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 یسپاسگزار
 از من است. افغانستان یدموکراس و بشر حقوق سازمان یها بخش یتمام یها یکوش وهم ها تالش محصول حاضر گزارش

 و یبررس وقف را شان وقت و دادند انجام را ها داده لیتحل ،یدانیم قاتیتحق از یادیز بخش که همکاران و دوستان از یشمار

 . سپاسگزارم کردند، گزارش نیا شیرایو

 تشکر نوشت، را گزارش تینها در و کرد لیتحل را یدانیم یها داده کرد، جادیا را قیتحق نیا یکل چارچوب که یسخ غالم از

 کردند. کمک گزارش یدادخواه و یحقوق ،یهنر یها بخش نوشتن به ورنخیا رِجوف جورج لمری و معرفت یهاد کنم. یم ژهیو

 .  ندا یفروان یقدردان سزاوار هیالسو یعل ها آن

 ئاترت یآموزش یها کارگاه یبرگزار در یا عمده یها نقش افغانستان یدموکراس و بشر حقوق سازمان یاتیعمل پرسنل نیچند

 ،یرجب سالم کردند. یباز هدفمند یقاتیتحق یها مصاحبه و یکانون گروه یها بحث ،یهنر یعموم یها شینما ،یگذار قانون

 کردند. کار یدشوار طیمح در که بودند یافراد جمله از گانهی زهرا و نامخوش زمان محمد، کین ،یعلو فاطمه ،یصف خاطره

 مواجه یتیامن زیانگ هراس یها الشچ با اغلب که گرفت یم دربر را افغانستان منطقه پنج برنامه، یها تیفعال ییایجغراف دامنه

 زمان کنم. یم امتنان ابراز دل میصم از اد،یز یها یسخت رغم به شان ییکارها انجام به ها آن ریناپذ تزلزل تعهد از من بود.

 .  است یقدردان سزاوار زین گزارش نیا ییآرا صفحه بابت خوشنام

 دکتر و یمعذور داالس از افغانستان یدموکراس و بشر حقوق سازمان کرد. افتیدر زین سازمان از خارج ینظرات حاضر گزارش

 . کند یم تشکر گزارش هیاول نسخه یبازخوان و دادن نظر ،یبررس یبرا ولدیجلیب چیلوسویم هیصوف

 رد انیبام و فیشر مزار آباد، جالل هرات، کابل، در که یکسان همه از افغانستان یدموکراس و بشر حقوق سازمان آن، بر افزون

 بشر قوقح مستقل ونیسیکم از ژهیو یسپاسگزار کند. یم یقدردان قایعم کردند، صحبت ما با گزارش نیا یبرا قیتحق انیجر

 انش مداوم تیحما بابت افغانستان یمدن جامعه معتمج بشر، حقوق و یمدن هجامع شبکه افغان، زنان یآموزش مرکز افغانستان،

 .مختلف مناطق در افغانستان یدموکراس و بشر حقوق سازمان قیتحق یاتیعمل میت از

 از پروژه سراسر در یقاتیتحق میت عضو هر که یا یخودگذشتگ از و یدوست نوع بدون گزارش نیا هیته که ندارد گفتن به ازین

 در د.کر تجربه را یپرچالش یتیامن طیمح در کار پروژه نیا در اندرکار دست فرد هر شد. ینم ممکن گذاشتند، شینما به خود

 .شود یم یقدردان مانهیصم ها آن همه از وصف، نیا با هاست. آن وقفه یب کار جهینت گزارش نیا دنیثمررس به قت،یحق

 رخاط به دنیسو یالملل نیب توسعه آژانس از خواهد یم افغانستان یدموکراس و بشر حقوق سازمان ارشد یرهبر ت،ینها در و

 بازتاب را دهنده کمک نهاد یها دگاهید گزارش نیا که کرد حیتصر دیبا کند. یسپاسگزار پروژه نیا به اش یمال یها کمک

 .دهد ینم

 بشارت خداداد

 ییاجرا سیرئ

 کابل افغانستان، یدموکراس و بشر حقوق سازمان
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 اتپیشنهاد و اجرایی خالصه
 بار محنت کماکان اما، افغانستان، در زنان وضعیت است، شده حاصل زنان حقوق زمینه در پیشرفتی گذشته دهه در که این با

 ری،فک کوته عموما که افغان مردان .است نیاز زنان به نسبت افغان دانمر رفتارهای و ایستارها در گیری چشم تغییر به است.

 یا حقیرت با یا ها آن با اغلب و بینند می فرودستان مثابه به را زنان ،عمدتا است، شان نمای سرشت کنترل و خشونت بدگمانی،

  ست.ا مهم افغان زنان پیشرفت کند آهنگ فهم برای افغان مردان افتاده جا تارهایرف و ها نگرش این کنند. می برخورد غفلت با

 مردان رد نگرشی تغییرات بدهند، ادامه وصیخص و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، های حوزه در انش پیشرفت به زنان که این برای

 است. ضروری بدهد، رخ آن در پیشرفت این که یعاجتما و نهادی مطلوب محیط یک ایجاد برای افغان

 خصوصی و عمومی یها حوزه در زنان حیات بر تنها نه که دارند سلطه اجتماعی ساختارهای و کلیدی برنهادهای افغان مردان

 مومیع فضای مردانه، دینی نهاد خانوادگی، مردساالرانه ساختارهای .کند می نیز تنظیم و تعیین را آن بلکه گذارد می تأثیر

 به هم و خصوصی لحاظ به هم گیری چشم های محدودیت کارانه محافظه های سنت و فرهنگ و مردان سلطه بازارتحت ناامن،

 ندگیز بر پنهان و پیدا صورت به که اند رو به رو ای پیچیده ساختاری نیروهای با زنان ند.نک می لتحمی زنان بر عمومی لحاظ

 د.ندار منفی اتتأثیر شان وضعیت تغییر برای ها آن توانایی بر و دنگذار می تأثیر ها آن

 هاینهاد دارند. دین از متصلبانه و یرانهگ سخت قرائت مبنای رب زنان سرکوب در ای طوالنی تاریخی سابقه مذهبی نیروهای

 را ای کارانه محافظه عمیقا گفتمان -محلی ای مشاوره و آموزشی مراکز دیگر و مساجد مدارس، – گوناگون اشکال در دینی

 داشته اجتماعی های نقش چه زنان که این کند. می وضع زنان برای را هایی محدودیت که است کرده حفظ و خلق زنان به راجع

 نهادها، این های قرائت وسیله به عمدتا شوند ظاهر خصوصی و عمومی های حوزه در چگونه و کنند زندگی چگونه باشند،

 شود. می تعریف دینی اعمال و کنشگران

 انش های دیدگاه مطابق  را ها آن توان می که کرد آشکار را نکته این ،حاضر تحقیق سراسر در مالها با هاگو و گفت و مصاحبه

 گرا اعتدال و گرا افراط کرد: تقسیم معینی جزئی های فاوتت با کالن اردوگاه دو به عموما زنان به راجع

 مدنی جامعه و دولتی نظارت گونه هر از مستقل صورت به و اجتماعات درون در و دارند توجهی قابل نفوذ که ،افراطی مالهای

 نآ کنند. می رد ،است اسالمی شریعت قوانین مخالف ها آن باور به که را خانواده محیط از خارج زنان نقش ،کنند می فعالیت

 می حمایت نانز حجاب و یجنسیت گیرانه سخت تفکیک از ،زنان به نسبت پیوریتانی و پاکدینانه دیدگاه یک از تبلیغ ضمن ،ها

 با یدین بار با و آمیز تحریک های سخنرانی و ها نطق با زنان اجتماعی نقش از گرایانه افراط قرائت از مالها از دسته این کنند.

 نانز اخالقی سالمت به ها، آن دید از کنند. می غیتبل نشا اجتماعات و دوستان ها، خانواده مساجد، گسترده شبکه از استفاده

 شود. معکوس باید روند این و است شده وارد لطمه  طالبان  سقوط از پس افغان

 رفتار و پوشش  اسالمی احکام از ها آن چرای و چون بی پیروی بر اما اند قایل نقش عمومی حوزه در زنان برای ،دلتمع مالهای

 ابراز ،اآزاره و ها بدرفتاری تا گرفته امنیت نبود از ،دارد قرار زنان برابر در که مشکالتی به راجع معتدل مالهای نهند. می تأکید

 عتدلم مالهای این میان در اقلیتی د.نگذار می زنان آمیز تحریک رفتار و پوشش گردن بر را مالمتی بار اما کنند می گرانین
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 هنجارهای به گذاشتن احترام که معتقدند آنهم با اما دانند می برابر مردان با را زنان و دارند لیبرال های دیدگاه که دارد وجود

 بخشید. خواهد ارتقا جامعه در را زنان جایگاه فرهنگی و دینی

 یاسیس و اقتصادی اعی،اجتم سازنده بازیگران به زنان شدن تبدیل به کمک برای درازمدت دیدگاه مشوق غالب دینی نیروهای

 دشون می مرتکب زنان علیه مردان که هایی خشونت و ها بدرفتاری خیابانی، آزارهای خاطر به را افغان مردان هم نه و تندنیس

  مجرمان. رفتار و نگرش نه اند، قربانیان رفتار و نگرش "تصحیح" به مصمم ها آن درعوض، کنند. می مالمت آشکارا

 لیو دارند اذعان محلی اجتماعات بر مالها قدرت اعمال به ها آن المللی بین شرکای یا افغانستان مدنی معهجا و دولت که این با

 در اه آن حمایت جلب برای مالها با سازنده گوی و گفت وارد شان المللی بین شرکای یا مدنی جامعه نه افغانستان حکومت نه

 أثیرت بیشترین که است نیرویی ،دین نهاد .اند شده اشتغال و آموزش جمله زا گوناگون های حوزه در زنان های نقش بهبود زمینه

 ههد یک در کند، می کار زنان علیه نهاد این که این رغم به ،اما است داشته جامعه گوناگون های الیه سطح در زنان زندگی بر را

 لوژیکیایدئو دالیل به اند، کرده کار زنان علیه که این با همزمان دینی، نهادهای آن، بر افزون است. شده انگاشته نادیده گذشته

 دهش تمام زنان ضرر به مورد هردو که -ندا هافتاد طلب فرصت عناصر بسیج دام به هم یا دان شده جذب نیز شورشیان سوی از

  است.

