزي براي من عرضه نمي شود. یک روز، دو روز، روز سوم خسته مي 
شوم. فقط چیزي که براي ما مهم است مدرک است که از دانشگاه به دست بیاوریم. چرا 
که ما بیشتر مدرک گرا شدیم تا این که بخواهیم از لحاظ تحصیلي و با سواد کردن افراد 
تالش کنیم. متاسفانه دانشگاه هاي افغانستان باسواد نمي کنند فقط براي آن ها مدرک مي 
دهند. این مشکل اساسي است که هر روز مردم اهمیتي را که سواد و دانش و آموزش 

دارد براي مردم از بین مي رود.
سوال: در افغانستان اصواًل خانواده ها اگر امکان این را نداشته باشند که همه فرزندان 
شان را به مکتب بفرستند، ترجیح مي دهند که پسران خود را به مکتب بفرستند، با چنین 

پدیده اي در میان مهاجرین هم شما رو به رو بودید وقتي که مدرسه داشتید؟
جواب: بلي این برمي گشت به خانواده هایی که از لحاظ اقتصادي مشکل داشتند. 
خانواده هایی که نمي توانستند از لحاظ اقتصادي شهریه ي تمام فرزندان خود را بپردازند، 
مي دیدند که چون دو پسر و سه دختر دارند سعي مي کردند اولویت را به پسر بدهند. 
به خاطر این که ذهنیت در افغانستان به گونه اي دیگر است: پسر وقتي بزرگ مي شود 
مسوولیت خانواده، پدر و مادر به دوش پسر مي افتد ولو این که ازدواج کرده باشد. 
بنابراین، اگر پسر باسواد باشد فردا شغل بهتري مي تواند به دست بیاورد. و این شغل بهتر 
باعث آمدن درآمد بهتر به خانواده مي شود. اما دختر بعد از بیست تا بیست و پنج سال 
ازدواج مي کند وقتي که ازدواج کرد تمام تعلق هایی که دختر دارد مربوط به خانواده 
ي شوهرش مي شود. چه باسواد باشد چه بي سواد باشد. به این خاطر است که تمایل 

بیشتر به بچه هاي ذکور است. 
راه  به رو مي شدید چه  این چنین مشکل ها رو  به  تان وقتي که  سوال: شما خود 

سياست ورزی یا رقابت با مردان



153

کارهایی داشتید؟
جواب: ما مطالعه مي کردیم اگر مي دیدیم خانوده اي به خاطر مسایل اقتصادي چنین 
کاري مي کند با کساني که در سطح اقتصادي باالتری بودند صحبت مي کردیم و آن 
ها را متقاعد مي کردیم. عالوه بر این که شهریه ي فرزند خود را مي پردازند. یک یا 
دو کودکي را که خانواده اش به خاطر عدم استطاعت مالي فرزند خود را به مدرسه نمي 
فرستد آن ها را پوشش بدهیم. که این موفقیت آمیز بود ما افرادي داشتیم که تا ده نفر 
را پوشش مي دادند. حتا ما بعضي وقت ها همین افراد را مي دیدیم که در طول یک 
سال هم نمي توانند شهریه ي یک فرد را بپردازند. مي گفتم دفعتًا برای ده نفر یا پانزده 
یا بیست نفر شاگرد لباس مکتب و لوازم مکتب تهیه کنند. و این کار را با کمال میل 
مي کردند. بعد یک مورد دیگر این بود که با خانواده ها صحبت مي کردیم و آن ها را 
متقاعد مي کردیم. عالوه بر این که شهریه ي فرزند خود را مي پرداختند یک یا دو تا 
از کودکاني را که خانواده اش به خاطر عدم توانایی مالي فرزند خود را به مدرسه نمي 

فرستد آن ها را پوشش بدهند. که این بسیار موفقیت آمیز بود. 
سوال: شما بعد از این که به افغانستان برگشتید فعالیت هاي عدیده اي داشتید، به ویژه 

در زمینه ي سیاسي فعالیت کردید. وضعیت در افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
جواب: من در افغانستان فعالیت هاي خود را به حیث نماینده ي لویه جرگه )مجلس 
بزرگ( اضطراري شروع کردم. نماینده ي مهاجرین در این جرگه بودم. نخستین تجربه 
افغانستان بود. تجربه ي خیلي خوبي بود به خاطر این که من یک باره در  ي من در 
مکاني مثل لویه جرگه ي اضطراري بیش از یک هزار و پنج صد نفر را در یک جا دیدم 
و این ها کساني بودند که مثاًل تا دیروز با هم جنگ داشتند، با هم مشکالت داشتند. 
احزاب مختلف، گروه هاي مختلف با سیاست هاي مختلف، زبان هاي مختلف و مردم 
از اقوام مختلف براي من خیلي جالب بود ما افغانستاني هایی که تا دیروز همه ي ما 
دست به سالح گرفته بودیم و با هم مي جنگیدیم امروز همه با هم نمي دانستم چرا سالم 
مي کردیم و همدیگر را به آغوش مي پذیرفتیم. و این براي من عجیب بود. ولي خیلي 
تجربه ي قشنگی بود. از این جا بود که من کم کم اگرچه دوران مهاجرت یک مقدار 
مرا ساخته بود. مشکالتي که من در دوران مهاجرت دیدم من آن دختر بیست و دو ساله 
نبودم. شاید فراتر از سن خود یک چیز هایی را درک مي کردم. اما وارد شدن در این 
جرگه مرا خیلي ساخت. در واقع از حوزه ي اجتماعي وارد حوزه ي سیاسي شدم. این جا 
بود که من با مطالعه ي گروه ها، اقوام و سیاست هاي شان و این که چه خواسته هایی 
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دارند. به جایگاه هاي آن ها پرداختم و کم کم به هر حال آغشته ي سیاست شدم.
سوال: شما در کدام سال در جرگه اشتراک کردید؟ مي خواهم ببینیم آن زمان چه 
را  االن آن  لویه جرگه شدید و  زنان تصور کردید وقتي که وارد  براي  اندازي  چشم 

چگونه می بینید؟
جواب: سال 1380 بود. من واقعًا امیدوار شدم. مسلمًا من پیش از این از افغانستان مي 
شنیدم، مطالعه هم کرده بودم، اما مي گویند آن چه را دیدن کند ادراک آن سال ها نتوان 
نمودن با بیان. من آن جا دقیقًا شنیده ها، گفته ها، و بیان هاي خود را لمس کردم در 
لویه جرگه و کم کم برخوردي را که در لویه جرگه ي اضطراري با زن ها شد مرا واقعًا 
امیدوار ساخت که ما زن ها اگر یک مقداري خودمان توانایي داشته باشیم و بخواهیم 
مي توانیم از همین جوي که به وجود آمده به نفع خود استفاده کنیم. اگرچه در آن جا 
طیف هاي مختلفي بودند. یک تعداد بودند که حتا نمي خواستند مستقیم به او نگاه کنند. 
و با او صحبت کنند. اما یک تعدادي بودند که چادر داشتن زن یا نداشتن زن براي شان 
اهمیتي نداشت. یعني ما این طور طیف هاي متضادي در مجلس اضطراري داشتیم. وجود 
نیروهاي خارجي خودش پشتوانه اي بود براي زن ها که بتوانند از این مساله استفاده 

کند،)نه سوء استفاده( به نفع رشد و توان مندي خودشان.
سوال: اآلن بعد از 9 سال که از آن مجلس مي گذرد شما فکر مي کنید که چه قدر 
به آن جایگاهي که در ابتدا تصور مي کردید زنان افغانستان نزدیک شدند. چه قدر در 

آن مسیر گام برداشته شد؟
بدانیم.  مقصر  را  دیگران  توانیم  نمي  ما  کنم  مي  فکر  جا  این  من  متاسفانه  جواب: 
مقصر اصلي در این دوران خود ما زن ها بودیم. نتوانستیم آن طوري که باید از فضاي 
موجود استفاده کنیم در جهت توان مند سازي خودمان. ما مي توانیستیم از این جو به 
نفع خودمان استفاده کنیم. حاال به طرفندهاي مختلفي که به هر حال زن ها باید به یک 
جا مي رسیدند. چون ما یک نیروي عظیمي از جامعه ي بین الملل را همراه خود داشتیم 
که پشتوانه ي ما زن ها بود. شما مي دانید که هیچ برنامه اي در افغانستان تصویب نشد، 
هیچ کمکي به افغانستان وارد نشد، مگر این که زن ها بخشي از این کمک ها باشند. اما 
متاسفانه ما در طول این مدت فقط یک سمبول بودیم و از ما به عنوان یک ابزار استفاده 
شد که بلي ما زن ها را قبول داریم و ما زن ها را جایگاه مي دهیم، موقعیت براي شان 
مي دهیم، وضعیت سیاسي را براي شان مي دهیم، اما هیچ گاهي خود ما آن طور که 
باید نخواستیم. مي دانید که همه چیز را به آدم ها هدیه نمي دهند یک مقدار آدم ها هم 
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باید تالش کنند. بنابراین، اگر دیگران حاضر بودند که براي ما یک تحفه ي بدهند ما 
خودمان نتوانسیتم بگیریم. این مشکل از خود ما زن ها تا حدي است. اما یک مقدار این 
ها هم بر مي گردد برای این که  از لحاظ تفکر، جامعه ي ما نزدیک بر این شده که 
زن ها باید به این وظیفه برسند؟ زن ها لیاقت و توان را دارند؟ متاسفانه از لحاظ فکري 
چه در بین دوستاني که در عرصه ي سیاسي کار مي کنند و چه آن هایی که در مسایل 
فرهنگي کار مي کنند هنوز این باور وجود ندارد که زن ها هم بخشي از این جامعه 
هستند و باید هم باشند. همه حرف ها در شعار است. گفته مي شود ما زن ها را قبول 
داریم، زن ها باید باشند، ما براي شان این وظیفه ها یا موقف ها را مي دهیم. ولي همین 
مرد اگر در داخل خانه اش بروید مي بینید که با خواهر یا همسر خودش آن طوري که 
شأن یک انسان باشد رفتار نمی کند. به هر حال یک جایي این حس وجود دارد که تو 
زن هستي و من فردي هستم که در جامعه مطرح هستم چند نفر مرا مي شناسد پس وقتي 
شما مي روید نباید این کار را بکنید. نباید این طور باشید، نباید شما را در فالن جا ببینند. 
در عرصه ي اجتماعي هم همین گونه است. یک مقدار خود زنان مقصر بودند، یک 
مقدار جو مرد ساالرانه و جوي که در افغانستان حاکم است ما نمي توانیم انکار کنیم که 
دموکرات ترین مردان ما در پس منظر ذهن شان این است که تو زن هستي و زن یعني 
یک عنصري که نمي تواند کامال از توان مندي هاي خودش استفاده کند. مساله ي سوم 
این بود که زنان ما از لحاظ تحصیل  به آن حد از توانایي نرسیده اند. ما زنان تحصیل 
کرده ي زیادي داریم که حتا دکترا هم دارند اما تا جایي که من مطالعه دارم متاسفانه 
بیشتر مدرک داریم تا سواد ما سوداد سیاسي نداریم در بین زنان ما بسیار کم است، سواد 
اقتصادي ما کم است، زن اقتصاد دان نداریم و بیشتر زنان ما سعي کردند که ان جي او 
دار باشند. تا این که سیاست بکنند و سیاست بیاموزند. این در بین جامعه ي ما وجود 
دارد. ما زنان یک مقدار ریسک کم تر می پذیریم. در جامعه اي مثل افغانستان سعي مي 
کنیم که از کنار خطر آهسته تیر شویم که این خطر به ما آسیب نرساند. بنا وقتي که هر 
کدام از ما زن ها به فکر این باشیم که باید از بیخ گوش خطر آهسته گذشت تا آسیبي 
به من و خانواده ي من نرسد. مسلمًا ما به جایي نخواهیم رسید و آن انتظاري که از جامعه 
ي زنان در طول 9 سال داشتیم دیگر نداریم. و روز به روز هم نا امني ها بیشتر شده و 

حضور زنان کم رنگ تر مي شود به جاي آن که پر رنگ تر ببینیم.
سوال: همان طور که شما هم در صحبت هاي خود اشاره کردید، تجارب دیگري 
هم زنان در داخل افغانستان داشتند مثاًل مدارس زیر زمیني درست کردند، فعالیت هاي 
داوطلبانه به هر حال وجود داشته است. و حرکت زنان براي رسیدن به حقوق برابر چیزي 
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نیست که از سال 2001 شروع شده باشد، قبل از آن نیز وجود داشته. اما اتفاقي که مي 
افتد در سال 2001 به این طرف سرریز شدن بودجه هاي خارجي به این کشور است. 
که باعث شده فعالیت هاي داو طلبانه کم تر شود. به قول شما زنان به ان جي او داري 
مشغول شدند. شما این را چه گونه ارزیابي مي کنید؟ یعنی اگر قرار باشد که نخبگان 
یک جامعه در ان جي او ها و به صورت پروژه هایی روي مسایل کار کنند و بدنه ي 