 بر نهایت بی امر این دارد. قرار مردان سلطه تحت هم و است مردساالرانه هم است اجتماعی ساختار ترین مهم که خانواده نهاد

 رد را اختیار و کنترل خانواده دیگر مرد عضو یک یا مرد عضو ترین بزرگ افغان، معمول خانواده یک در گذارد. می تأثیر زنان

 اشغال را قدرت منظومه پله ترین پایین زنان که است مراتبی سلسله خیلی گیری تصمیم و قدرت دقیق، عبارت به .دارد دست

 .ندارد می نگه حاشیه در شدیداً را زنان که است آمیز تبعیض خیلی فرصت ساختار ترتیبات، یک همچون درون در کنند. می

 آمیز اجحاف رفتار و مکرر خشونت معرض در و شوند می تلقی دو درجه  مردان به نسبت اغلب ،افغان  های خانواده در زنان،

 ارگزارانک مثابه به ها آن پیشرفت و آموزش به نسبت ها، آن اخالقی سالمت از حفاظت ادعایی و زنان فیزیکی کنترل دارند. قرار

 اما تاس بار زیان دختران و زنان برای همه سنتی و دینی انحرافی اعمال و معین فرهنگی هنجارهای دارد. بیشتر اولویت ،تغییر

 هب کند. می بازی زنان ناگوار وضعیت  در توجهی قابل نقش مزمن فقر که داد نشان ما تحقیق سراسر در شده انجام یها بحث

 دنش تبدیل بالقوه توان از یا اند کنونی تولیدی کار نیروهای از بخشی یا ها آن زیرا شوند می داده ترجیح خانواده مرد اعضای

 .شوند می رانده حاشیه به یا حذف اند، ویژگی این فاقد عمدتا که ،زنان نتیجه، در ند.ابرخوردار ،اقتصادی مولد نیروی به

 قادانت مورد های مرس درحقیقت، .رساند فقر به توان می را است زنان متوجه که خشونت مختلف اشکال  این از بسیاری پایرد

 نه است مزمن فقر در شان های ریشه خانوادگی خشونت اشکال دیگر و دادن بد بدل، های ازدواج اجباری، ازدواج ،طفل ازدواج

 صخصو به قدرت، مناسبات دوباره کردن ساختارمند نیازمند خانواده در زنان جایگاه دادن تغییر  سنتی. و فرهنگی یهاهنجار

 است. بازار و افغان های خانواده درون در مالی-اقتصادی مناسبات

 امنظ .است محدود نهایت بی بازار در ها آن نقش اما ،است شده بهتر غیردولتی و دولتی نهادهای در افغان زنان نقش که اگرچه

 و عمومی های بخش در زنان بهتر جذب برای را هایی فرصت مدنی جامعه و ها رسانه ،جنسیتی سازی جریان سیاسی، سهمیه

 شده تصادیاق-تولیدی نابرابر مناسبات در اندکی تغییر بیانگر که اند کرده مندتوان را زنان نهادها این اند. کرده فراهم خصوصی
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 رارق ،جنسی آزار جمله از ،بدرفتاری معرض در کماکان کار نیروی در زنان که معناست بدان ساختار این بر مردان سلطه اما است

 د.ندار

 زنان زا بعضی حتا بینند. می بدگمانی با کنند می کار خانوادگی محیط از خارج که را زنانی معین، حدی تا ها، افغان از بعضی

 حقیقاتت باشند. داشته توانند می ای بدبینانه اندازه همان به دیدگاهای کنند می کار عمومی حوزه در که شان همتایان به نسبت

 هزینه اغلب نادرست های برداشت و ها بدگمانی همچون که دهد می نشان افغانستان دموکراسی و بشر حقوق سازمان میدانی

 عمومی حوزه در زنان نقش تحدید باعث که دارد شان اجتماعات و ها محله ها، خانواده در زنان برای یتوجه قابل اجتماعی های

   د.شو می منابع به ها آن سیدستر و

 زنان روزمره زندگی در بزرگی چالش به خیابانی آزارهای است. عمومی فضای دارد وجود آن در مداوم آزار که های عرصه از یکی

 جحافا اعمال این در اقتصادی و اجتماعی دینی، مختلف های پیشینه از و مختلف سنین در افغان مردان است. شده تبدیل افغان

 می  نیز دیگر عمده شهرهای به گسترش حال در اما است گسترده کابل در ها روش این .دارند دست عمومی فضای در آمیز

 این شدن تر بد امکان قانون ضعیف حاکمیت و مابها جنس، دو میان اندک تباطاتار مکاتب، در شدید اجتماعی تفکیک .باشد

 جدی نکوهش و انتقاد دیگر است شده عادی خیلی که آمیز اجحاف اعمال دقیق، عبارت به است. آورده فراهم را اجتماعی معضل

  شود. می پذیرفته افغان زنان روزانه زندگی در دیگری چالش ای منزله به دارد و انگیزاند نمی بر را عمومی

 بازتعریف و مناسب عمومی فضای ایجاد داد. هدخوا کاهش را عمومی فضای در آزار معضل عمومی فضای در وقفه بی حضور

 و مردان و دختران و پسران میان تعامل که دیدشان این در باید افغان مردان .بود خواهد ممد زمینه این در نیز تییجنس روابط

 خانواده سطح در یجنسیت مناسبات بازتعریف تر، مهم نکته کنند. نظر تجدید انجامید، خواهد غیرشرعی، و فیزیکی روابط به زنان

 وزشیآم نظام یک سمت به تدریج به باید ها نافغا زده، جنسیت خیلی محیط به رسیدگی برای است. الزم ثانوی تعلیمات و

 از تا ردبگی صورت فرهنگی حساسیت به توجه با باید کار نای .بروند پیش شهری مراکز در کم، دست ثانوی، مکاتب مختلط

 ننشا که دارد وجود زمینه این در مناطق سطح در هایی تفاوت بکاهد. آموزشی نهادهای به دختران رفتن بر بالقوه های آسیب

  اند. بازتر بامیان و کابل که درحالی است کارتر محافظه ننگرهار دهد می

 های دکه ها، فروشگاه ها، فروشی خوراکه ها، رستورانت یابد. بهبود باید کوچک یتتجار های طرح اداره و شروع در زنان نقش

 در آرام آرام زنان بدهد. تشکیل را زنان اقتصادی فعالیت عمده بخش تواند می ها این امثال و فروشی پوشاک فروشی، سبزی

 زنان حضور ساختن عادی به تواند می کار این دارند. نیاز بخش این در شان های نقش افزایش به اما اند کرده نفوذ حوزه این

  مختلط محیط یک در زنان حاضر، حال در رساند. یاری ها آن اجتماعی آزادسازی و توانمندسازی نیز و خانواده محیط از خارج

 لیلد کند. عمل خوب جرقه یک عنوان به تواند می جنسیت ویژه یتتجار های حوزه ایجاد مدت، کوتاه در اند. پذیر آسیب خیلی

 دراز در اجتماعی قدرت مناسبات مجدد ساختارمندکردن به کار این و است. ناچیز محلی بازار در زنان حضور که است این اش

 کرد. خواهد کمک کشور در زنان نفع به مدت
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 کلیدی پیشنهادات

 دینی نهادهای
 و آموزشی واضح معیارهای مجموعه مدنی جامعه و افغانستان یعلما شورای با اهنگیهم در باید اوقاف و حج وزارت .1

 از تخطی کنند. تدوین محلی مدارس و مساجد در آموزگاران و غانمبل عنوان به مالها فعالیت برای را اجتماعی

  باشد. داشته پی در تنبیهی اقدامات باید تنظیمی چارچوب و شده تعیین معیارهای

 به را مدارس و مساجد تا شود داده اجازه علما شورای و اوقاف و حج ارشاد، وزارت صریح اجازه بدون مالها به نباید .2

 و نصب صالحیت باید حج زارتو شود. مرکزی باید محلی مدارس و مساجد در مالها عزل و نصب کنند. اداره تنهایی

 .باشد داشته مدارس در هم و مساجد در هم را مالها عزل

 سمدار و مساجد در مالها فعالیت بر ها رسانه و مدنی جامعه با هماهنگی در باید افغانستان والیتی شوراهای و پارلمان .3

 نهادهای استفاده وءس و برداری بهره به جعرا را یمنظم های گزارش باید نهادها این کنند. نظارت محلی اجتماعات در

  .کنند تهیه ،عملی اقدامات برای ،ملی منافع و زنان علیه محلی دینی

 حال در شود. معیاری و یکدست اصالح، اسالمی  مطالعات در ها پیشرفت آخرین مطابق باید مدارس آموزشی نصاب .4

 هند.د می اشاعه را افراطی دینی سنت ،دینی تبلیغ و ها آموزه کردن وارونه و تحریف با محلی دینی بازیگران ،رحاض

 معتدل های جریان دینی، گرایی کثرت ترویج و دینی های اقلیت از حفاظت با همزمان ،باید اصالحات درازمدت، در

 .کند افراطی دینی های سنت جایگزین را دینی تفکر مترقی و

 با تعامل وارد زنان به مربوط های پیام روی تأثیرگذاری به کمک و دیالوگ یک ادامه منظور به باید مدنی جامعه .5

 و تحصیل آزادی و حقوق اشاعه برای دینی نهادهای منابع بسیج در تواند می مدنی جامعه  شود. مدارس و مساجد

 کند. کمک زنان کار

 ندکن تشویق را دینی نهادهای تا باشند داشته همکاری حکومت با باید زنان، حقوق فعاالن خصوص به مدنی، جامعه .6

 زنان تصادیاق و اجتماعی فکری، توسعه به زنان فیزیکی کنترل و جنسیتی تفکیک به نسبت فکری وسواس جای به

 بیندیشند.

 و نیدی آموزش بر مردان انحصار شکستن برای هایی ژییستراتا طرح به زنان وققح فعاالن با مشوره در باید حکومت .7

 نهادهای حاضر، حال در بپردازد. مدارس خصوص به دینی های بخش در زنان نقش ترویج طریق از دینی نهادهای

 یندگینما .گذارد می زنان بر نامتناسب تأثیر امر این و دارند قرار مردان اختصاصی کنترل در مدارس، خصوص به دینی،

 استفاده وءس با مبارزه نیز و زنان پیشرفت راستای در را دینی منابع بتوانند تا کند پیدا بهبود باید نهادها این در زنان

 .بگیرند خدمت به دینی های
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 عمومی حوزه

 یک عنوان به را خیابانی آزار ها افغان از بسیاری دارد. وجود افغانستان در  خیابانی هایآزار به راجع قانونی خالء یک .8

 رمی(ج )عمل غیرقانونی را خیابانی آزار مناسب گذاری ونقان طریق از باید افغانستان پارلمان بینند. نمی جرمی عمل

  .کند اعالن

 پذیرش قابل فرهنگی لحاظ به امر به شدن تبدیل حال در سرعت به و گسترش حال در سرعت به زنان جنسی آزار .9

 شود. مبارزه مدنی و ای رسانه گسترده های کمپین طریق از باید اعمال گونه این با است.

 افاجح اعمال .کند اتخاذ زنان علیه آمیز اجحاف اعمال به نسبت مطلق( تحمل )عدم صفر تحمل ستِسیا باید حکومت .11

 دجدی پالیسی این رد.ندا پی در را قوی تنبیهی و قانونی اقدامات اغلب عمومی نهادهای در جنسی آزار شمول به آمیز

 بگیرد. بر در را خصوصی و عمومی نهادهای همه باید

 افراطی عمالا باشند. پابند افغانستان کارانه محافظه اجتماعی بستر در تغییر تدریجی روند یک اصول به باید افغان زنان .11

 ار کار محافظه نیروهای عمومی شدید واکنش است ممکن ونییتلویز تجاری های آگهی مانند عمومی فضای در معین

 دارد. را زنان پایدار توسعه اندازهای چشم به رساندن آسیب توان کار این برانگیزاند.

 یناشمموتر/ رانندگی سواری، چرخه دو مانند نمایشی و خواهانه مبارزه شجاعانه، ابتکارات به کماکان باید افغان زنان .12

 قدرت اقدامات گونه این بیاورند. روی غیره و اقتصادی های برنامه مدیریت عمومی، ترانسپورت اداره و خصوصی های

  کرد. خواهد نهادینه و عادی را عمومی فضای در زنان حضور نمایشی و بخش

 های بخش در باال های شغل در نخبه زنان تدریجی جذب اند. غیرمولد اقتصادی لحاظ به هنوز زنان قاطع اکثریت .13

 صادیاقت فعالیت هنوز ها افغان .شد نخواهد زنان کنونی زندگی وضعیت در گیر چشم تغییر سبب خصوصی و دولتی

 جایگاه و است ضروری زنان ویژه تجاری های خیابان ایجاد رو، این از اند. نپذیرفته کامال را بازار در زنان گسترده

 برای یاپو و تولیدی اقتصادی لحاظ به نیروی به غیرفعال و غیرمولد صادیاقت لحاظ به نیروی یک از را زنان اکثریت

 داد خواهد افزایش را ها آن استقالل برد، خواهد باال را زنان نفس به اعتماد اقدامات همچون داد. خواهد تغییر همیشه

 زد. خواهد را کشور در اقتصادی-اجتماعی تر کالن تغییرات جرقه و

 یانز ارتباطی های رهاستعا و اصطالحات با مبارزه برای باید افغانستان بشر حقوق فعاالن و گیفرهن مراکز ،ها رسانه .14

 تند.نیس راحت شان دختران و زنان اسم بردن از ها افغان از بسیاری گیرند. دست روی را یهای کمپین رمؤدبانهغی و بار

 گیفرهن اصالحات طریق از باید و گذارد. می تأثیر تغییر مستقل عامل یک عنوان به زنان شخصیت بر مسأله این

 شود. اصالح
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 مناطق در ازدواج معین رسوم .بیاورد در قاعده تحت را ازدواج های رسم زنان حقوق فعاالن با موافقت در باید حکومت .15

 فقر از تا شوند می وارد رسوم همچون در فقیر های خانواده است. گرفته خود به تجاری اختصاصی خصلت روستایی

 کنند. می سؤاستفاده فقیر های ادهخانو بیچارگی از فقیر های خانواده و افراد و بکاهند شان

 املش باید جمله، از که بگیرد، دست روی را مدنی احوال ثبت اجباری و سراسری مؤثر، برنامه باید افغانستان حکومت .16

 تیمشکال از بسیاری به رسیدگی به مدنی احوال ثبت درست برنامه یک شود. غیره و مرگ طالق، ازدواج، تولد، گواهی

 کرد. واهدخ کمک دارد قرار زنان برابر در مدنی دعواهای در که

 ها سنت و فرهنگ ،خانواده

 افغان های خانواده قلمرو به ندرت به افغانستان قوانین نفوذ گیرد. قرار اولویت در باید گیخانواد خشونت گاریان جرم .17

 و خشونت عمده قربانیان دختران و زنان است. شایع زنان علیه تبعیض و بدرفتاری خشونت، که جایی رسد، می

 مرد اعضای است. نشده اعالن غیرقانونی عمل در هنوز خانوادگی خشونت دهند. می تشکیل را خانوادگی بدرفتاری

 لتحو یک زنان علیه  خشونت محو قانون شوند. می خشونت مرتکب گرفتن قرار پیگرد مورد از ترس بدون خانواده

  شود. نمی اجرا مؤثر طور به افغانستان محاکم نظام در هنوز اما است قانونی مهم

 دختران و زنان شدن تبدیل زمینه موارد بسا در افغانستان های خانواده در مزمن فقر با توأم زنان اقتصادی تولید فقدان .18

 زیان اشکال دیگر و دختران غیررسمی فروش حتا است. کرده فراهم را پذیر معاوضه و تجارت قابل دوم، درجه افراد به

 از شود، می داده نسبت فرهنگی نادرست های سنت و رسوم به اغلب که اجباری، و کودک ازدواج مانند ازدواج بار

 برای .دهند می انجام شان فقر از کاستن برای را اعمال این ها خانواده شود. می ناشی ها خانواده مالی شدید مشکالت

 اقتصادی های برنامه طریق از عمدتا اقتصادی تولیدی های فعالیت وارد باید بیایند، فایق مشکالت این بر زنان که این

  شوند. زنان اختصاصی یتجار و

 مسایل در انزن کردن سهیم از اغلب خانواده مرد اعضای رد.ندا وجود تقریبا افغانستان در خانوادگی مشاوره و آموزش .19

 هحاشی به امر این شود. نمی رفتار  ،تغییر کارگزاران و بازیگران عنوان به زنان با ورزند. می اجتناب خانوادگی حاد

 آموزشی نصاب در اصالحات و خانوادگی مشاوره های انجمن تأسیس رهگذر از باید کند. می نهادینه را زنان راندگی

 کند. تغییر
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 مقدمه 
 همه در افغان زنان است. شده توجهی قابل های تالش افغانستان در زنان مشکالت به رسیدگی برای گذشته، سال 13 طول در

 وجود با اند. برداشته جلو به مهمی های گام دموکراتیک و دولتی نهادهای مدنی، جامعه سیاست، تا گرفته آموزش از ها بخش

 تزلزل و شکنندگی ،المللی بین نیروهای خروج پایان شدن نزدیک با همزمان ند.ا مواجه ای نشدنی برطرف مشکالت با زنان این،

   است. افزایش حال در جامعه در زنان جایگاه در

 

 وردم گذشته دهه یک بیش و کم در که گیرد می نشأت نهادهایی و ها حوزه از دارد قرار زنان فراروی امروزه که مشکالتی بیشتر

 هیچ کنند. می وضع محدودیت زنان بر کماکان مدارس و مساجد مانند دینی نهادهای و خانواده محیط است. گرفته قرار غفلت

 آزار و است زنان برای شبحی افغانستان عمومی فضای است. نشده بازار به کردن نفوذ در زنان به کمک برای ای آگاهانه تالش