اجتماعي جامعه هم از این ها جدا بماند طبعا جامعه آسیب می بیند؟
جواب: البته از سال 2001 به این طرف یک سلسله نکات مثبت و یا فضاهایی باز 
شد که زنان بتوانند بازتر کار کنند و یک مقدار بهتر  بتوانند فعالیت کنند. اما از طرف 
دیگر یک سلسله ضررهایی هم داشت. سرازیر شدن پول ها به نام ظرفیت سازي زنان، 
به نام توان مند سازي زنان و به نام هایی دیگر که از لحاظ اقتصادي زنان را توان مند 
بسازند این ها باعث شد که یک تعداد از زن هایی که حداقل نخبه تر بودند نسبت به 
بیشتر  زنان  از مشکالت  را درک مي کردند  بیشتری  مقدار چیزهاي  زنان یک  دیگر 
هدایت به سمت این که چه گونه بودجه ها را از طریق پروژه ها دریافت کنند، شوند. 
این جا دیگر مطرح نبود که واقعًا نیاز جامعه چیست؟ مهم این بود که این پول ها باید 
مصرف شود و این که در کجا و چه گونه و باز دهي آن چه گونه است؟ مهم نیست. 
این باعث شد که در بین تعداد زیادی فرهنگ از خود گذري و فرهنگ داوطلبانه کار 
کردن از بین برود. و این که فرهنگ فکر کردن به این که چه نیازی وجود دارد. این 
پول ها پشت سرشان برنامه ریزي شده است یعني شما را دریک چارچوبي  قرار مي دهد 
که شما نمي توانید فراتر از این بروید و یا فکر کنید. اگر ازاین چارچوب فراتر فکر 
کنید این پول به دست شما نمي افتد. بنابراین، من که به عنوان یک فعال حقوق زن کار 
مي کنم بیشتر فکر مي کنم که در این چارچوب باید برنامه بریزم و کار کنم که این 
پول را بگیریم. در صورتي که ممکن است در یک والیت نیازش چیزي دیگري باشد. 
پول براي تحصیالت است، اما آن شهر نیاز دارد به امکانات صحي، تحصیالت صحي 
ولي چون این جا گفتند باید تحصیالت باشد پس بنابراین، من خود را مي کشم به خاطر 
این که ده تا پانزده کورس سواد آموزي در این شهر داشته باشم بدون این که باز دهي 
داشته باشد. اما در مقابل آن یک شهر دیگر نیاز به چیزي دیگري دارد. اما خواست چیز 
دیگري است. این ها باعث شد که متاسفانه به این ضربه زد که زن ها نیازشان را بیشتر 
بشناسند و بتوانند بیشتر از این فضاي موجود استفاده کنند. اگر این جو ادامه پیدا کند 
و زنان ما فقط فکر کنند که ما براي رسیدن به حقوق برابر چه باید بکنیم؟ اگر فقط بر 
اساس این پروژه ها باشد ما به هیچ جایی نمي رسیم. و یک روزي مي رسد که متاسفانه 
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این فضاي فعلي هم از دست ما مي رود. و بیشتر به یک تعداد زنان دالل تبدیل مي شویم 
تا مدافع حقوق زنان باشیم و بخواهیم براي زنان کار کنیم. بیرون رفت از مشکالت زنان 
و رسیدن به حقوق برابر همیشه به قرباني نیاز دارد، نیاز به از خود گذشتن دارد، نیاز به 
کار خیلي زیاد دارد این روند را با این پول ها نمي شود به جاي برسانید. ممکن است 
مشکل آني و لحظه اي را براي زنان حل کنید که هنوز هم مي بینیم که هیچ مشکلي را 
زنان حل نکردند. ما از لحاظ سواد روز به روز بي سواد تر مي شویم، به خصوص زنان. 
همان هاي که تحصیل کردند بي انگیزه تر مي شوند. ما همین حاال بسیار زنان با سوادي 
را داریم که تحصیل کرده اند و مدرک کار شناسي ارشد دارند ولي در خانه نشستند وقتي 
مي گویید چرا مي گوید کار نیست. یا این که مي گوید چه کار کنیم. دیگر یک تعداد 
خانم هایی که فرضًا یک مقداري از لحاظ تفکر بهتر مي اندیشند این ها چسبیندند به ان 
جي او داري. و دارند ان جي او مي چرخانند و این ان جي او داري هیچ مشکلي را حل 
نمي کند بلکه زن ها را تنبل تر مي و مفت خورتر مي سازد. ما همیشه در این مدت نه 
سال یاد گرفتیم همه چیز را براي ما آماده براي ما بگذارند و بعد ما بیاییم بگوییم خوب 
است یا بد است. هیچ وقت خودمان نگفتیم که فالن ان جي او یا کشوري که شما براي 
زن ها بخشي را اختصاص داده اید. برنامه بدهیم براي شان. مثاًل مشکل زن ها در فالن 
والیت این است. ما نیاز به این رقم برنامه ها داریم. این برنامه ها را شما باید در این 
والیت پیاده کنید. این برنامه ها باید در این والیت پیاده شود. الزم نیست که در تمام 
والیت هاي افغانستان به صورت هم زمان یک برنامه پیش برود اگر به این حالت مي 
رسیدیم شاید امروز اوضاع این گونه نبود. اما امروز متاسفانه من روز به روز وضعیت را 

به ضرر زن ها مي بینم تا به نفع زن ها .
سوال: با چند نفر از خانم هایی که صحبت مي کردم آن ها معتقد بودند که ما در 
افغانستان جنبش زنان داریم. آیا شما فکر مي کنید که ما در افغانستان واقعا جنبش زنان 

داریم؟
جواب: متاسفانه نداریم. چون جنبش زنان جنبشي است خود جوش باشد بدون این 
که پروژه اي فکر کند، بدون این که فکر کند از کجا باید پول را تامین کرد تعدادي 
باید داو طلب باشند، مشکالت را باید بررسي کنند، هدف مشترک داشته باشند، خواست 
مشترک داشته باشند. و واقعًا براي رسیدن به آن اهداف مشترک و رهایي زنان از آن 
مشکالت باید مبارزه کنند که ما چنین چیزي متاسفانه نداریم. ما شاید موسساتي داشته 
باشیم که به گونه ای در این زمینه ها کار می کنند اما این ها جنبش نیستند. جنبش 
فعالیت غیر وابسته به پروژه است و غیر وابسته به کدام ان جي او یا نهاد دیگر. جنبش 
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افغانستان  ما در  بیشتر دواطلبانه صورت مي گیرد که  است. و  معموال خود جوش  ها 
نداریم.

سوال: شما در شهرداری چقدر روی مسایل اجتماعی و مدنی کار کرده اید؟
جواب: شهرداري ها مي دانید که وظایف مختلفي دارند و شهرداري در یک شهر 
وقتي که ایجاد مي شود تمام فعالیت هاي اجتماعي، اقتصادي، و مدني که در یک جامعه 
برگزار مي شود به نوعي شهرداري در آن دخیل است و باید در آن کار کند. البته در 
افغانستان مردم چنین فکر نمي کنند. فکر مي کنند شهرداري ها باید فقط جاده بسازند، 
زمین توزیع کنند، همیشه باید ساخت و ساز داشته باشند. کاري به مسایل فرهنگي و 
نباید داشته باشند در صورتي که یکي از اساسات و  اجتماعي و یا فعالیت هاي مدني 
وظایف اصلي شهرداري ها در تمام دنیا رسیدگي به مسایل فرهنگي، اجتماعي و فعالیت 
باید یک  دایکندي  در والیت  دیدم که  زماني که شهردار شدم  من  است.  مدني  هاي 
کاري کرد و باید زن ها از لحاظ تفکر با وجودي که فضا باز است اما فکرها همه بسته 
و منجمد شدند. و همه فکر مي کنند که همه دنبال آن باشند که کدام پروژه را از کجا 
بگیرند و چگونه مصرف کنند. فکر کردم که این شهر یک مقدار تکان بخورد و یک 
مقدار زن ها و مردها به فکر بیفتند که چه باید کرد. نزدیک کمپاین منع خشونت علیه 
زنان بودیم و هر سال مخصوصًا در تمام والیت ها سعي مي کنند این مناسبت ها را به 
صورت سمبولیک هم که شده انجام دهند. یکي از وظایف ریاست زنان این است که 
مناسبت هایی که در رابطه با زنان است برگزار کنند. من فکر کردم این برنامه امسال 
از یک جاي متفاوت تر و صداي متفاوت تر بیرون بیاید. بعد از فکر زیاد و مشوره با 
دوستان تصمیم گرفتیم که امسال ما منع خشونت علیه زنان را از طرف شهرداري برگزار 
مي کنیم که هیچ کس انتظار آن را ندارد. و دوم این که ما باید کاري بکنیم که حداقل 
جامعه ي جهاني بداند که در این سر افغانستان، در قلب افغانستان هم زناني هستند که 
حرفي براي گفتن دارند. و فکر کردیم که چه گونه این برنامه را به یاد ماندني بسازیم 
که حداقل یاد همه افراد باشد که ما زنان دایکندي هم زن هستیم و انسان هستیم. مشکل 
مقدار  یک  معمول  طبق  و  کنیم  برگزار  مراسمي  یک  ما  که  شد  باعث  همین  داریم. 
سخنراني ها را کم تر گرفتیم. یک کار جالب دیگر این بود که ما براي نخستین بار 
در مراسم خودمان موسیقي اجرا کردیم. توسط کودکان خورد سال یک ترانه ي خیلي 
جالبي در رابطه با منع خشونت علیه زنان به حالت رقص به این ها نمایش دادیم. در آغاز 
مي ترسیدیم که با واکنش مردم مواجه شویم. چون مردمان سنتي تري هستند. اما دیدیم 
که خیلي خوشحال بودند و همه استقبال کردند. در حدود 2000 خانم در آن اشتراک 
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کردند. قسمت آخر برنامه دلچسب تر براي همه بود.  حتا مردها آمدند. به این گونه 
بود که ما یک پارچه ي سي متري روي دیوار شهرداري نصب کردیم و دو رنگ آبي 
و قرمز آماده کردیم و بر روي آن نوشتیم خشونت علیه زنان را متوقف کنید. هم با 
انگلیسي و هم به فارسي. اولین دست را من خودم زدم و خانم ها را گفتم اگر به این 
شعار اعتقاد دارید و مي خواهید که خشونت تمام شود، براي این که شما به صورت 
عملي این کار را کرده باشید هر کسي دوست دارد به هر رنگي فقط دست خود را بزند 
که بلي بس است دیگر. این جا دیدم که همه ي خانم ها با اشتیاق آمدند و دست هاي 
خود را زدند و با یک شعف خاص مثلی که دارند یک کار خارق العاده انجام مي دهند. 
حتا دیدیم مردها هم آمدند و گفتند چه فرق مي کند. ما هم مردهایي هستیم که مدافع 
حقوق زن هستیم و مي گوییم که خشونت بس است. این جالب ترین قسمت برنامه 
ما بود. از خانم ها خواستم که به بخش حقوق بشر یوناما که چهار کیلو متر با ما فاصله 
داشت پارچه را روي دست هاي خود بگیریم و مي خواهیم به صورت نمادین هم نشان 
دهیم به مردها که ما زن ها هم هستیم و صداي ما را هم بشنوند. و ما این اهداف را داریم 
بنابراین، چهار صد نفر همراه  من آمدیم به دروازه ي یوناما که استقبال خوبی هم شد. و 
به ما قول دادند که این تومار را تا نیو یورک که مقر سازمان ملل است ببرند که بردند. 
و ما یک قطع نامه در آن جا داشتیم و در آن قطع نامه خواست زنان داي کندي در 
هشت ماده بیان شده بود که از آن جمله تحصیل، رفع مشکل هاي صحي و توجه بیشتر 
به کودکان و منع حمالت غیر مسووالنه و منع کشتار غیر نظامي ها از بحث هاي اساسي 
آن بود. ما زن هاي دایکندي عالوه بر این که خوشحال هستیم که نیروهاي بین المللي 
در افغانستان حضور دارند اما از آن ها می خواهیم که در حمالت هوایي که دارند بیشتر 
دقت کنند و از کشتار غیر نظامي ها خود داري کنند. به هر حال قطع نامه ي هشت ماده 
اي که خوانده شد. شاید یکي از بي نظیر ترین مراسم چه در دایکندي و حتا در سطح 
افغانستان چنین کاري نشده بود. که باز تاب آن را بعد از رسانه ها و دوستان خارجي و 
داخلي شنیدیم و دیدیم. و پیامد این کار ما این بود که نه نفر  زن از افغانستان به کنگره 
امریکا دعوت شدند که یکي از آن ها خودم بودم اما رفته نتوانستم. و در آن جا در رابطه 
با همین قطع نامه بحث و بررسي شد که واقعًا چرا زن ها این قطع نامه را نوشتند و هدف 
شان از نوشتن این قطع نامه چه بود و مي خواهند به کجا برسند. این یکي از کارهاي 

خوبي  بود که هیچ وقت از یادم نمي رود. 
سوال: براي من خیلي جالب بود که زنان دایکندي در بیانیه ي خودشان به کشتار غیر 

نظامي ها هم اشاره مي کنند؟
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جواب: من فکر مي کنم که زن و مرد هر دو انسان هستند. وقتي که فرضًا در یک 
حمله ي هوایي چه اشتباهي یا چه قصدي اگر فردي کشته مي شود اگر مرد است یا زن، 
اگر کودک است یا جوان. به هر حال آن کودک مادر یا خواهري دارد، آن کودک 
پدري دارد. اگر مرد است خواهر و مادري و خانمي دارد. این جا هم زن ها آسیب مي 
بینند. مردها کشته مي شوند و مي روند. کی به جاي آن ها مي ماند. اگر او خانواده داشته 
باشد زن با چهار فرزند، مادر با برادرها و خواهرها. به هر حال از هر طرفي که شما ببینید 

بیشترین آسیب را خانم ها مي بینند.
وضعیت دنیا به جایي رسیده است که ما گفتگوي تمدن ها را داریم. صحبت از طریق 
انترنیت شما در دایکندي هستید و مي توانید در عمق امریکا و اروپا صحبت کنید. و 
تمام مسایل روز را با هم تبادل نظر کنید. پس دنیا کوچک شده است. بنابراین، همه چیز 
در این دنیا به ما ارتباط مي گیرد چه در داخل کشور چه در خارج کشور. حتا شما مي 
دانید مسایل سیاسي اجتماعي کشورها هم با هم ارتباط دارد. یعني نمي توانم چشمم را 
بپوشانم که مثاًل من درافغانستان هستم و یک زن هستم و کشور همسایه من این مشکل 
ها را دارد، این ها به من ارتباط ندارد. چرا این ها به من مستقیم ارتباط دارد؟ نمي توانیم 
بگوییم مشکالت زني که در افریقا دچار تجاوز جنسي مي شود به من ارتباط ندارد. در 
واقع آن زن من هستم. به این مساله باید توجه کنیم. درد آن زن درد من است. اگر 
ما این گونه فکر کنیم مي توانیم جهاني فکر کنیم. اگر دقت کرده باشید اکثر مناطق 
جهان دارند برنامه هاي جهاني مي سازند. ما حاال یونایتید وومن داشتیم که یک اتحادیه 
ي جهاني دارند مي سازند. چون مشکالت ما با هم ارتباط دارد. این مشکالت را نه تنها 
زنان بلکه مسایل فرهنگي اجتماعي تمام ما به هم ارتباط دارد. االن شما مساله ي خشک 
سالي را مي توانید ببینید. وضعیتي پیش آمده است که در شوروي خشک سالي بیش از 
حد دارد بیداد مي کند. امسال شوروي یکي از کشورهایی است که صدور گندم به دیگر 
کشورها را منع کرده است. پس وقتي آن جا منع مي شود چه کشورهایی از شوروي 
گندم وارد مي کردند؟ بنابراین، این مسایل در اقتصاد کشورها هم تاثیر مي گذارد. این 
خشک سالي در تمام دنیا حدوداً پنج در صد قمیت مواد غذایي را افزایش داده است. و 
براي مني که در دایکندي زندگي مي کنم و با فقر به سر مي برم این خبر فاجعه آور 
است و نمي توانم به سادگي از آن بگذرم. بنابراین، آگاهي از مسایل جهان و واکنش 
نشان دادن به این مسایل جزئی از وظیفه ي هر فردي است چه در افغانستان و چه در 