 پیشرفت است. مردانه عمدتا همچنان ها عرصه این است. شده تبدیل عمده شهری مناطق سراسر در جدی مسأله به خیابانی

  دارد. بستگی نهادها این در ساختاری اصالحات به زیاد حد تا زنان

 

 دهه ،1921 دهه در ها تالش از متفاوت بنیاد زا شده پساطالبان افغانستان در زنان تمشکال به رسیدگی برای که یهای تالش

 اجتماعی نابرابر مناسبات و ساختاری عوامل تاریخی، لحاظ به است. بوده 1981 دهه طول در کمونیستی حکومت و دموکراسی

 شمول به فردی آزادی و ازدواج مانند انهکار محافظه نهادهای در تغییر داد. می تشکیل را اصالحی های جنبش تمرکز کانون

 غانستاناف شهری نخبگان و دولتی کارگزاران همه، از تر مهم .بود جنجالی و برجسته دیگر هرچیزی از بیشتر قوانین در تعدیالت

 1بودند. اولیه طلبانه اصالح مبارزات این اصلی های محرک

 

 تعهد و شهامت دولتی نخبگان هم نه است. نبوده زنان حقوق هعمد حامی افغانستان حکومت گذشته، سال 13 طول در اما

 جم،غیرمنس گونه به هرچند را، ها تالش این المللی بین حمایت با افغانستان مدنی جامعه بلکه .اند داشته را کار این اخالقی

 است. بوده ساختاری عوامل بر زیاد تمرکز بدون و پراکنده حالت بهترین در ها تالش این است. کرده رهبری

 

 طریق از عمدتا والیتی، شوراهای و پارلمان همانند دموکراتیک نهادهای در زنان مشارکت ،درازمدت پیامد با تغییر ترین مهم

 مشترک آجندای و معین انداز چشم فاقد که دموکراتیک، نهادهای در زنان است. بوده ،اساسی قانون در مندرج سهمیه نظام

 انفرم طریق از زنان علیه خشونت محو قانون توشیح .اند مانده ناکام شان گروهی منافع و آجندا یجترو در وضوح به اند، بوده

 طور به را آن اجرای قضایی نهادهای و کرد اعتراض آن تصویب به پارلمان اما بود. دیگری مهم قانونی تحول جمهوری ریاست

  .است گسترده ویرانگر پیامدهای با کماکان آن گوناگون لاشکا در زنان علیه خشونت نتیجه، در اند. گرفته نادیده عمده
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 الس در را ؟شود می تکرار تاریخ آیا طالبان: از بعد عصر در افغان زنان خود گزارش افغانستان دموکراسی و بشر حقوق سازمان

 سیاست از تحلیلی ،افغانستان در اصالحات برای زنان مبارزه به راجع تاریخی منظر یک از گزارش، این کرد. منتشر 2112

  دهد. می دست به طالبان سقوط از پس زنان  توانمندسازی

 

 است استوار فرضیه این بر گزارش این .دهد می بازتاب را زنان حقوق به راجع یافغان مردان های دیدگاه و افکار حاضر گزارش

 که این برای پروژه، این است. زنان از افغان مردان های برداشت و ها دیدگاه رفتارها، در تغییرات مندنیاز زنان پیشرفت که

 با معین نهادهای و ساختارها از که است کرده گو و گفت مردانی با ،دهد قرار ها آن ساختاری و نهادی بسترهای در را مشکالت

 ینی،د نهادهای و خانواده شمول به نهادها نقش و کارکرد پروژه، این هدور رسراس در کنند. می نمایندگی زنان بر بالواسطه نفوذ

 تنساخ سازگارتر برای است یهای راه یافتن تحقیق این کلیدی هدف است. شده بررسی سنت و فرهنگ و بازار  عمومی، حوزه

  .زنان پیشرفت و آزادسازی اب مردانه ساختارهای این

 

 تحقیق روش

 بحث ی،آموزش های کارگاه ،تیاتری-نمایشی های مناظره مانند تحقیقی مختلف عناصر بر که است بوده ترکیبی پروژه این روش

 هدف مردان متنوع خیلی مخاطبان متفاوت،  دیدگاه یک سنجش برای .است استوار عمیق های مصاحبه و متمرکز گروهی های

 مدنی جامعه ها، رسانه ها(، ارکپاتری یا خانواده رؤسای) خانواده بزرگان محل، هایمال مانند نظر مورد های گروه .ندا هشد گیری

 نمایندگی افغانی های سنت و ها عرف و عمومی حوزه خانواده، دینی، نهادهای مانند متمایز ساختارهای و نهادها از عادی مردم و

 :دهد می دست به قتحقی این در شده گرفته کار به های روش از تصویری زیر موارد کردند.

 

 هک افرادی میان رابطه و اعتماد فضای ایجاد مخاطبان، به موضوع معرفی برای گذاری قانوناترئت آموزشی کارگاه الف(

 شد. استفاده بودند، مختلف های پیشینه و ها کانم از

 

 درون در زنان مشکالت دهنده بازتاب که را زنان های نقش مردان بود. زنده های نقش بازی شامل اترئت نمایش ب(

 از پس .کردند بازی ،بود اقتصادی های ارزش و هنجارها ها، فعالیت نیز و عمومی حوزه و دینی نهادهای خانواده،

 مختلف های محیط در زنان های نقش بازی هنگام که حسی به راجع را شان تجارب و نقش گرانبازی ،ها نمایش

 آمد. می پی در کنندگان شرکت نمیا در یعمیق بحث و کردند می شریک داشتند

 

 به منسوب افراد شد. انجام زنان به راجع مردانه های دیدگاه بیشتر  بررسی منظور به متمرکز گروه های بحث ج(

 کردند. شرکت متمرکز گروه بحث هر در بازار و خانواده مدنی، جامعه ها، رسانه دینی، نهادهای

 



 زنان از نگاه مردان: رسیدگی به ریشه های ساختاری مشکالت زنان در افغانستان                                       | 9

 

 

 حوزه بازار، دینی، نهادهای خانواده، مثل هایی گروه از که مرد شوندگان مصاحبه با ساختارمند نیمه های مصاحبه د(

 طریق از شده گردآوری اطالعات تکمیل برای ها مصاحبه .شد انجام ،کردند می نمایندگی ها سنت و فرهنگ و عمومی

 بود. تئاتر های کارگاه و تئاتر نمایش و کانونی گروه های بحث

 

 قاتتحقی  بود. بیشتر تحقیق و مداقه نیازمند و نمود می تر برجسته موارد از ای پاره برنامه، این مختلف مراحل در ه(

 شود. تأیید و یکدست موجود اطالعات تا شد انجام موارد نای  بسط  برای بعدی

 

 چهار زا یکی هر در میزگرد یک در گذاری سیاست برای تحلیلی پیشنهادات با توأم پروژه این های یافته نهایت، در ز(

 ها آن هب را شان دیدگاه و بگیرند بحث به را پیشنهادات و ها یافته مربوطه بازیگران همه تا شد مطرح ای منطقه مرکز

 کنند. تأیید آینده اقدامات برای را پالیسی وطخط این و بیفزایند

 

 ها محدودیت

 اجتناب زنان باره در گفتن نسخ صریح از ها گروه در عمده طور به دورزیدن شرکت ها برنامه در که افغان مردان الف(

 های نقش و حقوق به نسبت باز رویکردهای دارای افراد عنوان به را خودشان کردند می سعی اغلب ها آن کردند. می

 یم دیگر چیزی خصوصی فضای در افراد همین کنند. ارائه  شان مناطق در زنان از  وارونه تصاویر و بدهند نشان زنان

 نسبت که این و معین فرهنگی های ویژگی گرفت. می قرار عمومی جلسه در شان اظهارات با تناقض در که گفتند

 ردانهم رویکرد این معنای به شود می ستوده اعتبار یک عنوان به افغانستان در حاضر حال در لیبرال دیدگاه با داشتن

 محدودکننده. عمل در اما است باز سخن در مدنی یآزاد و زنان حقوق به نسبت که است فریبنده

 

 ،کنند می زندگی آن در زنان که محلی شرایط به راجع شان روزانه مشاهدات کردن شریک به کنندگان شرکت ب(

 جایگاه با اسالم در زنان جایگاه مقایسه مثل عمومی های کلیشه و ها گزاره به اغلب ها آن درعوض، بودند. میل بی

 و توهمی ،بافت از بیرون ها مقایسه گونه این بودند. شنیده بزرگان دیگر و مالها از که دادند می ارجاع بغر در زنان

  بود. بخش کام خود

 

 احساس چنانچه بود کننده ناراحت آشکارا زنان باره در گفتن سخن .بود دخیل ها بحث در فرهنگی های محدودیت ج(

 ها، حثب پیشرفت با شود. می تلقی خصوصی عمدتا که است مسایلی در مداخله غیرمستقیم صورت به کار این که شد

 .پرداختند ها بحث به  تر آزادانه و شدند آرام کنندگان شرکت

 

 نامهبر در دینی بازیگران کردند. دریافت تهدیدهایی پروژه کارمندان از بعضی بود. محدودکننده مانع یک امنیت د(

 عین،م موارد در حتا، یا کردند می استدالل آن علیه شرعی نظر نقطه از مثال بودند ناخشنود برنامه از و ددنکر مداخله

  .شدند می بیرون اعتراض رسم به ها نمایش از
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  میدانی های فعالیت

 پروژه تطبیق های مکان شد. اجرا ننگرهار و شریف مزار هرات، بامیان، ساحوی مرکز چهار و کابل در مردان نگاه از زنان پروژه

 زنان از مردان تصور که این مورد در جزئی های تفاوت با تصویری بنابراین و بود فرهنگی و قومی ای، منطقه تنوع دهنده بازتاب

 آن با فرهنگی ــ جغرافیایی خاص محیط هر در زنان کنند می فکر که مشکالتی و بینند می چگونه را ها آن نقش است، چگونه

 بیقتط شیوه در تعدیل و تغییر از مشابهی درجه مستلزم ای منطقه تغییرات پروژه، پیشرفت با .دهد می دست به اند مواجه

       شد. پروژه

 

 رینآف مشکل ابتدا همان از زنان مشکالت مورد در عادی مردم سطح در مردان با گو و گفت بود، شده بینی پیش که گونه همان

 ظرن به ناراحت و میل بی شان اجتماع و محله در زنان وضعیت مورد در طرفانه بی بحث برای مرد کنندگان شرکت شد. ثابت

 نتقلم آنان به مدارس و مساجد طریق از اغلب که زنان وضعیت باره در کلی های گزاره به بیشتر کنندگان شرکت رسیدند. می

 جادای جای به ،بحثی چنین هستند. شاهدش روزمره زندگی در چه آن از خودشان مشاهده تشریک تا کردند می تکیه بود، شده

   .ردک می تقویت را موجود های کلیشه جدید، بسترهای

 

 تمرکز مردانه ساختارهای و نهادها بافت در زنان مشکالت از خاص ای مجموعه بر آن در  نقش بازیگران که تئاتر های نمایش

 انوادهخ در زنان مشکالت مورد در صحبت هب تمایلی کنندگان شرکت بود. یدمف صحبت برای باز فضایی یجادا برای ،کردند

 تحصیل یا ارک اجازه نداد از که برادر یا پدر یک نقش که تئاترــ ساختگی بازیگر یک که مشکلی مورد در بحث برای اما نداشتند

  بودند. آزاد کامال شد، می برجسته زنده های نمایش در که ــ کرد می بازی را زند می باز سر زن/خواهرش به

 

 ر،تئات های روش افغان(، مردان دید از )زنان پروژه اساسی مفهوم معرفی از که بود پروژه این اجرای در مرحله اولین تئاتر کارگاه

 رکزم پنج کلِ در کشید می طول روز شش کدام هر که ها کارگاه .شد می تشکیل عملی های شیوه و سازی تیم و سازی شبکه

  شد. برگزار مقاصد به یابی دست برای ساحوی

 

 ده آن مجموع که گردید برگزار ننگرهار و شریف مزار کابل، هرات، بامیان، مانند، منطقه هر در گذاری قانونتئاتر کارگاه ود

 درهرات، نفر 26 مزارشریف، در نفر 24 بامیان، در نفر 31 کردند. شرکت نفر 125 کارگاها این در کل در میشود. آموزشی کارگاه

  2.ننگرهار در نفر 22 و کابل در نفر 23

 

 یافته یشترب برجستگی اترئت های کارگاه جریان در که مسایلی شد. برپا ترئات های نمایش تر،ئات های کارگاه موفقیت بر اتکا با

 در نفر 111 الی 16 .کرد معرفی بیشتر مردم هب را برنامه این اترئت های نمایش گرفت. قرار تأمل مورد تئاتر های نمایش در بود

 در د.دا می انعکاس را مشخصی مشکالت مجموعه صحنه هر که داشت صحنه چهار اترئت نمایش کردند. شرکت اترئت نمایش هر
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 نهصح در .داشتند سروکار شان خانم یا خواهران دختران، با که بود پدر/برادر/شوهر معموال اصلی نقش بازیگر نخست، صحنه

 سوم صحنه کرد. می حل را خانوادگی اختالف یک یا پرداخت می زنان حقوق مسایل به ،خطبه یک قالب در ،مال یک دوم،

 کی جریان در یا دفتر یک در یا ها خیابان در را دختران که داد می نشان رسمی شغل یک در را مردی یا جوانی پسر معموال

 نآ در اجباری یا زیرسن ازدواج مورد یک که کشید می تصویر به را سناریویی اغلب چهارم صحنه داد. می آزار تجاری دادوستد

 نندگانک شرکت طبیعت فضا، هر مطابق ها صحنه دامنه و سطح نظم، افتد. می اتفاق جهیزیه سر بر ییها جنجال یا آید می پیش

   3کرد. می تغییر امنیتی بالقوه مالحظات و

 

 از پس کردند. می اجرا صحنه روی را نمایش افغانستان دموکراسی و بشر حقوق سازمان دیده آموزش ترئات بازیگران نخست،

 صحنه آن که را مشکالتی و نمایش خاص صحنه هر به راجع کنندگان شرکت های بحث دیده آموزش مجری یک نمایش، ختم

 مورد در برانگیز جنجال گاهی و فشرده های بحث اغلب که آنچه از پس دوم، کرد. می هدایت و رهبری را ساخت می برجسته

 پس ها، آن از شوند. داوطلب صحنه روی نمایش یک برای شد می خواسته کنندگان شرکت از بود، نمایش جنجالی موضوعات

 نمی کردن کار اجازه را خانمش که شوهر یک نقش در که احساسی شد می خواسته گوناگون، های نقش در نمایش تجربه از

 شریعت قانون خالف را خانواده از خارج زن یک نقش که مالیی و کرد، می جلوگیری خواهرش رفتن مکتب از که برادری یا داد

 ایه بحث برای کاملی فضای کار این .کنند شریک داشتند گرفت می قرار آزار مورد ها خیابان در که دختری و کرد می اعالن

 اغلب ها نمایش کرد. می ایجاد ،دادند می انجام زنان رب متفاوت ساختاری فضاهای در ردانم که چه آن به راجع خودمانی نسبتا

 داد. می تغییر اجتماعی محیط هر در زنان هجایگا به نسبت را مردان های موضع بنیاد، از خیلی بساموارد در و ،سریع خیلی

 

 هسابق بی محلی اجتماعات در که ،ترئات های روش کاربرد بود. توجه قابل ها نمایش این در مشارکت میزان و ها نمایش تعداد

 مند بهره منطقه پنج سطح در ها نمایش این از نفر 1139 از بیشتر رفته، رویهم کرد. جذب را بیشتری کنندگان شرکت بود،

 4بامیان. در نفر 682 و ننگرهار رد نفر 782 و کابل در نفر 1176 هرات، در نفر 756 مزار، در نفر 616 شدند:

 

 تارهایساخ با شده تعریف نسبت دارای مردان چگونه که این باره در مندتر زمینه جزئیات گردآوری برای کانونی گروه بحث 21

 کننده شرکت پنج کانونی گروه هر 5شد. انجام گذارند، می تأثیر اجتماعات سطح در زنان زندگی بر فرهنگی-اجتماعی متمایز

 این ها. سنت و فرهنگ  ،عمومی فضای  دینی، نهاد  خانواده، بود: زیر های دسته از یکی هر از شخص یک شامل که داشت

 ومتحک مسؤالن مدنی، جامعه مالها، ها(، )پاتریارک خانواده بزرگان افراد دارند. زنان عمومی نقش رب کننده تعیین نفوذ ها دسته

  .شدند می شامل را زنان روزانه زندگی به مربوط های سنت و ها عرف از آگاه مردم و

 گروه با، ارتباط و باره، در تخصص از باالتری سطح صاحب افراد با عمیق مصاحبه 24 پروژه، این های یافته بیشتر تقویت برای

 ،دینی نهاد ،)خانواده دسته پنج از یکی هر برای پیشنهادات شمول به پروژه، این های یافته شد. انجام نظر مورد اجتماعی های
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 کنندگان شرکت شد. شریک والیتی میزگرد طریق از محلی بازیگران با منطقه هر در سنت( و فرهنگ ر،بازا عمومی، حوزه

 را تپیشنهادا این کردند تعهد و تأیید را پروژه این یها یافته زیاد حد تا ،ندشد می شامل را دولتی ارشد مسؤالن هک ،میزگرد

 6.بگنجانند شان های برنامه و ها سیاست در

 

 شود. می ارائه مختصر صورت به بعدی های بخش در منطقه پنج از گزارش این انباشتی های یافته

 کلیدی های یافته

 دینی نهادهای و زنان

 دارای ها آن کنند. می بازی افغان شهروندان کنونی زندگی جهت بر نفوذ اعمال و کردنساختارمند در را نقش ترین مهم ماعل

 دیگری نهاد هیچ کنند. می کنترل را -مساجد و مدارس -محلی نهادهای ترین مهم و ندا محلی اجتماعات در عمیق های ریشه

 محل مالی یک نیست. مردم روزانه زندگی در رس دست در و مند قدرت دینی نهادهای اندازه به افغانستان در محلی سطح در

 کرد نت بر دینی ردای و پوشید عمامه یک که کسی هر"کرد: خالصه گونه این فصیح طور به بود خود همتایان نقش منتقد که

 همه در که است مالها نفوذ و قدرت دهنده نشان قول نقل این 7"کند. می جذب بیشتر پیروان و کند می بیشتر نفوذ اعمال

 .است داشته افغان زنان بر را تأثیر بیشترین شان نفوذ و کنند می نفوذ مختلف درجات در اجتماعی های گروه و ها دسته

 

 و نوهمگ هگرو ها آن دارد. وجود دینی بازیگران میان در و دینی نهادهای در توجهی قابل های تفاوت که شود نشان خاطر باید

 و آموزش های آرمان از که هستند معتدلی دینی نهادهای دهند. نمی تشکیل را زنان به یکسانی رویکرد دارای متجانس