هر جاي دیگر دنیا.
سوال: شما در صحبت هاي تان اشاره کردید که بودجه هایی که به زنان داده شده 
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تا آن جایی براي شان اجازه مي دهند فعالیت کنند که نقش سمبولیک داشته باشند و 
خیلي وارد قدرت نشوند و خیلي آن توازن قدرت را که بین مردها وجود دارد را به هم 
نزنند. براي همین است که زنان مشغول به یک سلسله کورس هاي خیاطي، گل دوزي 
و کارگاه هاي دیگر می شوند ولي وضعیت شان بهتر نمي شود. زنان چگونه می توانند 

این توازن قدرت را به هم بزنند؟
اما  هستند.  ي  حاشیه  مشکالت  ها  این  نشدند  اساسي  مشکالت  وارد  چون  جواب: 
مشکالت اساسي ما آن جایی است که مردها دارند تصمیم مي گیرند. مردها دارند فکر 
مي کنند و پیاده مي کنند. بنابراین، اگر من به عنوان زن این جرأت را به خود ندهم و 
این قابلیت را به دست نیاورم که در این عرصه هم حضور داشته باشم مسلمًا آن چهار 
کورس سواد آموزي و چهار کورس خیاطي دردي از من دوا نمي کند و به هیچ جایي 
نمي رسد. یکي از مسایلي که در روز هشتم مارچ عنوان کردم این بود که من خواستم 
به عنوان اولین زن شهردار افغانستان پیام خود را به مردم برسانم به خاطر این که همیشه 
ما گفتیم ما زن ها ما زن ها. اما امروز من به عنوان اولین زن شهردار به چه مسایلي مي 
خواستم و به چه جایگاهي مي خواستم که نرسیدم و چرا نرسیدم. این را من عنوان کردم 
که هدفم از بیان این موضوع این بود که بگویم به هر حال ما زن ها در هر جایي که 
هستیم مي توانیم یک مقدار متفاوت تر هم ببینیم و باید عمیق تر به مسایل و قضایا نگاه 
کنیم. یکي از حرف هایی که همیشه من گفتم این بود که  وزارت امور زنان تا امروز 
امور زنان همیشه گفته است که ما یک وزارت  نا موفق بوده به خاطري که وزارت 
پالیسي ساز هستیم اما تا هنوز یک پالیسي مشخص حتا براي زنان نداشتیم. پالیسي سازي 
واقعًا وظیفه ي کمي نیست. اول پالیسي ساخته مي شود بعد به اساس پالیسي است که 
اجرا مي شود. وقتي پالیسي نباشد، اجرا کننده هیچ کاري نمي تواند انجام دهد. ما نباید 
وزارت امور زنان را دست کم بگیریم. وزارت امور زنان یکي از مهم ترین وزارت خانه 
هایی است که باید قوي ترین باشد. اما متاسفانه ضعیف عمل کرده و خواست زنان را 
آن طوري که باید نتوانسته فورموله کند. ما در 8 مارچ از وزارت امور زنان خواستیم که 
یک پالن مشخص، استراتیژي کوتاه مدت و دراز مدت براي زنان داشته باشد. شمایی 
که به حیث متولي زنان هستید. چه قدر به عمق مشکالت زنان رفته اید. و چه قدر با 
وزارت خانه هاي مربوطه پالیسي ساخته و پالیسي ارایه کردید. و گفته اید که من وزیر 
امور زنان یا وزارت امور زنان به اساس این پالیسي دررابطه با صحت زنان کار کند. بر 
اساس این پالیسي باید کار شود و بر اساس این پالیسي باید در وزارت عدلیه براي گرفتن 
حقوق زنان کار شود که متاسفانه ما نمي بینیم. اگر پالیسي هم ساخته مي شود در حد 
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روي کاغذ است که پي گیري نمي شود. االن مي بینیم که وزارت امور زنان یک برنامه 
عمل ساخته است فکر مي کنم برنامه ي عملی که ده ساله است. اما این که چه قدر این 
برنامه ي عمل را مردم خبر دارند؟ هیچ کس خبر ندارد غیر از این که یک تعداد زناني 
که در ان جي او ها هستند و  زناني که در  اجتماع یک مقدار برو بیایي دارند. اما زناني 
که در والیت ها هستند و  زناني که در خانه هاي خود نشستند حتا در وزارت خانه ها 
هیچ کس از این برنامه ي عمل تا آن حدي که باید خبر ندارد. و نمي داند که چه کار 
کند. مساله ي زنان یک مساله ي بسیار گنگ و بسیار بغرنج در داخل افغانستان است 
که حتا آن هایی که مي خواهند کاري براي زنان بکنند چون یک راهکار و یک سیستم 

خاص وجود ندارد نمي دانند چه کار بکنند. بنابراین، به بي راهه مي روند.
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تجربه دهه هفتاد زنان افغانستان
گفتگو با ثریا پرلیکا

سوال: اگر نخواهیم که تنها  بر گردیم به دهه ي 1920 
و دوران اماني و بگوییم دیگر حرکت هایي نیز براي ایجاد 
تغییرات اساسي در وضعیت زنان در جامعه صورت گرفت. 
از طرف دیگر ما نخواهیم مرعوب بحث هاي ایدیولوژیک 
امروز شویم که گویا می توان بر روی یک تجربه ي جمعي 
سال ها چه  در آن  ببینیم  مي خواهیم  ما  بطالن کشید.  خط 
دیدي وجود داشت؟ چه حرکت هایی انجام شد؟ چه گونه 
زن ها بسیج شدند؟ چه گونه سیاست گذاري ها امکان بسیج 
زنان را داد؟ چه طور شد که نتیجه این شد که بخشي زیادي 
از کارمندان دولت زنان شدند؟ و چرا امروز با وجود الاقل 
سرمایه گذاري های عاطفي و مالي که روي مساله ي زنان 
تغییر محسوسی نکرده است؟ در واقع مي  شده، وضعیت 
خواهیم روي تجربه ي چپ افغانستان تا قبل از جنگ هاي 

داخلی صحبت کنیم.
بسیار جدي  فعالین  از  یکي  و  پرلیکا  ثریا  من  جواب: 
حقوق زن بوده و هستم. من به همکاری تعدادی از دوستان 
ایجاد  را  یعني دهه ي دموکراسي، سازماني  در سال 1365 
با  و  افغانستان  زنان  دموکراتیک  سازمان  نام  به  کردیم 
احزاب  فعالیت  که  زمان  همان  اساسي  قانون  از  استفاده 
ي  اجازه  و  بود  مجاز  اجتماعي  هاي  سازمان  و  سیاسي 
فعالیت داشتیم این سازمان تشکیل شد. در واقع هدف این 
بود که زنان روشنفکر گرد هم جمع شوند و علیه نابرابري 
ها، بي حقوقي ها و تعصب هایی که در باره ي زنان بود 
و در ارتباط به مشارکت زنان، فعالیت هایی را انجام دهند. 

ثریا پرلیکا
روابط  و  اقتصاد  لیسانس  فوق 
مسکو،  دانشگاه  از  الملل  بین 
سازمان  رییس  و  بنیانگذار 
افغانستان،  زنان  دموکراتیک 
مشارکت  کمیته  بنیانگذران  از 
 %50 کمپاین  و  زنان  سیاسی 
زنان افغانستان و رییس اتحادیه 

سراسری زنان افغانستان.
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البته با استفاده از تجارب کشورهاي دیگر که متاسفانه در افغانستان به مواد الزم دسترسي 
نداشتیم و از آثار و نوشته هایی از حزب توده ي ایران، ترجمه ي آثاری از هند، کتاب 
نامه هاي پدر به دخترش و امثال آن و بعضي ترجمه ها استفاده می کردیم. بعد با توجه به 
تجارب این کشورها، که چه طور جنبش زنان در کشورهاي مختلف ایجاد مي شود و چه 
طور نظم مي گیرد و چه طور فعالیت انجام مي دهد و مبارزات شان چه دست آوردهایی 
دارد، مبارزات خود را ادامه دادیم. در عمل ما 6 نفر از روشنفکران داخل دانشگاه بودیم 
که این سازمان را ایجاد کردیم و آن زمان من صنف سوم دانشکده ي اقتصاد کابل بودم. 
در آن زمان احزاب سیاسي چپ هم عرض وجود کردند و فعالیت هاي خود را آغاز 
کردند. در همان زمان بود که انتخابات پارلماني دوره ي دوازدهم زمان ظاهر شاه هم 
آغاز شد و براي نخستین بار زن بر اساس قانون اساسي حق نامزد شدن و انتخاب کردن 
را به دست آورد.  که با یک مشارکت عمومي زنان و مردان مساویانه مي توانستند خود 
را نامزد کنند و هم چنان بر سر صندوق هاي راي بروند و از حق  راي خود به صورت 

آزاد، مستقیم و سري استفاده کنند. 
در همین زمان  سازمان دموکراتیک زنان افغانستان که متشکل از شش نفر بود، تازه 
ایجاد شده بود که من یکي از بنیان گذاران اساسي آن بودم، توانست تعدادي از خانم ها را 
طوري تشویق کند که خود را نامزد کنند که از آن جمله نامزد ما داکتر اناهیتا راتب زاد 
بود. در همین فاصله ي میان کمپاین و انتخابات همین شش نفر آن چنان کار کردند 
که هر روز تعدادشان چند برابر مي شد. در بین زنان خوش فکر دانشگاه، مکتب ها، 
کارمندان حکومت و زنان کارمند و حتا یک تعداد زنان خانه طوري شب و روز کار و 
فعالیت صورت گرفت که توانستیم یک تعداد زیادي از زنان را به طرف خود بکشانیم 
و این ها را از هر ناحیه ي کابل که در آن زمان 12 ناحیه ي جداگانه بود، بسیج کنیم. 
در آن زمان نواحي کابل کاندیداي جداگانه داشت. ما داکتر اناهیتا را از ناحیه ي سوم 
کابل نامزد دادیم و از چپي های ناحیه ي نهم کابل، ببرک کارمل بود و همین طور 
کاندیداهاي دیگر. در همین انتخابات، یک زن از کابل موفق شد به پارلمان راه پیدا 
کند، یک زن از قندهار که معصومه عصمتي وردک بود، خانمی به  نام احراري از هرات 
و خانم سلجوقي که اگر اشتباه نکنم از کابل نامزد شده بودند که این چهار زن از جمله 
زنان واقعًا سرشناس و با دانش بودند و در کل زنانی با تحصیالت عالي خوشبختانه در 
والیت ها و کابل موفق شدند و به پارلمان آمدند. در طول مبارزات انتخاباتی سازمان 
دموکراتیک زنان افغانستان، در نواحی مختلف کابل چنان به مردم در زمینه استفاده از 
حق رای خود آگاهی داد که در هر ناحیه تعدادي از زنان رفتند و از حق خود استفاده 
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کردند و به کاندیداي مورد نظر خود رأي دادند. اگرچه ما در همه نواحی کار می کردیم 
اما نقطه ي تمرکز اصلي ما ناحیه ي سه و نه بود که خانم آناهیتا راطب زاد و ببرک 
کارمل از این دو ناحیه کاندیدا  شده بودند. براي اولین بار ما پالکارد نوشتیم و براي 
نخستین بار کمپاین هاي دسته جمعي دو هزار نفري، سه هزار نفري، چهار هزار نفري 
مرد و زن را به پا کردیم. البته ما به تنهایي نه بلکه مشترکًا با مرد ها. این جدایي زن و 
مرد نبود چون در یک ناحیه کار مي کردیم. مسوولین هر کس هم زن بود و هم مرد. با 
ارتباطات خانوادگي، دوستي، قومي و آشنایي خود در استان هرات و قندهار هم دوستان 
ما چه مرد و چه زن برای پیروزي خانم احراري و خانم عصمتي وردک و سلجوقي هم 
کار مي کردند. اما کار ما به خاطر راضی ساختن نامزدان زن نبود، بلکه ما هدف داشتیم 
که زنان حتمًا باید به مجلس بروند تا صداي زنان را بلند کنند و این زنان از شایسته 
ترین زنان بودند که در آن سن و سال به پارلمان رفتند و خدمات بسیار بزرگي را انجام 
دادند. اگر من بگویم کار این ها و دست آورد  های شان به مراتب قوي تر از دوره ي 
فعلی پارلمان بود، شاید اغراق نباشد. من دو مثال براي شما مي گویم: وقتي که این ها 
به پارلمان رفتند، در همین زمان سازمان دموکراتیک زنان افغانستان خوب رشد کرد، 
تعداد زنان آن زیاد شد و در بین روشنفکران جاي پاي قوي ایجاد کرد و سخنان این 

ها شنونده پیدا کرد. 
سوال: در کل کشور یا در شهرهاي مهم؟

جواب: فقط در شهر هاي مهم. برای این که فاصله بین اجازه قانون اساسی برای فعالیت 
احزاب و انتخابات پارلمانی بسیار کوتاه بود. در آن زمان تلفون درست نبود، ارتباطات 
نبود و نمی شد به آسانی امروز با همه والیات و شهرها ارتباط برقرار کرد. اما در شهر ها 
به صورت عموم و شهر کابل به خصوص ما فعالیت داشتیم و مرکز تجمع زنان هم شهر 
کابل بود. دانشگاه در شهر کابل بود، مکتب ها در شهر کابل بود. کارمندان حکومتي 

یا دولتي در شهر کابل بودند.
سوال: این سازمان چه تعداد عضو داشت؟

جواب: در شهر کابل وقتي که ما مردم را به سوی انتخابات کشاندیم در نه ناحیه شاید 
بیشتر از سه هزار نفر بود  و در همان زمان سازمان رشدی کمي و کیفي کرد.