 به بتنس تر لیبرال رویکردهای از ها آن د.نکن می حمایت دینی مستقر پارامترهای و آداب گرفتن نظر در با زنان توانمندسازی

 یم تحمل را زنان عمومی نقش تنها نه و کنند. می حمایت سیاسی و  فرهنگی  اقتصادی،-یاجتماع زندگی در زنان های نقش

 8.شندبا می نیز نقش چنین مشوق بگیرند، سهم شان اجتماعات در دهند می اجازه شان خانواده اعضای به که این از بلکه کنند

 بازیگران و دینی نهادهای تعداد اما کردند. بازی بامیان و هرات های والیت در زمینه این در ای نمونه های نقش محلی مالهای

 مثل ارک محافظه های والیت در بیشتر امر این است. کار محافظه بازیگران و نهادها از کمتر مراتب به باز اجتماعی لحاظ به دینی

  9دارد. حقیقت روستاها، و ولسوالی در خصوص به ننگرهار،

 

 در اه آن به اغلب که چه آن کنند. می تحریف ناشده کنترل و قید بی شکل به را دینی ایساختاره و قوانین رادیکال مالهای

 و اجدمس که است یپرمدعاتر و گیرتر چشم های نقش بخشد می بیشتر قدرت روستایی ناپذیر دسترس و دوردست اجتماعات

 در اجتماعی، کنترل و نظارت ساختار یا مدنی جامعه غیبت در  دینی، نهادهای است. آورده دست به اجتماعات آن در مدارس

 تارمندساخ و مدون دینی گفتمان یک که جا آن از کنند. می فعالیت ناشده کنترل صورت به و رقیب بدون روستایی اجتماعات
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 خودتحقق ال،رادیک  زنان هب دینی مختلف بازیگران رویکرد ،ندارد وجود دینی نهاد مراتب سلسله رأس جانب از زنان باره در

 النیعق یا دمن زمینه بدون دینی، اصول دیگر و احادیث قرآن، از شده گزینش های قرآئت بر صرفا که است انحرافی و بخشانه

 پوشندب برقع زنان که اند موافق آن با صورتی در تنها و ورزند می مخالفت اًعلن زنان اشتغال و آموزش با ها آن .است متکی کردن،

 چندین در زنان ردنک اعدام و سنگسار 11.بیاورند وجود به کاری فضای در جنسیتی تفکیک کاری و موزشیآ های سازمان و

  رساند. می اثبات به را مالها رادیکال جریان فزاینده نفوذ و قدرت کشور والیت

 نزنا از کشور مختلف مناطق در خودشان ها آن اما کنند می مبارزه و تبلیغ صریحاً زنان اخالقی سالمت برای مالها که این با

 یشنیدار های کلیپ شمول به سؤاستفاده این از فروان موارد دادند. قرار اذیت و آزار مورد را ها آن و اند کرده جنسی سؤاستفاده

 بسیار مالی یک از شنیداری های کلیپ اند. دختران و زنان از جنسی توجهات خواهان که دارد وجود ارشد مالهای به منسوب

 روی گسترده صورت به 11دخترانند و زنان از جنسی توجهات خواهان دهد می نشان که بامیان در دیگری و کابل در ارشد

 نمایش به را افغان دینی نهادهای در ها استفاده وءس نیز و بنیادین تناقضات از بعضی اعمال نوع این است. شده پخش اینترنت

 ذارد.گ می

 انزن که صریحی یها بیانیه هرچند اند.کشور در نهادها ترین زده جنسیت دینی نیروهای و ساختارها ،نهادها برعالوه، .1.3.3

 مردان دینی آموزشی نهادهای در کم دست اما است نشده داده بیرون کند منع شان الزم های نقش گرفتن عهده به از رسما را

 از تاعمد اند شده منع مساجد در نقش بازی از که زنان دارند. سلطه زیر نحصاریا صورت به تقریبا را دینی های شبکه افغانی

 مساجد با همراه زده جنسیت دینی آموزشی نظام اند. شده حذف نهادها این اداره و مدیریت از خصوص به دینی مکاتب و مدارس

 از ،جا همه در زنان زندگی ابعاد همه بر امر این است. انجامیده دینی نهادهای و نیروها جانب از زنان سرکوب به رادیکال دینی

 12است. گذاشته تأثیر آموزشی، و اقتصادی های فعالیت و ازدواج انتخاب پوشش، آموزش، تا گرفته خانواده

 افراطی مالهای
 اتیکدرام صورت به دیگر های گروه شمار و طالبان ایم. بوده افغانستان در  اسالم شدن رادیکالیزه شاهد ما نون،تاک 1981 دهه از

 وریستیتر و یاغی دینی بازیگران با که کسانی شمول به اسالم، تر رادیکال صورت یک نفع به را معتدل مالهای از قدرت توازن

 ولسوالی در ژهوی هب رادیکال، دینی تبلیغات بیشتر شدن برانگیخته اعثب المللی بین های نیروی حضور اند. داده تغییر دارند، رابطه

 ،شورشی های گروه با سری و علنی پیوندهای با مالها چرخد. می زنان محور بر تبلیغات این مهم بخش یک است. شده های

 می ها آن خوانند. می خارجی و فاسد های فاحشه را دارند سروکار دیگر دولتی نهادهای و غیردولتی های سازمان با که زنانی

 13بدهند. نشان ها آن اخالقی انحطاط منزله به را زنان پیشرفت آخرین کوشند
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 شورک از خارج مالها از بعضی "کند: می وارد خود مالی همکاران بر تلخی انتقاد بامیان، والیت از معتدل مالی یک رشید، مولوی

 های فعالیت 14".ورزند می مبادرت زنان علیه تبلیغ به عوض در اما اند شده فرستاده دین تبلیغ برای ها آن اند. خوانده درس

 تئاتر مایشن در کننده شرکت یک  چنانچه است. شده تبدیل کننده نگران فزاینده صورت به مسأله به مالها از برخی دولتی ضد

 دوره در زنان آزادی موضوع دولت، علیه شان نبرد پیشبرد برای 15".اند کرده مبدل جنگ جبهه یک به را مساجد ها آن "گفت:

 است. شده استفاده شان صفوف در نیروگیری برای تجمع محل مثابه به پساطالبان

 بر یمداوم نظارت و نشوند بسیج محلی اجتماعات که زمانی تا اما دهد قرار هدف را مالها این کرده سعی افغانستان حکومت

  .گرفت خواهد نیز بیشتر شدت که یافت خواهد ادامه محابا بی تنها نه افراطی مالهای تبلیغات ،باشد نداشته وجود مساجد

 تانافغانس در زنان پیشرفت کنونی روند با زمان درعین اما کنند نمی حمایت شورشی گروهای از که هستند نیز محلی مالهای

 راحتی به است ممکن اما شوند نمی براندازانه آشکار های فعالیت وارد ها آن هرچند ورزند. می مخالفت ایدئولوژیکی دالیل بنابر

 پیشرفت کنونی روند علیه که دانند می خود دینی وجیبه ها آن دارند. ها آن با ایدئولوژیکی اشتراک که دکنن مراجعه نیروهایی به

 قانون دشدی رعایت و جنسیتی تفکیک جمله از گیرانه، سخت شرایط تحت  فقط مالها از دسته این کنند. مبارزه زنان لیبرال

 گوید: یم ننگرهار از محلی مالی یک مثال، برای موافقند. زنان عمومی نقش با -تاپا سر پوشش -نقاب یا برقع بر مشتمل پوشش

 یم اخالقی فساد و رذالت باعث محل یک در زنان و مردان حضور زیرا نکنند کار کنند می کار مردان که دفاتری در باید زنان

 16کند. می ویران را خانواده بنیاد جامعه یک در اخالقی فساد و شود.

 است. غالب ننگرهار، در خصوص به کار، محافظه اجتماعات مالهای میان در زنان حقوق از گیرانه سخت خوانش یک همچون

 زنان عمومی نقش از که داشت وجود ها والیت آن در ای قوی روایت ضد اما داشت بازتاب نیز هرات و شریف مزار در قرائت این

 کند. می حمایت اجتماعی های محیط در

 معتدل مالهای

 های روایت به خود، گرایانه الاعتد اظهارات از پیشتبانی برای ها، آن موافقند. خانواده از خارج زنان نقش با معتدل مالهای

 ااتک با ها، آن .شدند می متوسل تاجر یک عنوان به ،)ص(پیامبر محمد زن خدیجه، سازی قهرمان مثال، برای اسالم، از تاریخی

 رد عبدالرزاق موالنا دهند. می نشان زنان عمومی نقش با سازگار دین عنوان به را اسالم اسالم، اولیه روزهای در خدیجه نقش بر

 گوید: می ننگرهار والیت

 

 که دکن نمی وضع زنان بر محدودیتی هیچ اسالم کرد. می تجارت که بود زنی نخستین پیامبر، زن خدیجه، بی بی اسالم، در
 17کنند. عایتر را شان اسالمی پوشش قانون ها آن که این شرط به است مجاز هرچیز نکند. یا بکند دیگر کارهای یا تجارت
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 ارندند تمایل اما، ها، آن کنند. برقرار شان ایمنی و حکومت شان، محلی پیروان و حامیان میان توازنی کوشند می معتدل مالهای

 و آزار ها، بدرفتاری از اما ها آن اند. عملگرا شان کارهای اداره در معتدل مالهای .بیندازند خطر به را شان منافع یا خودشان