سوال: چه حمایتي داشتید که به شما اجازه داد که بتوانید چنین فعالیت هایی داشته 
باشید و رشد کنید؟

جواب: حمایت ما قانون اساسي بود و همین طور اولین بار بود که زنان حق اشتراک 
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در پارلمان را به دست آوردند که این خودش انگیزه ای شد که ما نمایندگان خود را به 
آن جا روان کنیم . این آرزوي همیشگي زنان افغانستان بود. 

سوال: سه خواست یا سه مطالبه ي مشخص سازمان دموکراتیک زنان چه بود؟
جواب: اول دفاع از حقوق زنان، دوم دفاع از تمام نیروهاي چپ، و سوم دفاع از تأمین 
عدالت که در آن هم کاریابي براي زنان بود و هم رشد مکاتب در آن مد نظر بود، هم 
مساله ي صحت در آن بود، همه مسایلی که مربوط به زنان بود و در عین حال مشارکت 

قوي زنان در سیاست. 
سوال: در آن زمان نفوس افغانستان چه قدر بود؟

جواب: نفوس افغانستان مثل امروز که به تخمین گفته مي شود، در آن وقت دوازده 
میلیون گفته مي شد. 

سوال: نفوس شهر کابل چه قدر بود؟
جواب: نفوس شهر کابل تا آمدن مجاهدین از چهار صد و پنجاه هزار تا پنجصد هزار 

باالتر نبود.
سوال: پس اگر شما چهار هزار عضو داشتید این حرکت مهمي بوده است در یک 
شهر چهار پنجصد هزار نفری. در دانشگاه کابل آن زمان حدوداً چقدر دانشجو بود. آیا 

دانشگاه کوچکی بود یا بزرگ؟
جواب: دانشگاه کابل یک دانشگاه نسبتًا بزرگ بود که در آن دانشکده ها ي مختلف 
از جمله  دانشکده حقوق، دانشکده ي اقتصاد، دانشکده ي طب ، دانشکده ي دوا سازي، 
و  رشته  سه  با  ادبیات  ي  دانکشده  تخنیک،  پولي  ي  دانشکده  مهندسي،  ي  دانشکده 
دانشکده ي شرعیات وجود داشت و  بعد دانشکده ي هنر هاي زیبا هم به وجود آمد. همه 

ي این ها در چوکات دانشگاه کابل بودند. 
سطح و سویه ي مکتب هاي آن زمان باالتر از زمان فعلي  و امتحان کانکور آن زمان 
تعداد خانواده هاي مرفهی  به همین خاطر  بود.  تر  تر و شفاف  امروز آسان  به  نسبت 
که فرزندان شان اعم از دختر و پسر که در مکتب بودند، مي توانستند در این امتحان 
اشتراک کنند. و هر کسی که مي خواست مي توانست به دانشگاه راه پیدا کند. من مي 

توانم بگویم که 97 تا 98 درصد مي توانستند به دانشگاه راه پیدا کند. 
سوال: درباره رشته ی تحصیلی خودتان بگویید؟ 

جواب: رشته ي تحصیلي من اقتصاد است در حالي که من در آغاز مي خواستم طب 
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بخوانم. 
سوال: زماني که شما در دانشگاه بودید چند درصد دختران بودند؟

جواب: دقیق نمي توانم بگویم اما در صنف ما از یک صد و چهل نفر پسر و دختري 
که هم صنف بودیم 80 نفر دخترها بودند. 

سوال: رابطه ي دختران و پسران در آن زمان چه طور بود؟
جواب: به مراتب از حاال بهتر بود، یک روابط انساني سالم میان دانشجویان بود. از 
از اخالق و یک فرهنگ عالي بر خوردار بودند. راحت  آن چه اخالق گفته مي شود، 
مي نشستیم صحبت مي کردیم، در صنف مي بودیم، کتاب و کتابچه از یک دیگر مي 

گرفتیم، قصه مي کردیم. 
سوال: پدرها و مادرها سخت گیري نمي کردند؟

جواب: نه سخت گیري نمي کردند. کساني که دانشگاه مي رفتند از نگاه خانوادگي 
زیاد در قید و بند نبودند.

سوال: استادان زن هم بودند؟
جواب: نه، استادان ما مرد بودند اما از قوي ترین استادان ما پروفسور غني بود که 
آدم تحصیل کرده ای بود، استاد داور یک استاد دیگرمان بود، استاد سرابي بود، استاد 
امان استاد دیگر مان بود. چهار معلم داخلي به سطح دکترا و پروفسور داشتیم. بقیه تمام 
استادان مان خارجي بودند. هر دانشکده ي افغانستان در زمان ما توأمیت داشت با یکي 
از دانشگاه هاي یکي از کشور ها. براي مثال دانشکده ي اقتصاد افغانستان با یک دانشکده 
ي بسیار نامي که فراموشم شده در آلمان، توأمیت داشت. دانشکده ي طب با فرانسه، 
دانشکده ي مهندسي با امریکا، دانشکده ي پولیتکنیک با شوروي، دانشکده ي حقوق با 
فرانسه و دانشکده ادبیات با ایران ارتباط داشت. یعني تمام دانشکده هاي دانشگاه کابل با 
یکي از کشورهاي جهان در یک توأمیت بودند. تمام استادان ما که تنها در یک صنف 
آقاي سرابي را داشتیم که براي ما تدریس مي کرد. در صنف اول آقاي داور اماني را 
داشتیم و در صنف سوم و چهارم آقاي پروفسور غني براي ما درس مي دادند. بقیه استادان 

ما آلماني بودند. 
سوال: کتاب ها از کجا مي آمد؟

جواب: لکچر براي ما مي دادند و لکچرها طوري بود که یک اسیستانت داشتیم که 
باید آلمانی مي فهمید. مثاًل وزیر اقتصاد آقاي فرهنگ بود. عبداهلل کاظم، کساني بودند 
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که آلماني مي فهمیدند، دانشگاه هم خوانده بودند، لیاقت هم داشتند اما به حیث مترجم 
این ها هم همراه شان بودند. تمام  کار مي کردند. پروفسورهایی که درس مي دادند 
دانشکده هاي افغانستان به خصوص در دانشکده اي که ما بودیم سیمینارها رایج بود. 
تنها یک درس دادن عادي و حفظي نبود. سیمنارهایی بود که در سالي یک مرتبه 15 
روز یا 20 روز برگزار می شد. در زمان معییني که در تقسیم اوقات ها تعیین شده بود 
پروفسورها از آلمان مي آمدند و براي ما در همین ادیتوریم دانشگاه کابل براي یک 
اشتراک مي  تا صنف چهار در آن  اول  از صنف هاي  هفته سیمینار مي گرفتند. که 
کردیم. این پروفسورها لکچر مي دادند، پرسان مي کردند، گزارش مي گرفتند. باالخره 
ما را با یک سیستم خوب تدریسي آشنا می کردند. درس ما سه ساعته نبود از ساعت 8 
آغاز مي شد ساعت دوازده وقفه ي نان بود ساعت دو دوباره آغاز مي شد تا ساعت 4 

بعد از چاشت. سرویس هاي شهري منظم بود که همه ي آن ها دولتي بودند. 
سوال: آیا فرزندان افراد مرفه فقط دانشگاه مي رفتند؟

جواب: هر کسي که توانایي مکتب خواندن داشت مي توانست به دانشگاه راه پیدا 
کند. طبعًا در زمان تحصیل در دانشگاه یک مقدار پول هم به عنوان پول کرایه موتر 
براي ما مي دادند. کساني که در کابل خانه نداشتند و در اطراف زندگي مي کردند، 

خوابگاه داشتند.
سوال: در خوابگاه ها دختران هم بودند؟

جواب: در آغاز دخترها کم بودند اما بعد زیاد شدند.
سوال: آیا یک طبقه ي خاصي دانشگاه می رفت؟

فامیل  امکانات تحصیل داشتند، و  بیشتر کساني که  نبود  نه طبقه ي خاص  جواب: 
هاي شان روشن بود، دیگر اقشاراگر تقاضا مي داشتند چون مکتب رایگان بود و پول 
نمي گرفتند، کساني را که در اختیار خود داشت و خانواده ها اجازه ي مکتب رفتن مي داد، 
مي توانستند وارد مکتب شوند. در گرفتن و جذب دانشگاه هیچ تبعیض و تعصبي نبود. 

سوال: آیا به یاد دارید که در صنف شما چه کساني از دور دست آمده بودند که براي 
شما جالب بود و شما با آن ها آشنا شدید؟

جواب: پسرانی از والیات مختلفی مانند: قندهار، هرات و مزار شریف بودند.
سوال: وضعیت فعالیت هاي فرهنگي دانشگاه خارج از درس چه گونه بود؟

جواب: خارج از درس از هر دانشکده فرق مي کرد. مثاٌل در ادبیات بیشتر کنفرانس  
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بود، و فعالیت هاي سیاسي نیز اوج گرفته بود.
سوال: در دانشگاه فعالیت هاي سیاسي آزاد بود؟

جواب: بسیار آزاد بود. مثاًل ما با یک گروه غربي ها در یک نوع ضدیت بودیم. مثاًل 
نظام سرمایه داري و سوسیالیستي. همیشه بین طرفداران هر دو نظام جنجال مي شد. در 
صنف ما دختر داوود خان هم بود، دختر وزیر مالیه هم بود. دختران غریب و متوسط هم 
بودند. بیشتر کي ها سهم مي گرفتند؟ اعضاي سازمان دموکراتیک زنان، اعضاي حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان و تا حدودی شعله اي ها. همیشه جنجال روي دانشجویان و 
روي سرگروه هاي دانشجویي بود. داکتر نجیب در دانشکده ي طب بود. عبد الوکیل در 

دانشکده ي اقتصاد بود. فضاي مسلط در دانشگاه فضاي سیاسي بود. 
سوال: فضا های سیاسی موجود در دانشگاه سرکوب نمي شدند؟

جواب: در آغاز نه، بعضي وقت ها جنجال هایی میان خود جریان ها رخ می داد. 
اما مرکز فعالیت هاي سیاسي روشنفکري از دانشگاه کابل بود. مثاًل براي بار نخست 
در پارلمان افغانستان یک تعداد نمایندگان که در حدود بیست درصد از پارلمان بودند 
پیشنهاد کردند که زنان بدون محرم شرعي براي تحصیل، تداوي و امثال آن نمی توانند 
سفر کنند. وقتي که این پیشنهاد مطرح شد و ما از آن آگاه شدیم در بین روشنفکران، 
مکتب ها و یک تعداد از مامورین دولت شروع به فعالیت کردیم که جلو این فیصله از 
مجلس عمومي گرفته شود. اول در دانشگاه، بعد در مکتب ها، و بعد روی کارمندان کار 
کردیم. ما گفتیم اگر جلو این را ما نگیریم بعد از این زن افغانستان از همه حقوق خود 
محروم مي شود. بیایید پیشنهاد ها را ما مي دهیم، مظاهره مي کنیم، مظاهره ي مسالمت آمیز 
مي کنیم. به پارلمان مي رویم. تا روزي که این قانون رد نشود و جلو تصویب آن را 
نگیریم به مبارزه خود ادامه می دهیم. به این خواست های ما همه لبیک گفتند. معتبر، 
غریب، حکومتي، همه... مردان هم با ما همکاري کردند. از دروازه ي دانشکده ي اقتصاد 
آغاز کردیم، مردم را جمع کردیم. گفتیم به طرف پارلمان مي رویم. ما زنان پیش بودیم 
و دیگران ازعقب، تمام چپي ها به خصوص حزب دموکراتیک خلق افغانستان و یک 
تعداد دانشگاهیان معتقد به حقوق زن همراه ما بودند. وقتي حرکت کردیم، پولیس آمد، 
آب پاش آمد، زره دار آمد، کاله فلزي آمد که راه ما را بگیرد اما ما دختران همچنان در 
پیش بودیم. در سر راه ما مکتب سوریا بود که آن جا هم رفتیم، شعار دادیم، مکتب رابعه  
بلخي هم بود. ما این دو مکتب را هم با خود حرکت دادیم. در هر جایي که مي رسیدیم، 
مردم جمع مي شدند، کسي تماشاگر و کسی به عنوان همراه. همین چپي ها همه حلقه 
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به دست داده یک زنجیر تشکیل مي دادند در اطراف ما که پولیس مداخله نکند. باالخره 
به پارلمان رسیدیم و وارد پارلمان شدیم هیچ کس راه ما را گرفته نتوانست. جایی براي 
شنوندگان، یا انتظار در داخل مجلس وجود داشت یک بلندي بود که مردم بنشینند. ما تا 
همان تعدادي که جاي مي شدیم در همان جا نشستیم. و یک تعداد دخترهاي زبان دار، 
گپ زننده که من هم در جمله بودم، در آن جا نشستیم و بقیه در روي صحن پارلمان 
و مردها در روي جاده نشستند. هر روز مجلس دایر می شد، آجندا خوانده مي شد سپس 
مجلس ختم مي شد ما هم بیرون مي شدیم. این کار چهل روز دوام کرد. چهل روز درس 
ها در دانشگاه مختل شد. هیچ اخطاري نه از استادان به ما رسید، نه از رییس هاي ما آمد، 
نه جلو ما را کسي گرفت. چهل روز هر روز به مجلس رفتیم تا در نهایت این پیشنهاد 

را از آجندا خارج کردیم.
وقتي جنبش خود جوش مي گویم، این است جنبش خود جوش. نه این که ما سیاست 
بسازیم، کمیته ي مشارکت بسازیم، که این ها نه نتیجه مي دهد و نه به جایي مي رسد. 
تا زماني که یک انگیزه ي قوي و یک خواست واقع بینانه وجود نداشته باشد هیچ کاري 
ساخته نمي شود. در آن جا نه پول بود، نه ان جي او بود و نه تمویل کننده بود. ما خاص 
به خاطر گرفتن حق خود مبارزه مي کردیم. بعد از 40 روز پارلمان خسته شد. پارلمان به 
صورت غیر رسمي اعالن کرد که ما پیشنهاد را از آجنداي مجلس عمومي بیرون کردیم. 

این حرکت ما را به آگاهي خود رساند و خدا حافظي کردیم و بیرون شدیم. 
یک حادثه ي دیگر هم در ارتباط مکتب ها بود که حدود 40 یا 50 روز دوام کرد. 
جمعي از دخترها و پسرها در تظاهرات پارک زرنگار، در بین خاک ها مي رفتیم وقتي 
بیانیه مي دادیم، شعار مي دادیم. این ها دست  بیرون مي شدیم سراپاي ما خاک بود. 
آوردهایی بسیار قوي است که تا امروز افغانستان به آن مي نازد و تا امروز آن را از 
بین برده نتوانسته است. اگر آن روز نمي بود امروز بسیار ساده بود که این ها هر کاري 

بکنند. از بین ببرند این محدودیت را براي زنان، محرم، حجاب و... بگویند. 
سوال: بقیه مواردي که شما نتوانستید از حقوق خود دفاع کنید چه بود؟

جواب: مثاًل در زمینه تحصیل؛ ما دفاع کردیم که بین زن و مرد حتا در زمان شاه باید 
بورسیه هایی که از خارج مي آید توزیع شود. به صنف ما آمدند گفتند هر کسي که 
مي خواهد نظامي شود بورس هاي شش ساله در رشته هاي مختلف آمده ولي مخصوص 
بچه ها است، بچه ها اتحاد شوروي بروند. در این جا براي ما محدودیت ایجاد کردند. 
ما زن ها به شکلي از اشکال نارضایتي خود را نشان دادیم، چرا زن نیست، چرا براي 
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زنان نیست، گفتند رشته رشته ي معین تخصصي است از این خاطر زن ها برای این کار 
فرستاده نمی شوند. این سبب شد که دولت چند روز بعد اعالن کند که یک گروه را 
انتخاب کنید براي پرستاري بیروت روان مي کنیم. این یک دست آورد است. اما بسیار 
خاموشانه و با تفاهم و مذاکره، رفتن به ریاست دانشگاه، مذاکره با رییس دانشگاه، و... 
ما این را به دست آوردیم. یک تعداد را شوروي روان مي کردند پیش از انقالب ثور. 
ما همین میرمن تولنه را که آن وقت یک سازمان دولتي بود، وادار ساختیم که از زن ها 
هم باشد. البته به اساس شایستگي. میرمن تولنه از سراسر افغانستان، از مکاتب دخترهاي 
اول نمره و دوم نمره را جمع کردند. در امتحان کانکور اشتراک کردند. در آن امتحان 
کانکور من آن زمان از دانشکده فارغ شده بودم، در دانشگاه کابل همین بخش کاري 
امتحان کانکور را ما گرفتیم. من زیاد تالش کردم تا یک تعداد دختران  من بود که 
الیق و نخبه را انتخاب کردم و به شوروي روان کردم آن ها در پزشکي موفق شدند. 
من آن قدر کار شبانه روزي کردم که توانستم یک تعداد چشم گیر دختران از اطراف 
هر کس که اشتراک کرده بود را معرفي کنم. این ها موفق شدند براي خواندن پزشکي 

به مسکو بروند. 
کار کمیته ي امتحان ها که من هم جزیی از آن بودم آن قدر چشم گیر بود که در 
آخر روس ها نماینده شان را گفتند که ما براي همین تعدادي که کار کردند یک تعداد 
شان را  )به خصوص براي من( بورسیه مي دهیم که بروند براي ماستري خود کار کنند. 
در این جا همه مرد بودند ولي از زنان تنها من بودم. اما بورسیه مرا وزارت آموزش و 
پرورش قبول نمي کرد. دعواي ما از این جا آغاز شد. تا این که من هم موفق شدم که 
از این بورسیه استفاده کنم. ما به اتحاد شوروي رفتیم همراه با همین گروه دانش آموزان 
طب. و در مسکو تقسیمات شدیم؛ من به اقتصاد و روابط بین الدول رفتم، یک مرد دیگر 
از ما بود کي اف رفت در ارتباط پالن گذاري درس خواند. این دست آورد ما بود. بعد 
5 سال را براي زن ملل متحد اختصاص داد. که در این جا نمایندگان زنان از میرمن تولنه 
رفتند، در ده سالگي آن باز من رفتم از کابل. این زمان پیروزي انقالب بود؛ این روند 

ادامه پیدا کرد. تا زماني که انقالب هفت ثور شد.
سوال: در آن زمان چه کتاب هاي سیاسي بین جوان ها دست به دست مي شد؟

ایران بود.  نبود زیاد ترین آثار حزب توده ي  جواب: کتاب هاي سیاسي متفاوت 
تمام مواد، مواد حزب توده در بین گروه هاي چپي بود و کتاب هاي کوچکی بود. تایپ 
نبود، مردم غریب بودند، همه دست خط مي نوشتند. اگر اشتباه نکنم ما شب ها تا صبح 
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مي نشستیم با کاربن نوشته مي کردیم، و نقل به نقل. بعد از کارمند شدنم و زماني که 
دانشگاه خواندم از تایپ کار مي گرفتیم. البته پنهان. تایپست را چانه مي زدیم. با ناز و 
نزاکت مي خواستیم تا تایپ کند. مثاًل یک جزوه را در سه روز یا چهار روز براي ما 

تایپ مي کرد. این را به نوبت تقسیم مي کردیم. به خصوص شب ها خوانده مي شد.
سوال: انتشارات پروگرس چین که وسیع به زبان هاي ما هم بود؟ آثار مائو

جواب: همه بود، حتا مجله هاي ایراني، مثل مجله ي زن امروز، اطالعات هفته، سپید 
و... بود. هیچ دختر و هیچ بچه نبود که از فاکولته پول کرایه ي راه خود را ذخیره نکرده 
باشد، و از غرفه ها این ها را نخریده باشد. یک عالقمندي براي مطالعه بود. کتاب هاي 
پولیسي خریدارهاي زیادي داشت. من کتاب هاي پولیسي زیاد مي خواندم. یک کتاب 
بود به نام قهقهه سکلیت بسیار وحشت ناک بود. این را مي خواندم مي ترسیدم بعد زیر 

لهاف پنهان مي شدم همه ي این ها چاپ ایران بود.
سوال: نشریه ي دانشجویي هم داشتید؟

جواب: نشریه های کمی در مکتب هم بود، در دانشگاه ها هم بود.
سوال: نشریه ي دیواري، سیاسي؟

پرلیکا: ما اخبار داشتیم جریده ي خلق و پرچم بود. بعد انیس، کیان بود. به خاطر 
ندارم که آیا بود یا نه.

سوال: تلویزیون چند ساعت برنامه در آن زمان داشت؟
زندان  من  که  بود  انقالب  اول  سال  تلویزیون  نبود.  تلویزیون  زمان  آن  در  جواب: 

رفتم.
سوال: رادیو گوش مي دادید؟

جواب: بلي، رادیوي ایران را گوش مي دادیم، رادیو مسکو به زبان فارسي اگر مي 
بود، رادیوي بي بي سي را در اواخر پیدا کردیم. از همین آغازي که ما بي بي سي را 

پیدا کردیم همه بي بي سي زده شدند. این یگانه منبع شد. 
سوال: آیا در دانشگاه نزاع بین اقوام بود؟

جواب: نه چیزي نبود. فقط گاهی شوخی می کردیم اما هیچ وقت دعواي قوم، زبان، 
اصطالحاتي که تو چه مي گویی و من چه مي گویم را به خاطر ندارم. تا صنف دوازده 
من نمي فهمیدم که کدام قوم هستم. وقتي که پرسان شد من نفهمیدم. خانه تلفون کردم 
از مادرم پرسیدم. مادرم گفت نمي دانم. از پدرم پرسیدم. پدرم گفت که این است قوم 
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ما. تا آخر عمر هیچ وقت دیگر وارد این بحث ها نشدیم. 
سوال: فضاي آن دوره خیلي مهم است. به خاطري که یک دانشجوي دانشگاه مجسم 

کند که در چهار دیوار دانشگاه ها چه مي گذشته، چه تجربه هایی جاري بوده است؟
کردیم،  مي  ناله  همیشه  بودیم،  معترض  همیشه  بودیم،  راضي  نا  همیشه  ما  جواب: 
از بي عدالتي می گفتیم ولی حاال روي آن وقت یک مقدار شکر مي کشیم،  همیشه 
همیشه از بدبخت ترین زن و مرد و عقب مانده ترین کشورهاي دنیا خود را فکر مي 

کردیم.
سوال: خانم پرلیکا در آن دوران افرادي که زیر تاثیر اخوان المسلمین مصر بودند، یا 

به اندیشه هاي اخوان المسلمین روی آورده بودند در دانشگاه بودند؟
جواب: بلي، بودند آما روابط روابطی دوستانه نبود. 

سوال: دانشجوی دختری داشتید که با چادر به دانشگاه بیاید؟
جواب: نه یک دختر در مکتب با چادر مي آمد. کساني که توانایي اقتصادي داشتند 

رانندگي مي کردند، با موتر سایکل مي آمدند، سر لچ، آرایش و...
گیسو: اگر شما حمایت جنبش چپ افغانستان را مي داشتید، فکر مي کنید که سازمان 

دموکراتیک زنان تا چه سالي عمر می کرد و آیا مي توانست موثر واقع شود؟
جواب: این سازمان تا آمدن مجاهدین وجود داشت. 

سوال: وقتي مجاهدین به قدرت رسیدند چه شد؟
جواب: وقتي مجاهدین به قدرت رسیدند تمام نهادها از جمله سازمان دموکراتیک 
زنان افغانستان از بین رفت. مرکز این دفتر تاراج شد، هرچه که داشت چور شد. اعضاي 
آن پراکنده شدند، مهاجر شدند، پاکستان رفتند، اروپا رفتند، امریکا رفتند. چون اندوخته 
اي ندشتند، مصروف صدها بدبختي دیگر شدند که هر انسان دیگر در افغانستان شد. از 

هم پاشیدند، دور شدند.
سوال: شما نشریه ي زنان هم داشتید؟

جواب: بلي یک هفته نامه بود که با دست نوشته مي شد. دو صفه ي A4 بود. اگر 
کسي که مي گوید آن دوره خوب بود به خاطر این مي گوید که جنگ نبود. اگرنه 
بدبخت ترین مردم در همان زمان هم بودیم. به اطالعات دسترسي نداشتیم، به مکتب ها 
دسترسي نداشتیم، مکتب هاي کافي نبود، بي سوادي به حد اعالي آن بود، در والیت ها 
دسترسي به هیچ چیز نبود. یک چند دختر مرفه حال، به استثناي کسان دیگري باالتر از 
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فقر به دانشگاه مي آمدند. جنبش دانشگاه یا جنبش زنان همه شان بعد از آن که سازمان 
زنان ایجاد شد، به وجود آمد. ما با زنان خانه و زنان فقیر کار می کردیم. ما که کار را 
آغاز کردیم از یک فامیل نسبتًا متوسط بودیم. همه چیز داشتیم. همین که زمینه ي رفتن 
به دانشگاه را داشتیم کار ساده ای نبود، همین که کرایه ي  موتر داشتیم، همین که کتاب 

مي توانستیم بخریم، کتابچه مي خریدیم این ها خیلي مهم بودند. 
سوال: در کابل کتاب فروشي بود؟

جواب: چند کتاب فروشي انگشت شمار بود.
سوال: دولت چه تسهیالتي را فراهم مي کرد؟

جواب: تسهیالت دولت همین که فاکولته ها رایگان بود، هر کس مي توانست که 
به آن راه پیدا کند، در اوایل که تعداد کم بود یک مقدار لیلیه هم مي داد، البرتوارها در 
یک سطح نازل تر و کم تر وجود داشت، کتاب خانه ي دانشگاه هم ایجاد شده بود، اگر 
چه بسیار محدود بود. تا زماني که ما توأمیت ها را داشتیم. تا بعد که دانشگاه ها تجارتي 
شد، به زور سالح رفتن شد، امتحان کانکور به وجود آمد، اما هر چه که در آن زمان ها 
کم باشد ولي نظم بسیار زیاد بود. هم خانواده ها دقت مي کردند و هم خود ما. وقتي که 
ما بیشتر از صد نفر رفتیم. شاید در حدود 80 یا 60 نفر فارغ شده بودیم. تا آخر 17 یا 

18 نفر از دختران ماندیم. کسي شوهر کرد، کسي نا کام ماند و...
سوال: روي حجاب صحبت کنید؟

جواب: حجاب دلخواه بود. چون حجاب قباًل در شهرها در زمان ظاهر شاه رفع شده 
بود. روستا ها هیچ حجاب نداشتند. بعد از این که شهري ها این چادري را ماندند، اولین 
بار هموطن هاي هزاره ي ما که در خانه ها کار مي کردند. این ها چادري را به حیث 
یک چیز مدرن و فیشن تصور مي کردند، یک آرزو، هوس و ارمان داشتند. وقتي که 
چادري فروش ها پایین آمده بودند، به طرف خرید چادري مي رفتند. هیچ قیوداتي در 

والیت ها نبود. 
سوال: زماني که در روستا روي زمین کار مي کردند یک رو سري باالي سر شان 

نمي گذاشتند؟
جواب: هیچ چیزي حتمي نبود. وقتي چادرها پس مي شد سیخک ها معلوم مي شد. 
مادر بزرگ هاي ما یک چادر خورد بسته مي کردند. این طور نبود که چه بپوشد. در 
دانشگاه مي توانستید هر گونه لباسی بپوشید، مي توانستید یک دست مال به سر خود 
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بسته کنید. هیچ قیدي نبود. اما به طرف مدرن شدن مي رفتند. 
سوال: تا سن سي سالگي کجاهاي افغانستان سفر کرده بودید؟

جواب: به والیت های پنجشیر، پروان و غزني رفته بودم.
سوال: زن های دهاتی چگونه لباس داشتند؟

جواب: دهات آن جا نزدیک به شهر بودند چادري داشتند. مثاًل هزاره هاي ما پیراهن 
بزرگ مي پوشیدند، دهن پاچه ي تنبان شان بسته، پشتون هاي ما پیراهن هاي دراز مي 
پوشیدند. یعني این که همه لباس یک رنگ بپوشند وجود نداشت. کابلي ها پیراهن هاي 

کوتاه چین دار تا زیر زانو و تنبان سفید مي پوشیدند.
سوال: خانم پرلیکا به نظر شما دالیل شکست اصالحات و فرمان 7و 8 چه بود؟