 کنند. می تشکای دارند کشور در زنان که مشکالتی

 

 دید از .کنند می حمایت ،کند می فرض برابر کنشگران مثابه به را زنان و مردان که لیبرال خیلی های دیدگاه از مالها از ای پاره

 و زنان و مردان میان ای گیرانه سخت کار تقسیم هیچ ها آن اعتقاد به اند. جامعه در حق صاحب مردان اندازه به زنان ها، آن

 ملع دیدگاه از بیشتر کنند می رعایت معینی، حد تا کم دست را، اسالمی پوشش نقانو که زنانی بر ها آن تأکید ندارد. جود

 مسأله شخوان یک به ایدئولوژیکی وفاداری از تا گیرد می نشأت افغانستان اجتماعی و فرهنگی های واقعیت روشنایی در گرایانه

 گوید: می مزار، در لیبرال مالی یک ،موحد عبداالحد مولوی دین. از آفرین

 

 اسالمی معارف هم من دهند. می تشکیل دختران را ها طلبه اکثریت دارد. زن، و مرد از اعم طلبه، 411 که دارم ای مدرسه من
 ن،م مدرسه در بگیریم. نادیده را تکنولوژی توانیم نمی ما و است نوسازی حال در ما جامعه معاصر. علوم هم و کنم می تدریس

 دارم ردخت دو من که بگویم واضح خیلی بدهید اجازه کنیم. می تدریس انگلیسی زبان و کامپیوتر %31 و دینی مضامین %71 ما
 شان تحصیالت ها آن دارم دوست خیلی من کرد، تمام را آن که زمانی گیرند. می یاد را کریم قرآن اه آن اند. ساله 11 و 5 که
 18باشند. داشته خوب زندگی یک چگونه که بفهمند و بیارند دست به شان جامعه از درکی بدهند، ادامه را
 

 نانز اسالمی، معین مذاهب در بپردازند. زنان یرهبر جایگاه باره در انقالبی های اندیشه ترویج به کوشند می حتا معین مالهای

 نایمع به سنتی مرزهای همچون از رفتن فراتر اند. شده منع دینی و قضایی ارشد های مقام گرفتن عهده به از سنتی لحاظ به

 است نممک که اظهاراتی همچون کنند می جرأت سختی به دینی ارشد دانشمندان است. دینی کیشانه راست تفکر با رویارویی

 الماس از شیعه مذهب در را انقالبی قرائت یک بامیان، از ای محلی مالی ذکی، لیاسماع باشند. داشته بینجامد شان انزوای به

 گوید: یم ذکی شیعه، اسالم در افغان دانشمند ارشدترین از یکی فیاض، اهلل آیت به استناد با .کند می ترویج زنان به نسبت

 راستحضا است ممکن که گونه همان باشند. یعموم حوزهدر ندارند اجازه زنان که نیست ای اشاره هیچ جعفری فقه در کم دست

 یک انعنو به نیز و القضات قاضی یک عنوان به است داده اجازه زنان به جاغوری، از فیاض اهلل آیت فقها، از یکی ،باشید داشته

 بود. االب چقدر ها آن تحصیالت سطح که کرد نمی فرقی نداشتند، ار الذکر فوق کارهای اجازه انزن گذشته، در کنند. کار فقیه

 ترعای با المللی بین های سازمان با دارند اجازه زنان دهند.... انجام را کار هردو توانند می زنان گوید می فیاض اهلل آیت اکنون

 19ندارد. اسالم در اهیجایگ هیچ پوشند می زنان از بعضی که را  برقه اما کنند. کار  اسالمی حجاب قانون

 عاالنهف ها آن حالت، بهترین در است. زنان پیشرفت از تبلیغ برای منسجمی دیدگاه فاقد دینی نهاد ها، تفاوت این همه وجود با

 ماهیت به توجه با دهند. می را انزن کردن زندانی و اجتماعی حذف دستور ها آن حالت بدترین در اما پردازند نمی موانع خلق به

 تحمای بدون زنان اجتماعی پیشرفت دینی، نهادهای و بازیگران عمیق نفوذ و افغانستان جامعه در دینی نهادهای حاضر جا همه

 بهره پتناسیل این از باید هردو مدنی جامعه و حکومت رسد. می نظر به دشوار نه، غیرممکن اگر دینی، نیروهای صریح تصویب و
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 ایدارپ توسعه جنبش در معتدل دینی های گروه سهم جذب پی در هم و کنند حمایت دینی اتتبلیغ علیه زنان از هم تا جویند

 باشند. زنان

 عمومی حوزه در زنان

 زنان است. زده جنسیت خیلی عمومی، فضای یا بازار خصوصی، مؤسسات در چه عمومی مؤسسات در چه عمومی، حوزه ساختار

 زنان تمشارک سمت به بطی پیشرفت این با حتا کنند. می اشغال ستانافغان تر کالن عمومی فضای در را کوچکی جایگاه هنوز

 است. جنسیت سازی جریان به راجع اش مشایعتی های استسی و المللی بین حضور دلیل به عمده طور به عمومی حوزه در

 رعاب،ا تا گرفته آزار از مشکالت از وسیعی رشته با نزنا شود. می تلقی ناامن خیلی زنان برای کل صورت به عمومی حوزه هنوز

 عمومی حضور بهبود به همچنان افغان زنان مشکالت، این همه رغم به حال، این با اند. رو به رو قتل حتا و آزارجنسی ها،دتهدی

 که شود نشان خاطر یدبا برعالوه، است. ناچیز کماکان بازار در زنان نقش اما دهند. می ادامه کلیدی های بخش همه در شان

 در دکنن می احساس ها آن دارند. باشند، داشته ای شبکه کل در اگر ،را نهادی ایمنی شبکه کمترین زنان که است جایی بازار

 .کنند می ناامنی احساس معنادار اقتصادی های فعالیت به ورود در و دارند قرار خطرات و راتمخاط انواع همه معرض
 

 بازار و زنان

 از یمیزان از زنان .کنند می بازی همچنان و اند کرده بازی روستایی اجتماعات در حایزاهمیتی نقش افغان زنان سنتی، ظلحا به

 اییروست اجتماعات ساختار عمدتا اش دلیل برخوردارند. پیوسته هم به شدیدا کوچک روستایی اجتماعات در گذار و گشت آزادی

 ای درجه اند. یافته سازمان روستا از ای مجموعه یا روستا/قریه مانند کوچک های خوشه یا دسته به روستایی اجتماعات است.

 احدو اجتماع یک مرزهای از فراتر است غیره و قبایلی پیوندهای خانواده، مانند روستایی اجتماعات ساختار این ذاتِ که ایمنی از

 این مرزهای داخل در ها خانواده و مردم آورد. می وجود به وهیگر و اجتماعی تعامالت برای تری بزرگ فضای بنابراین رود، می

 گیری شکل باعث حدی تا عمومی پیوندهای و ها پیوستگی این شناسند. می را همدیگر عمده طور به ای خوشه اجتماعات

 اجتماعات نای درون در ندارد. وجود افغانستان در شهری های محیط در که شود می زنان برای امنیت و ایمنی های شبکه

 دهند. می انجام را ،ها خانه مدیریت و مواشی پرورش کوچک، های مزرعه در کار جمله از ،چندگانه سنتی وظایف زنان ی،روستای

 در سراسری مشکلی ناامنی است. شان خانواده بسته حوزه از خارج زنان گذار و گشت مستلزم وظایف این از بسیاری دادن انجام

 21اند. رو به رو آن با شهرها در که نیستند مواجهه اجتماعات آن در آزار یکسان میزان با زنان اما است افغانستان

 رسنتیغی اقتصادی تشبثات و ها برنامه درگیر ها آن اند. محلی اجتماعات در سنتی وظایف فقط انجام به محدود زنان حال، این با

 تاییروس اقتصادی دادوستد مهم بخشی که غیرسنتی، بازارهای د.شون نمی روستایی کوچک بازارهای در ها دکان مدیریت مانند

  دارد. قرار مردان اختصاصی کنترل در همچنان است،

 ایه نقش گرفتن عهده به به نسبت اما کنند می کار ها درمانگاه و مکاتب مثل جاهای در محلی سطح در عمومی بخش در زنان

 و پیوستگی هم به از کمتر درجه دارد. بیشتری تنوع ها ولسوالی های اداره ند.ا بوده میل بی ها ولسوالی ادارات در تری فعال

 محیط در زنان دارد. وجود شود می یافت روستایی اجتماعات های کلینیک و مکاتب در که چه آن با مقایسه در همبستگی
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 ینا بیشتر اما کند می محدود را ها آن زنان مسلکی ظرفیت فقدان البته، کنند. می کمتری امنیت و ایمنی احساس عمومی

 عهده به از را زنان که کند می تعریف را ها ولسوالی های اداره و محلی بازار کار که است اجتماعی های دینامیسم و ساختارها

  دارد. می باز فعال عمومی های نقش گرفتن

 اشتغال سنتی منابع نه شهرها، در است. ناتوان زنان از حفاظت تأمین در روستایی سنتی های شبکه شهری، های محیط در

 ارهایساخت روستاها، برخالف است. روستایی اجتماعات نمای سرشت که اجتماعی پیوستگی و اعتماد باالی میزان نه و دارد وجود

 تداش وجود اجتماعات و روستاها در که پیوستگی و اجتماعی سرمایه و است نوناهمگ شهری محیط زبانی و فرهنگی اجتماعی،

 بیشتر تراکم دارای شهرهای در شهری محیط داخل در زنان گذار و گشت این، رغم به 21است. غایب شهری های محیط در