جواب: این مساله بعدها بود مثاًل یک فرمان بود که طویانه گرفتن منع شد، تنها در 
مهر که چیزی که شرعي بود 300 افغاني بود. هیچ کس نمي توانست دختر خود را به 
فروش برساند، هیچ کس نمی توانست پول بگیرد براي فروش آن به جز مهر، مهر هم 
حد اقل بود. یک فرمان دیگر روي ملکیت زمین بود، فرمان 7و8 که مي گفت زمین 
مال کسي است که باالي آن کار مي کند و هیچ کس نباید از سي جریب زمین بیشتر 
داشته باشد. چون سي جریب زمین بیشتر حتمًا ملکیت دولتي بوده که به زور و قدرت 
گرفته شده. که هردوي آن را همین زمین دارهای همسایه های ما، همین فندمنتالیست 
ها طوري به مردم وانمود کردند و بر علیه آن قیام راه انداختند، دهقاني را که زمین 
دادند تحریک کردند که این اسالمي نیست. خداوند برایش داده ما نمي گیریم. نگاه 
کنید همیشه روي افغانستان این کار صورت گرفت و در عین حال برخورد ناسالم هم 

صورت گرفت.
سوال: منظور از برخورد ناسالم چیست؟

که  این  عوض  به  بیاموزد.  سواد  باید  مردم  تمام  گفتند  آموزي،  سواد  مثاًل  جواب: 
فامیلي، رسم ها و عنعنات را در  شرایط جامعه را در نظر بگیرند، تعصب هاي قومي، 
نظر بگیرند. فوراً گفتند در هر کوچه که زن و مرد بي سواد است، درس بخوانند. یعني 
شرایط عیني و ذهني الزم آماده نبود. بدون در نظر داشت شرایط عیني و ذهني جامعه، 
عملکرد با شدت و شتاب زدگي صورت گرفت. حتا طفل هم که زودتر از موعد تولد 
شود، ناقص تولد مي شود. یک قسمت گناه از این بود که در زمان آقاي تره کي و 
امین شد، هم در اصالحات ارضي و هم زمین گرفتن. زمین در افغانستان حیثیت ناموس 
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و شرف را در آن زمان داشت. توزیع زمین به مالیمت و آرامي، به اقناع، با توضیح، 
تشریح و با آماده ساختن ذهنیت مالک و دهقان نشد. باید در یک مدت دو یا سه سال 
چنین کاری مي کردند. نه در مدت یک ماه. پنجاه جریب زمین مي ماندند، صد جریب 
زمین مي ماندند. مثل این که زنش را از پیشش بگیري یا دخترش را از پیشش بگیري. 
یا ناموسش را بگیرید. مخالفان هم این ها را تبلیغ کردند بر سر دهقان، دهقان هم زمین 
را نگرفت. اگر این را از لحاظ شریعت اسالمي مي گفت که این طور است، یا از لحاظ 
شریعت اسالمي مي گفت کسي که فقیر باشد باید زمینه ي کار داشته باشد و از منظر 
عدالت در اسالم و... بحث می شد، مردم اگر داوطلبانه حاضر نمي شدند، ذهنًا تا حدودي 
آماده مي شدند. مردمی هم که زمین را مي گرفتند حق مسلم خود مي دانستند نه جبر و 

زور و فشار غیر شرعي. 
سوال: من به خاطر این پیش تر از شما در باره ي تحقق خواسته هاي تان پرسیدم که 
در تاریخ افغانستان به ویژه نیمه دوم قرن بیستم، بارها سکتگی به وجود آمده است. یعني 
جامعه دچار بحران بوده، حکومت کمونیستی، جنگ های داخلی، امارت اسالمی و بعد 
برپایی حکومت جدید با نام دموکراسی، همه این روندهای ضد و نقیض را تجربه کرده 
است. مي خواستم ببینم کدام یکي از آن دست آوردها را هرگز در هیچ دوره ي هیچ 

حکومتی نتوانست از مردم بگیرد. آیا اصاٌلچنین دست آوردي وجود دارد؟
جواب: بعد از آمدن مجاهدین بسیاری چیزها تغییر کرد. مثاًل قانون رفتن طالب به 
خارج براي تحصیل بعد از آمدن مجاهدین قطع شد. در زمان حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان براي استراحت، شرکت در کنفرانس ها، سمینارها، هر چه که مي بود زن و 
مرد مساویانه مي رفتند. سازمان جوانان، سازمان زنان، سازمان پیش آهنگ ها، اتحادیه 
ي کارگري تاسیس شد. زن و مرد بدون تبعیض وارد مي شدند. براي بار اول حزب 
اداره ي  ایجاد کرد. در هر  افغانستان کودکستان هاي محل کار را  دموکراتیک خلق 
دولتي مجبور بودند که یک سلسله خدمات را در نظر بگیریند. مثاًل خانواده ي دهقان، 
اتاق داشتیم، زن ها در وقت نان مي آمدند  خانواده ي کارگر در فابریکه ها ما یک 
مشکالت خود را بین خود صحبت مي کردند. این براي اولین بار ایجاد شد. کلوپ ها 
ساخته شد. زن ها به نام کلوپ جمع مي شدند و کساني که صنایع دستي داشتند در هر 
والیت که بودند به کلوپ ها مي آوردند و زمینه هاي فروش را مساعد مي ساختند. در 
تمام سیمنارها و ورکشاپ ها زنان حضور داشتند. این دست آورد ها با آمدن مجاهدین 

از بین رفت. حجاب حتمي شد.
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سوال: چرا، منظور من این است که یک سلسله مسایل مال آدم شود، که دیگر هیچ 
کس از شما گرفته نمي تواند؟ مثل علمی که می آموزید.

جواب: قانون، کشتن، سرکوب، اعدام، جبر، بستن سرک، این ها مي توانند هر چیزي 
بودند.  طالب  آمدن  عامل  مجاهدین  بودند،  عامل جنگ  مجاهدین  بگیرند.  انسان  از  را 
طالب کسي دیگري جز مجاهد نیست هم خوبي هایی نسبت به مجاهدین دارد و هم 

سخت گیري هایی که خوبي هاي طالب بیشتر از زمان مجاهد است. 
سوال: چه گونه؟

جواب: مثاًل در زمان مجاهد رفتن به مکتب به اساس قانون بسته نشد اما فضا آن گونه 
رفتن  بروند. روزانه 900 راکت آقاي حکمتیار  به مکتب  توانستند  نمي  مردم  بود که 
به دانشگاه را قطع کرد. تقسیم شدن کابل به هفت دسته مجاهد که در هر کدام آن 
پاسپورت جداگانه الزم مي داشتي. روي پنهان نکردند که دختر را ببینند و شب به خانه 
ي او بروند تجاوز کنند، تجاوز دسته جمعي کنند. کسي از خانه ي خود بیرون شده نمی 
توانست. همه ي این ها زاده ي مجاهد بود. در کجا انسجام بود، همه پراکنده شدند، کسي 
رفت مهاجر شد، زنان را سنگسار مي کردند. اختطاف مي کردند، مي کشتند. شوهر و 

برادر زن در پیش رویش کشته مي شد. 
چه قدر در زمان شاه آزادي در ایران بود؟ چرا یک بار تمام ایراني ها سیاه پوش شدند، 
آیا زن ایران تسلیم شد؟ یک جبر و فشار و شالق تنها در افغانستان نیست. اگر همین 
حاال در پیشرفته  ترین دموکراسي ها همین گونه حالتي بیاید آن جا هم همین طور مي 
شود. در زمان طالب این جنگ فرو کش کرد، راکت کم شد، هشت تنظیم کم شد و 
مردم بین هم دیگر جنگ نکردند. مردم آزاد تر شدند، اتحادیه ي ما رشد سریع در زمان 
طالب کرد. من اتحادیه ي سرتاسري زنان افغانستان را در زمان مجاهدین ایجاد کردم 
اما در زمان طالبان فقط چادري خود را مي پوشیدم در هر گوشه ي کابل و والیت ها 
مي توانستیم سفر کنیم، پول ما مصئون، خانه ي ما مصئون ، حیثیت ما مصئون ، عزت 
ما مصئون همه چیز ما مصئون بود. منتها رسمًا کارهاي بیرون از منزل و دروازه هاي 
مکتب بسته بود و حجاب چادري حتمي شد. در آن وقت زن شالق مي خورد، پتلون مرد 
کشیده مي شد و به زن پوشانیده مي شد، دیگر آزادي ها را حتا در آخرها قطع کردند. 
در اتاق مردها در دوایر دولتي که کار هر دوشان مشترک بود، دست دادن منع شد، 
سالم منع شد، در دهلیز ایستاد شدن و صحبت کردن همه در زمان مجاهدین منع شد. 
طالبان این ها را یک مقدار ساده ساختند. گفتند کسي از خانه براي کار بیرون نشود و 
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دو سال معاش زنان را بدون کار داد. در پشت خانه هاي شان روان کرد. مثاًل در زمان 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان، افغانستان در یک محاصره ي مالي قرار داشت. تنها 
چند کشور سوسیالیستي مثل اتحاد شوروي کمک مي کرد. مناسبات و سفارت ها بود اما 
قطع. شما دیده اید که با چه فشاري من توانستم صلیب سرخ را به افغانستان وارد کنم که 
در طول تاریخ در این جا نمایندگي نداشت، نمایندگي آن را در این جا آوردم. صلیب 
سرخ همان گروه بخش زنداني هاي سیاسي را که بروند بازدید کنند را با چه فشاري 
توانستم وارد کنم نباید غربي ها را وارد مي کردم. این ها را به زندان ها روان کردیم 

که بدون کس دیگري مستقیمًا همراه قرباني ها مصاحبه کنند. 
سوال: شما چند مدت رییس هالل احمر بودید؟

جواب: شش سال. از سال 1365 تا آمدن مجاهدین. مثاًل براي نخستین بار اساسنامه 
ي صلیب سرخ را معیاري و جهاني ساختم. شش بار به کشور سویس رفتم و آمدم. از 
همان خاطر معیاري ساختم، با جنگ، کار، قهر و غضب این اساس نامه معیاري شد و به 
کمک این ها دولت را وادار ساختم که هالل احمر افغانستان از دست هفت وزیر کشیده 
شود و انتخابي شود تا از دولتي بودن کاسته شود. این را تمام چیز فهم ها و عالقمندان و 
کساني که ضد جنگ بودند می دانستند. دانشمندان را دعوت کردم که در حدود 300 تا 
400 نفر بار اول یک اسامبله )مجمع عمومی( ساختم و ارگان ها را انتخابي کردم. هیأت 
رهبري و رییس در همان جا انتخاب شد که من انتخاب گردیدم. بعد شعبه هاي آن و 
مجله ي آن فعال شد. همچنان نمایندگي فدراسیون هالل احمرها و صلیب احمرها را 
آوردم و اجازه گرفتم که سراسر افغانستان را بگردم. شفاخانه ي جنگي را در افغانستان 
در کارته ي سه که تا حال فعال است که تمام زخمي هاي جنگي در آن تداوي شود 
به شمول مجاهدین. مجاهدین را مي آوردند تداوي مي کردند و مصئون در محل شان 
مي رساندند و براي کسي اجازه ي زنداني کردن آن را نمي دادیم. براي نخستین بار 20 
طفل همراه دو راهنما که انگلیسي مي فهید یک زن و یک مرد را براي 4 ماه به امریکا 
روان کردیم تا این ها با فامیل هاي امریکایي صحبت کنند که این یتیم ها تا سن دوازده 
سالگي آن جا باشند. که این ها به زبان طفالنه ي خود تقاضا کنند که شما تخریب 
هاي تان را بس کنید. که ما یتیم شدیم، مادر از دست دادیم، برادر از دست دادیم، پدر 
از دست دادیم. یا با چه مشکلي من آگاه شدم که یک دهکده است به نام دهکده ي 
صلح در آلمان که مریض هاي جنگي و اطفال را تداوي مي کنند از سویس با مصارف 
شخصي تماس گرفتیم و آن ها را به سویس دعوت کردیم. این قدر انظباط بود که من 
مي توانستم آلمان بروم اما من ویزه ي آلمان را نگرفته بودم. گفتم نه شما بیایید. آمدند 
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قرار داد کردیم که ساالنه بیایند در افغانستان و حد اقل در هر دوره 12 طفل قرار داد ما 
بود که خودشان انتخاب کنند، زخمي هاي جنگ را مي آوردیم داکتر مي دادیم. داکتر 
مي آوردند. یا هیچ غرضي نداشتیم به آن ها یا سخت گیري مي کردند. یک پول هم 
براي ما کمک نمي کردند. از آسمان برف مي بارید همان لحظه مي گفتند طیاره بدهید 
تا اطفال را انتقال بدهیم. مي گفتیم طیاره ها پرواز نمي کنند. مي گفتند اول چرخبال 
بدهید تا پاکستان ببریم. مي گفتیم بروید از پاکستاني ها اجازه بگیرید که آیا در میدان 
هوایي اجازه مي دهند یا نه. بسیار تقاضاهاي ناروا از ما مي کردند و ما تمام خواسته هاي 
شان را بر آورده ساختیم. اگرو اکشن آلمان که کمک مي کند. در شش ماه اول آن، 
من در افغانستان براي نخستین بار وارد کردم. ماین پاکي را از انگلستان براي نخستین بار 
وارد افغانستان ساختم. من همراه نماینده ي خاص ملل متحد که صدرالدین آقا خان بود. 
دو قرار داد را در وزارت خارجه همراه شان امضا کردم. از آن خاطر دست آوردهاي 
زیادي داشتم. پشت سر من نخست وزیر بود، وزیر خارجه بود، اما صدرالدین آقا خان 
گفت من با هیچ کس دیگر توافق نامه را امضا نمي کنم. این ها هستند دست آوردهاي 
ما. اما کم بودها هم بود، ما ناراضی بودیم. مثاًل ما در اوایل پیشنهاد کردیم که سه ماه 
قبل از والدت و سه ماه بعد از والدت، زنان رخصتی داشته باشند که با تمام امتیازها 
رخصتي قبول شد. یک گام پیش تر رفتیم و در زمان نجیب از دولت خواستیم کساني را 
که بدون دلیل موجه زن دوم مي گیرند منع کنید. خواستیم، عذر کردیم. براي من گفت: 
همین حاال مجاهدین ما را به عنوان کافر و ملحد مي گویند. اگر من این را پاس کنم می 
گویند در شریعت اسالم چهار زن روا است. یک راه دیگر پیدا کنید. باز گفتیم کساني 
که در دولت وظیفه دارند و عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان هستند، از این کار 
جداً منع شوند. این کار را کردیم. هیچ فرد حزبي نمي توانست که زن دوم بگیرد دو 
سه تاي آن ها گرفتند و از حزب اخراج شدند. از نخست وزیر گرفته تا همه، هر کسي 
که زن دوم مي گرفت برایش مي گفتند برود در خانه ي خود بنشیند و بر کنار مي شد. 
کارت حزبي شان هم گرفته مي شد، از کار هم بر کنار مي شدند. اما با آمدن مجاهدین 

همه چیز را از دست دادیم. راه دیگري نداشتیم، تا باالخره همین اتحادیه را ساختیم.
سوال: اتحادیه ي سراسري زنان را در کدام سال تاسیس کردید؟

جواب: اول سپتامبر 1992 یا سه ماه بعد از آمدن مجاهدین. 
سوال: آیا توانستید مثل یک سازمان رسمي ثبتش کنید یا نه؟

جواب: بین خودمان بود در آن زمان چیزي به نام ثبت وجود نداشت.  
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سوال: آیا اتحادیه ي سراسري پشتوانه ي فکري سازمان دموکراتیک زنان را دارد و 
اگر نه، چه تفاوت هایی دارد؟

جواب: نخیر. تفاوت هایی دارد در آن زمان سازمان دموکراتیک زنان افغانستان بسیار 
آگاهانه و با مطالعه مي آمد.

راه  را  کمپیوتر  و  انگلیسی  تدریس  های  کورس  ما  مجاهدین  و  طالبان  زمان  در 
اندازی کرده بودیم که زنان و دختران مخفیانه درس می خواندند و در این زمینه زن 
هاي مجاهدین و طالبان براي ما بسیار خدمت کردند که حاال ما نمي شناسیم شان. به 
مجردي که طالب و مجاهد در خانه مي گفت که این جا مي گویند یا اطالع رسیده که 
آموزشگاه هاي انگلیسی وجود دارد فوراً به شکلي از اشکال آن خانم یک چیزي نوشته 
مي کرد و به دست یک نفر روان مي کرد که طالب یا مجاهد مي آید. صبح مي آمدند 
هیچ چیزي در آن خانه نیست به جز قرآن کریم. مردم کمک مي کردند، محل کمک 
مي کرد. چرا یا دختر، یا نواسه یا برادر زاده اش در همان جا درس مي خواند. یک 
جوش و خروش و همبستگي که آن  را متاسفانه امروز از بین بردند. همه ي این ها از 
بین بردند، مادي ساختند و پولي شد. ما را مي گفتند مادي پرست یا هر چیزي را مادي 
فکر می کنید. این ها همه چیز را مادي ساختند، دین را مادي ساختند، آموزش را مادي 
ساختند، برای خود یاد مي گیرند توقع از من دارند که پول براي شان بدهم. ما شب ها تا 
صبح مي نشستیم، و گدایی مي کردیم تا یک کتاب، یک مجله خیرات به دست بیاوریم. 
حاال مي گویند کالن آدم ها با موتر و بادیگارد مي آیند. ما روز آخر پول مي دهیم و 
اعالن کردم که ترانسپورت دارید. بادیگاردها مي گفتند براي ما هم شاید بدهند. کي 
ها روز اولي که مي آیند نه ولي روز دوم به خاطر پول و پیسه مي آیند. امروز 17 نفر 
آمده بود ولي شاید فردا سه نفر بیایند. اما در آن زمان این انگیزه ها بود. خاطرات تلخ  
بي حقوقي، خاطره ي تلخ فقر، تاریخ یا خاطره  زحمت براي مهاجرت، توهین، تحقیر 
را اکثریت این مردم پشت سر گذاشتند. ولي حاال یک پول سرشاري از  سراسر دنیا به 
این کشور آمده است. یک بخش آن حیف و میل مي شود یک بخش دیگر آن صرف 
مخارج شخصی افراد مي شود. اکثر افراد بلند پایه ی حکومت های سابق خانه نداشتند و 

حتا پول کفن، اما امروزه یک کارمند عادی دولت بلند منزل دارد.
سوال: خانم امروز 9 سال مي شود که یک تجربه ي دیگر در افغانستان جاري است. 
شما بگویید که آیا در این سال ها به طور ملموث و واقعي دست آوردي براي زنان 

بوده است یا نه؟
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بي  از همان حالت فالکت، خانه، چادري،  نه، همین که در ظاهر زن  جواب: چرا 
حقوقي، مکتب نرفتن و کار نکردن بیرون مي شود، و حالت قبل از آمدن مجادین به 
کابل بعد از یک وقفه دوباره در حال احیا شدن است، خود یک دست آورد است. امروز 
زن تحصیل مي کند، زن مکتب مي رود، زن کار مي کند، زن در مشارکت سیاسي سهم 
مي گیرد، زن به حیث نمونه و سمبول در یک مقام مي رود. اما با ادعایي که از طرف 
جامعه ي بین المللي صورت گرفته بود که قسمت زیادي از مشروعیت خود را از مردم 
خود به خاطر احیاي دوباره و نجات زنان افغانستان، مشارکت زن، تامین عدالت، از بین 
بردن تبعیض، تبعیض به خصوص جنسیتي، گرفته بودند، نشد. همه چیز را تقریبًا آوردند 
اما سمبولیک، بنیادین و ریشه اي براي بهبود وضع زن کار صورت نگرفت. هر چیز 
را در روبنا و نمایشي آوردند. شما وقتي که اقتصاد زن را قوي نسازید آن زن سیاست 
نمي تواند بکند، شما اشتغال ایجاد نکنید، زن را مستقل از لحاظ اقتصادي نتوانید، زن در 
هیچ چیزي مشارکت نمي تواند بکند. زني که مصرف کمپاین خود را در انتخابات از 
پدر، برادر، قوماندان و یا یک کسي دیگر بگیرد کمپاین کند شما توقع نداشته باشید، او 
وقتي تعهد کند که یا با تقلب، یا با پول و یا به هر چیز است، و زن را به مجلس برساند، 
آن هم آدمي که خودش هویت خود را چندان نمي داند. آگاه نیست که در پارلمان 
چه مي گذرد، نماینده چه وظایفي در پارلمان دارد؟ ولو که سواد حداقل هم دارد، این 
را شما به پارلمان مي آورید، با عزت و پول فراوان، با معاش و بادیگارد، او عقل خود 
را از دست مي دهد. چه بوده است و چه شده؟ پس کسي که مصرف او را داده برایش 
دیکته مي کند که چه کند چه نکند. در پارلمان چه موضع گیري کند؟ او حق خود را 
فروخته. او نمي تواند به دلخواه خود فالن وزیر را در استیضاح اش بگوید بیاید یا نیاید. 
راي اعتماد خود را بدهد یا ندهد، او نمي تواند وقتي که قوانین اواًل از فهمش دور است، 
دوم او دیگر نمي داند که در کجا زن است، در کجا صداي زن است، این قانون به نفع 
مردم است، به ضرر مردم است، اگر تشخیص هم بدهد، کسي که او را به پارلمان آورده 
برایش مي گوید که چه کار کند یا نکند. پس وابستگي هاي اقتصادي که کم نشود به 
هیچ وجه کسي نمی تواند سیاست مستقل داشته باشد؟ بنابراین، کار اساسي و ریشه اي 
در افغانستان به خاطر به دست آوردن حقوق زنان، حقوق اطفال، عدالت، از بین بردن 
تبعیض، مورد توجه قرار نمي گیرد. برعکس اختالف هاي قومي، مذهبي، زباني، جنسیتي 
را این ها دامن زدند. به همین خاطر است که میلیون ها دالر در این کشور به نام زن، 
به نام باز سازي آمد اما زني را که در قرا و قصبات است نیم درصد هم برایش نرسیده 
است. براي حفر یک چاه آب آشامیدني مثاًل 8 هزار دالر گرفتند، در ارزگان و بدخشان 
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یا در یک جاي دیگر. آن را به چهار هزار براي یک فرد دیگر فروخت تا بسازد. فرد 
دوم دوباره چاه را فروخت باالخره با 500 دالر چاه حفر مي شود. فرد آخر چاه 50 متره 
را در 10 متر حفر کرد. چند سطل آب بیرون شد بعد توسط چند نفر افتتاح شد، ده روز 
بعد این چاه خشک شد. به این گونه تمام پول ها حیف و میل شد، فساد اداري به اوج 
خود رسید. کسي که نان خوردن خود را نداشت، کسي که یک بسوه زمین یا یک خانه 
در کابل نداشت امروز صاحب چندین ساختمان شد، صاحب زمین شد، صاحب هستي 
شد، صاحب موتر ها و همه چیز دیگر شد. از پولي که براي مردم افغانستان آورده شد 
و از فساد اداري. براي این که مد حقوق زن بود مرد آمد، کسي که تا دیروز زن را مي 
کوبید، زن را مال خود فکر مي کرد، متاع خریده ي خود فکر مي کرد، حقوق زن گفت، 
حقوق بشر گفت، نکتایي زد، ریش تراشید، دریشي کرد. او هم دموکراسي مي گوید، ما 
هم دموکراسي مي گویم. مشکل شده که دموکراسي او قدرت مند تر است، جذب بیشتر 

دارد. فندهاي زیادتر مي گیرند، کمک هاي زیادتر هم مي گیرند.
سوال: اآلن اگر قرار باشد سه تا اولویت براي زنان در همین دوران تعیین شود به کدام 

یک از اولویت ها اشاره می کنید؟
جواب: خواست زنان بسیار زیاد است. سه اولویت اساسي یکي خود کفایي زن است، 
زن باید با سواد شود، سواد را نه به حیث یک پروژه بلکه باید آن را به یک پروسه ي 
همگاني تبدیل کرد این اولین اولویت است. در این بخش آموزش و پرورش مي آید. 
شما از لحاظ آموزش و پرورش یک ملت را آگاه نسازید، هیچ چیزي به دست نمی 
آورید نه دموکراسي، نه حقوق بشر، نه عدالت  و نه هیچ چیز دیگر. تا زماني که به مردم 
از لحاظ سواد و آموزش آگاهي ندهید هیچ وقت آگاهي سیاسي داده نمي توانید. باید 
سیاست مداران آگاه به مجلس بروند، آگاه در همه بخش ها باید بروند؛ در همه بخش 
ها آگاهي داشته باشند. دوم ایجاد زمینه هاي کار و رشته هاي تخصصي است ما منتظر 
نمانیم که همه مردم دانشگاه و مکتب بخوانند. باید مسلک ایجاد شود، حرفه ایجاد شود 
و نظر به پیدا وار هر منطقه و هر قریه زمینه هاي حرفه و پیشه ي آن ها را تعیین کنید. 
شما احتیاج ها و ضرورت هاي زنان را از محل شان جستجو کنید نه این که از اروپا و 
امریکا دیسانت شود. نه این که از میان شهرها روشنفکران براي شان تزریق کند. حتا 
نیازمندي یک منطقه را از زبان خود مرد و زن باید شنید که آن ها به چه نیاز دارند. 
مساله ي سوم صحت است.  صحت زن از لحاظ کلینکي، از لحاظ مرگ و میر اطفال، 
از لحاظ زمان بار داري باید تضمین شود. مساله ي دیگر تطبیق قانون است. تا زماني 
که قانون را تطبیق نکنید نمي شود کاري کرد. در قانون، ما ازدواج اجباري نداریم، اما 
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عماًل وجود دارد. حاکمیت قانون و یک بازنگري در قوانین به شمول قانون اساسي این 
ها اولویت هایی است که به نظر من مهم است.

سوال: کدام ماده ي قانون اساسي باید تعدیل یا تصحیح شود؟
جواب: در قانون اساسي ماده های ضد و نقیض وجود دارد که نه تنها در بخش زنان 
در قانون مدني، در قانون جزا، همه ي این ها به یک بازنگري کلي حتا در همین قانون 

تازه تصویب شده یا فیصله شده ي احوال شخصیه ي اهل تشیع نیاز دارند.
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and a woman is somebody who is unable to employ all her 
capabilities. All in all in the past nine years, these issues have 
reduced our expectations of women. Insecurity is growing 
and the women’s presence is decreasing by the day.”
Ms. Soraya Perlika, graduate of economics, women’s rights 
activist and a founding member of the Democratic Organisa-
tion of Women of Afghanistan, discussed the experience of 
women in the 1970s and the establishment of the Organisa-
tion: “The legal structures prepared the ground for women’s 
participation and the forming of the Democratic Organisa-
tion of Women of Afghanistan. The constitution supported 
women. Women won the right to enter the parliament for 
the first time and that was a strong motive to elect women 
MPs. There were social and political activities and men and 
women were mobilised spontaneously. There were collec-
tive campaigns involving several thousand men and women 
for the first time. On the other hand, political activities were 
permitted in the universities and Kabul University was the 
centre of intellectual political activities. She believes: “Noth-
ing will be achieved as long as strong motive and realistic 
demand are lacking. At that time [1970s], there was no 
money, no NGOs, no donors. We struggled exclusively for our 
rights.”
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says: “Men led the war in Afghanistan; thus when fighting 
subsided to some extent, they assumed the leadership again 
and gave a very small share to women.”
She believes that the strength of ethnic and language divi-
sions in Afghanistan has even divided women parliamentar-
ians along ethnic lines. On the other hand, in her opinion, the 
various women’s institutions somehow constitute a wom-
en’s movement in Afghanistan. The feminine movement [as 
she describes it] in Afghanistan has not dealt with victims 
of wars, because the donors have not supported it and there 
are no projects dealing with the victims, because the posi-
tion of the international community resembles that of the 
governments. They view women’s issues to be marginal in 
the context of international aid.
Ms. Azra Jafari, women’s rights activist and the first woman 
mayor in Afghanistan, has the following to say on women’s 
achievements after the fall of the Taliban and the arrival of 
international military forces in the country: “A more open 
climate appeared for women after 2001, but they could not 
use it properly. Their weakness was one of the reasons. Our 
women do not have sufficient political, economic and social 
knowledge, she says. Elite women were drawn toward NOGs 
and tried to have NGOs rather than be active in and learn pol-
itics. The funds that poured into the country under different 
headings to improve the conditions of women were based on 
certain plans as their background and harmed the effort to 
identify the real needs of women and those needs were lost. 
NGOism and the related attitude discarded the spirit of vol-
untary work among the public. On the other hand, the patri-
archal culture prevailing in Afghanistan has set up obstacles 
ahead of women. There is an undeniable belief at the back 
of the minds of our most democratic men: You are a woman 
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men’s work. To change that attitude, there should be a gen-
der-based division of power. It is on that basis that women 
political activists are trying to enter the key decision making 
positions and demand shares for women as ministers, depu-
ty ministers, as well as in diplomatic missions and indepen-
dent directorates.” 
Identifying illiteracy to be one of the reasons for backward-
ness of the women’s movement and its failure to take shape 
in Afghanistan, she asks: “Our women have not been freed 
from the walls of the home. How can one talk of the real pres-
ence of women without economic and educational power?” 
She outlines three important priorities for women’s strug-
gles: public mobilisation to combat illiteracy, political cam-
paigning to change the structure in the society, and an over-
all analysis of women’s conditions and status in Afghanistan: 
“As long as the women of Afghanistan lack an overall view 
of women’s conditions and status, they will be, wittingly or 
unwittingly, consumed by NGO projects.” 
In her opinion, the women’s issue is completely a question of 
politics, intervention and problem, but there are endeavours 
to depoliticise it through NGOism. Education of women and 
providing awareness about their position as well as their 
economic empowerment are prerequisites of their empow-
ering to raise their voice for their rights and to win the right 
of political management. 
Ms. Najieh Hanafi, women’s rights activist and a founding 
member of the Committee for Political Participation of Wom-
en in Afghanistan, believes there are three priorities for the 
emancipation of women from patriarchy: “Promotion and 
development of education, initiating a campaign for reform 
and passage of laws that would ensure the human rights of 
women, and setting up mechanisms to enforce them”. She 
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Ms. Adeleh Mohseni, a graduate of law and women’s rights 
activist, believes political participation of women in Afghani-
stan is essential as a lever of pressure on the government. A 
group of active militant women founded the Committee for 
Political Participation of Women in Afghanistan in 2004 and 
played an active role in parliamentary and provincial coun-
cils’ elections since then. Pointing out the discriminatory 
laws concerning women, she deems the struggle to reform 
and change the laws and leave influence on politics is a pri-
ority for active women in Afghanistan. She says: “Activities 
of NGOs are often not compatible with the needs and wishes 
of Afghans. Project-based activities are pre-formulated and 
are usually imported intact. Nevertheless, whatever is done 
here is better than not having anything done.” She believes 
literacy to be a pressing need for women of Afghanistan and 
even the whole society, without which one cannot expect to 
reach a democratic society.
Dr. Alema, Ph.D. in Philosophy and History from Germany, 
pointing out the centrality of misogynism or reforms during 
the past 100 years in Afghanistan, believes that the period 
of King Amanollah Khan (1920s) marked the beginning of 
involvement of women in social and political life of the coun-
try. Nevertheless, after 2001, the women’s movement was 
replaced by organisations that pursued short-term projects. 
The civil and international institutions for women have com-
mand schemes for women with no fundamental relationship 
to problems of women. Their project-based approach to the 
women’s issues has diverted them away from fundamental 
work toward change in social and political structure. Blam-
ing the ruling system in Afghanistan as one of the reasons 
for absence of women’s participation, Dr Alema says: “The 
system is patriarchal and the society believes that politics is 
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violator of human rights, because that country fully employs 
the macro models of capitalism. As noted by many thinkers, 
capitalism is no longer only Western. We have different mod-
els of capitalism ranging from the East to the West that can 
adapt to any domestic political and cultural pattern. China, 
Iran, Saudi Arabia and Dubai are different types of capitalism 
with tyrannical cultural and political structures. Thus, if you 
are in line with international models, it is not important what 
your women suffer from and what problems the poor and 
lower classes grapple with. On the other hand, when those 
prescriptions arrive in countries like Iran, the only parts that 
are taken note of are those that do not harm the interests of 
the ruling political class.”
Referring to empowerment or enabling of women, she says: 
“It is not a question of ability; it is a question of power. Em-
powerment aims at the power relations, which is a macro and 
structural issue and requires a structural change in power 
relations. Empowerment reduces the issue to an individual 
one and indicates that the problems would be resolved if, for 
instance, the economic or health conditions of women were 
improved. On the other hand, wherever the issue of gender 
is involved, there surely is a domain of power, i.e. women are 
most probably unequal to men there; those relations are al-
most everywhere against women.” 
In her opinion, collective action is one effective way of em-
powering women: “Women who engaged in collective action 
founded the subsequent women’s movements. Collective ac-
tion which is necessary for all social movements is of great 
significance for empowerment. Indeed, it is not possible to 
empower women through individual actions. Nevertheless, 
not every collective action brings power, only those that can 
disturb the power relations.”
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women in upper social classes indeed endeavour to maintain 
their authoritarian position vis-à-vis women in lower classes 
in all societies, not only in Iran, Afghanistan and Pakistan, but 
in France as well. The truth is that in France, about 10% of 
all women are in the upper echelons of power. Hence, in the 
past 20 years, a larger number of women have gained more 
economic power, but the majority of women in France have 
grown poorer. As a result, the upper classes of women pre-
fer to be closer to higher classes of men rather than women 
who belong to lower classes. This illustrates that beside the 
gender factor, other factors such class, race, ethnic affiliation, 
religion and others also influence the power relations. On 
the other hand, power relations are not confined to relations 
of political power; men have more power and they have the 
upper hand in the power relations. That situation prevails 
also in economic, social, political and cultural domains. As 
a result, women cannot change anything through political 
participation alone.” Dr. Kian believes that NGOs stir power 
relations among women in countries like Afghanistan. 
Dr. Fatemeh Sadeghi, Ph.D. in political science and a re-
searcher of women’s rights, is critical of the uniform inter-
national prescriptions of international organisations for 
improvement of women’s conditions worldwide and deems 
them to take a simplistic approach to problems of the devel-
oping countries and that are in fact effective in intensifying 
their problems. She says: “A good example […] is Saudi Ara-
bia. There are universities for women in Saudi Arabia, but 
women’s political and economic participation is next to zero, 
because the prevailing belief in that country is that partici-
pation is in contravention of the domestic structure. On the 
other hand, Saudi Arabia is a capitalist country, which has no 
problem with the West and the West never mentions it as a 
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discourse into the domain of political participation, women 
such as Hannah Arendt, Julia Kristeva, Helene Cixous and 
others have brought their ‘philosophical discourse’ into the 
academic domain. If a meta-sexual discourse is introduced 
in the future, there will be a possibility to bring changes to 
power equations and politics. Then, colonialism will also 
lose its function and role. Colonialism or neo-colonialism, 
capitalism (private or international), politics (modern or 
post-modern) and, above all, globalisation that is seeking to 
maintain the authority of all those three patriarchal catego-
ries (they are all results of patriarchal discourses) in their 
new current form, will be meaningless in the  presence of 
human-centred discourse.”
Dr. Azadeh Kian, researcher and professor of sociology and di-
rector of Women’s and Gender Studies Centre in Paris 7 – Di-
derot University, believes: “Literacy and education of women 
can develop their insight. Literacy is a means for women to 
eliminate discrimination if the ground is ready, but literacy 
alone does not automatically mean that every literate woman 
would seek to eliminate discrimination. Different scientific 
studies show that women’s employment and work can have 
influence on their political participation. The shaping of gen-
der identity among women is significant because they would 
raise gender-specific demands. For instance, the majority of 
Iranian women had not developed a gender identity before 
the 1979 revolution, despite the prevalence of positive laws. 
Therefore, they did not have gender-specific demands and 
their political demands were the same as men’s. On the other 
hand, the social classes play a very important role in gender 
inequalities and the degree of women’s political participa-
tion. 
“We frequently forget that there are social classes and many 
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identity and self-consciousness of women. Nevertheless, she 
points out – noting the condition of women in many coun-
tries – that women’s access to education does not automati-
cally allow them to gain access to seats in parliament or in 
government and take part in macro policy making. The reign 
of patriarchy, the ruling discriminatory legal and social sys-
tems and the short-sighted interpretation of religion, have 
embedded lack of rights and inequality of men and women 
so deeply that even the educated women are blocked from 
entering governmental institutions. 
In her opinion, women’s presence on the political scene 
depends on the development of gender awareness and the 
existence of an egalitarian movement of women that would 
ensure their impact on the political scene. She believes the 
extensive gender-based violence in the family, the society 
and at the hands of governments has deeply and horribly 
impacted the psyche and life of women in Afghanistan and 
led to the generation of massive disbelief.
Dr. Nahid Tavassoli, women’s movement researcher and 
managing editor and chief editor of Nafeh Literary Journal, 
argues: “Education can – even in this patriarchy-centred cul-
ture – open a way for women to play an active role in poli-
tics. Thus, they would be able to activate their “feminine dis-
course” in all structural domains of the patriarchy-centred 
society. The feminine discourse could, alongside the prevail-
ing male discourse worldwide, lead to a ‘bisexual discourse’ 
or even a ‘meta-sexual discourse’ that would be a ‘human-
centred discourse.’ The obstacles ahead of women’s partici-
pation, beside the taboos and fossilised traditions of back-
ward societies, include the backwardness of men that creates 
a massive psychological hindrance for women. Even though 
there are not any women who would bring their feminine 
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or government decree or creating a few NGOs and govern-
mental organisations. That culture is deeply ingrained in the 
identity of every single individual. Women activists must deal 
with the issue as a multi-faceted social phenomenon. For in-
stance, if the aim is to reform the discriminatory laws for the 
better, women’s presence in the power domains is essential. 
Until then, women must seek other ways to solve the com-
plex problem. They must present themselves as an emerging 
societal power, because the patriarchal culture will not give 
in to equality of women or a more active role for them. It 
would accept, at best, that women should study and finish 
higher education and then stay at home. They should be sac-
rificing women, wives, sisters or mothers, but not political or 
social activists. 
Emphasising the significance of literacy for socio-economic 
development and the need to combat illiteracy, Mr. Sarwar 
Hussaini, then Deputy Minister of Vital Literacy of Afghani-
stan (the Ministry of Education), said: “Unfortunately, litera-
cy was not a priority from the beginning for the post-Taliban 
government and the international community in Afghanistan. 
One major reason was perhaps the priority of the security 
conditions that still prevails. Second, this country faces many 
problems in regard to nutrition and poverty eradication. A 
large portion of the population is living under the poverty 
line. It is evident that literacy would be relegated to the sec-
ond position, when you are hungry. The government officials 
and other countries, however, did not clearly realise the logi-
cal relationship between illiteracy, poverty and insecurity 
and other problems. Thus the problem remains unsolved.”
Ms. Jamila Palwasha, a women’s rights activist and a found-
ing member of the Democratic Organisation of Women of 
Afghanistan, deems education the only means to ascertain 
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i.e. creation of a sphere of exchange and promotion of aware-
ness, with which this issue of Politis asia is published. 
We have compiled 11 dialogues with activists and opinion 
holders in three parts. Part I deals with ‘Education and its 
impact on political participation of women.’ Part II, ‘Politi-
cal participation, beyond education’, concerns the multi-sid-
edness of women’s political participation and elimination 
of discrimination. Part III is allocated to ‘the experience and 
struggles of women’s rights activists in Afghanistan’.
Dr. Saeed Payvandi, education specialist and university pro-
fessor in Paris, regards fair education and gender balance 
as a lever of power and says: “Through education, women 
can enter the society as active citizens. Going to school and 
receiving education is basically some kind of participation 
in the trend of becoming part of the society. The other im-
pact of education on women’s participation concerns knowl-
edge. The education system can bring in important data into 
the social and political life and inform the male and female 
students of the relationship between different institutions. 
That will teach them to learn how the society is run and what 
features the social and political system has.” In his opinion, 
informed political participation and presence of women is 
very difficult without their access to education: “Indeed, the 
course of development in Western society shows that wom-
en entered the society when they won suffrage. They became 
social and political actors, when they gained extensive access 
to education.” 
In his opinion, however, access to higher education alone is 
not tantamount to political participation or impact of women 
on social, political and economic domains. The obstacles and 
impediments against equality of men and women are multi-
faceted and will not be eliminated simply by passing one law 
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ticipation. 
The topic of gender analysis entered a new phase upon a 
commitment made by the governments participating in the 
Fourth World Conference on Women (Beijing, 1995) to pro-
mote women’s participation, their progress in social affairs 
and achievement of the goals of gender equality. Thus, prog-
ress and development of women became the main core of 
the topic of sustainable development. Many women activists 
are critical of the outcome of the Beijing Conference. Their 
main critique concerns the uniformity of prescription for all 
women from different countries that have not only failed to 
improve their condition; they have even consolidated their 
lower status.
In this issue of Politis asia, we have interviewed specialists 
and researchers in the field of women’s education and is-
sues from Afghanistan and Iran. On the one hand, they have 
specialised knowledge of the topic in question. On the other 
hand, the common aspects of culture, religion and language 
mean they have common problems. The geographical factors 
and political frontiers did not play a role in our choices.  We 
are hoping to continue the discussion with specialists from 
other countries in Asia, e.g. India, Pakistan, and Central Asia. 
We are of the belief that the progressive men and women 
of the world and the region in particular can enter dialogue, 
learn from each other’s experiences and find new ways and 
discourses for women’s liberation from discrimination, vi-
olence and second class citizenry, without concern for the 
daily politics of governments. The dialogue has to take shape 
not only among the like-minded activists of the women’s 
movement, but among activists who think differently. Expe-
rience has shown that the region’s women are pioneers of 
solidarity and creating common language. This is the spirit, 
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This issue of Politis asia is concerned with the role of literacy 
and education in eliminating discrimination against women, 
and their political participation. The topic is important, be-
cause gender inequality would prevent half the population 
of a country from participation and citizenship rights. The 
extent of gender inequality may be different in different soci-
eties and cultures. The issue of gender is however a political 
issue before being a social one. 
Meanwhile, the growth of knowledge and awareness in vari-
ous societies and in particular among women has an im-
pact on their move to eliminate gender discrimination and 
increase political participation. Even though many people 
are of the opinion that women’s economic activities prepare 
the ground for their political participation, it should not be 
overlooked that it is not possible to eliminate discrimination 
against women through their political participation alone. 
This requires activities in all social and cultural areas and 
private and public domains, where the central role of educa-
tion and literacy is clear. 
There are different reasons for gender inequalities and their 
reproduction: patriarchy, power relations, family institution, 
colonialism, policies and uniform, but futile, prescriptions 
of the big international and inter-governmental institutions 
and gender-based discrimination in regard to access to re-
sources. The need for women’s labour power and growth of 
capitalism and ideologies of the last century required the full 
participation of women at all levels of the society. Growth 
of women’s awareness, and their struggle for equality, has 
simultaneously prepared the ground for women’s equal par-
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