 کابل است. محدود هنوز زنان آزادی آباد، جالل مانند تر کارانه محافظه شهری مراکز در اما است. توجه قابل کابل مثل جمعیت

 حوزه رد زنان حضور دینامیسم به تنوع این متنوع. و بزرگ جمعیتی با است شهری این که چرا است نظیر بی جهات بسیاری از

  افزاید. می عمومی

 ندارد. وجود خصوصی و عمومی نهادهای در ها آن مشارکت و زنان محض عمومی حضور میان همزمانی و اظرتن چهی حال، این با

 ت.اس روستایی اجتماعات در -دامپروری و کشاورزی -سنتی کارهای در ها آن مشارکت از تر پایین شهری بازار در زنان مشارکت

 به رو کنند می اداره و دارند را غیره و ها مغازه ها، خانه مهمان ها، نرستورا مانند کوچک تجارتی های برنامه که زنان تعداد

 دلگرم خیلی حضور این اما بازار، در زنان فزاینده حضور وجود با است. ناچیز هنوز ها آن تعداد کل در اما است بوده افزایش

 22دهد. نمی ننشا را زده جنسیت خیلی بازار ساختار یک لگویا در پاردایمی تغییر و نیست کننده

 ینا شود. می نگریسته بدگمانی با ها آن به مردانه سلطه تحت تجارتی محیط در هنوز اند ها تجارت مدیر و صاحب که زنانی

 نسبت زنی زنان از بعضی بلکه کنند می رد را خصوصی اقتصادی های برنامه اداره در زنان ورود صراحت با که نیستند مردان تنها

 در دخری از را شوهرش که دید را زنی افغانستان دموکراسی و بشر حقوق  مؤسسه پژوهشگران از یکی ندارند. مثبت دید آن به

 ارک مغازه یک در بود، می خوبی شخص ،زن دار مغازه ینا اگر"گفت: خانم آن کرد. منع کابل سه کارته محله در زنانه مغازه یک

 23"شود. نمی غلط چیزی مرتکب زن دکاندار"گفت: و کرد رد را او حرف بالفاصله شوهرش "کرد. نمی

 آموزش التربا نسبتا میزان است. هرات شهر است کرده خلق مشکالتی آن در جنسیتی مناسبات در تغییر که دیگر شهری منطقه

 مشارکت و تجنسی برابرتر روابط نیازمند ،بینجامد هرات شهر در جنسیتی اگاهی بیشتر میزان به که زنان، میان نفس به اعتماد و

 محدودکننده و کارانه محافظه خیلی هرات در هنوز اجتماعی و شهری محیط اجتماعی، تغییر این وجود با اما است. بازار محیط در

 اند. رفتهگ چالش به را مردانه رفتار و کنترل کیشانه راست الگوی ،کنند می رد را نابرابر مناسبات این که ،زنان از بعضی است.

 و زنان میان خودکشی اعمال دیگر و خودسوزی باعث امر این که دهند می پاسخ خشونت با اغلب دانمر موارد، گونه این در

 شتربی مشارکت کابل شمول به دیگر جاهای در زنان با مقایسه در هنوز مشکالت، این همه رغم به هراتی، زنان شود. می دختران

 خیابان یک حتا هرات، شهر در دارند. کراچی و فروشی سبزی بقالی، معاش امرار برای ها آن .دارند اقتصادی های فعالیت در
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 در که است مثبت تحول یک این 24اندازند. می راه ککوچ تجارتی های برنامه آن در سنتی طور به زنان که دارد وجود خاصی

  شود. قتشوی بیشتر شود، تقلید دیگر جای که این از قبل باید هرات در ابتدا در الگو این ندارد. وجود دیگر عمده شهری مناطق

 اذیت و آزار و زنان

 دختران و زنان یابانیخ آزار از که دهد می رخ فضاها ریس یک در آزار است. انافغانست در ثابت مشکل یک زنان عمومی آزار

 زنان با اغلب مردان که دارد ادعا ها گزارش .شود می شامل را خصوصی و دولتی نهادهای در قدرت از استفاده وءس تا گرفته

 حاشیه به گیری تصمیم سیاست در را ها آن کنند می تالش و دهند می قرار فشار معرض در را ها آن کنند، می بدرفتاری

 کاری های برنامه در ورزند، می تعلل زن کارمندان به دادن مرخصی در مرد مدیران که است آن از حاکی گفتاری شواهد انند.بر

 دیگر، بساموارد در کنند. وادار شان های خواست پذیرفتن به را ها آن تا سازند می هایی بهانه و کنند می شکنی کار ها آن

 وزارت شاورم ،25نورانی جالل کنند. مأیوس و خسته را ها آن تا دهند می قرار شفاهی آزار مورد را شان زن همکاران مردان

 گوید: می فرهنگ و اطالعات

 

 کند می کار ریاست در جا آن در که متواضع و جوان دختر یک برد، نخواهم را ریاست یا شخص آن اسم من من، وزارت در     
 ار در پسر آن لحظه، همان در درست بود. داده آزار را او پسری که بود کرده ادعا و رفته اشکبار چشمان با زن رئیس یک پیش

 رئیس !"فاحشه فاحشه، فاحشه، تو او،" بود: گفته مکررا و بود دهش داخل دزدانه که چرا بود کرده باز
 به ورد منطقه به را پسر وزیر و رساند وزیر به را قضیه او بیرون. برو و کن بس بود، داده هشدار پسر به و کرده مداخله بالفاصه

 فرستاد. تنبیه عنوان
 

 توجهات خواهان و دهند می آزار را زنان متأهل مردان شمول به جوانان است. شده تبدیل زنان برای جدی مشکل یک به آزار

 می ناامنی احساس مردان مصرانه های زدن زل و نگاه آماج تحت اغلب عمومی فضای در رفتن راه هنگام زنان شوند. می جنسی

 آن دادن آزار برای .دهند می تحویل ها آن به قبول غیرقابل و نامناسب های جوک و لمس را زنان های بدن اغلب مردم کنند.

 مشاهده 26نورانی جالل کنند. می روشن و خاموش را شان های چراغ و زنند می بوق را شان های ماشین موتر/ هارن ها آن ها،

 گذارد: می میان در ما با گونه این را خود

 

 خترد یک صورت به مستقیما  موتر یک سر پشت از را تربوز تکه یک که دیدم مردی ،مبرد می سر به مرخصی در من روز یک 
 از اصیخ مردان که بدانید باید شما شد. شوکه خیلی و زد فریاد بلند بود، خورده تکان هانی،ناگ ضربه این از که دختر داخت.ان

 را نانز بلکه کنند می اذیت را ها آن زنان، سمت به سنگ و تربوز های تکه پرتاب با تنها نه ها آن برند. می لذت زنان دادن آزار
 خاطر هب بیابند، دورافتاده مناطق در را زنان ها آن اگر کنید باور کنند.... می لمس و گیرند می نیز نیشگون پرجمعیت جاهای در

 آزار مورد تر آرام جاهای در را زنان است مکنم ها آن کشید. خواهند شان موی از و زد خواهند سیلی با را زنان خودشان لذت
 بدهند. قرار نیز جنسی

 

 اند. کرده بازی افغانستان جامعه در آفرینی تحول های نقش گذشته دهه جریان در دیداری، های رسانه خصوص به ها، رسانه

 رد زنان های عکس انتشار بیان، برای هایی کانال گذاشتن اختیار در شغلی، های فرصت ایجاد طریق از زنان بر ها آن تأثیر
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 اه رسانه های برنامه این است. بوده توجه قابل زندگی جدید مدهای و ها سبک معرفی رسانی، اطالع مردان، سلطه تحت جامعه

 از تر اللیبر تصویر درحقیقت، اند. داشته زنان روی نیز منفی نقشی ها رسانه حال، این با  است. شده زنان شدن توانمند باعث

 هب است. برانگیخته زنان علیه را کار محافظه نیروهای و ها خانواده شود می پخش تلویزونی های کانال طریق از اغلب که نانز

 نقش ردنک محدود برای زنان ونییتلویز تصاویر از که کاران محافظه برای عمدتا تبلیغاتی ابزارهای ایجاد با کار این ،دقیق عبارت

 زده دامن زنان علیه عمومی های برداشت به ها کمپین این است. داشته وسمعک نتیجه کند، ریبردا بهره نانز عمومی های

 گوید: می هرات، گذاره ولسوالی از ،27عبدالعظیم مولوی چنانچه است.

 

 اتتبلیغ و ها رسانه در حتا گیرند. می قرار بدرفتاری مورد کاری های محیط در زنان اما است رفیع خیلی اسالم در زنان جایگاه
 بی نوع این و ها رسانه علیه اسالمی مبنای بر دارند مسؤلیت ما علمای .دارند قرار ها استفاده وءس معرض در ها آن ری،تجا

 صولا نباید ما جامعه و زنان پاخیزند. به ها رسانه این علیه باید زن حقوق مدافعان خصوص به کنند. مبارزه زنان{ }به احترامی
 به مده می ترجیح که ناراضم ای اندازه تا وضعیت این با خیلی من است. بد نهایت بی ها رسانه رفتار .کنند نقض را اسالمی

 بمیرم. ماندن زنده جای
 

 سرانپ تلویزونی های صحنه به اغلب کانونی های گروه های بحث و ترئات های نمایش کنندگان شرکت نطقه،م چهار سراسر در

 جهدرنتی و باز حد از بیش تلویزونی تجاری تبلیغات یا  بارانه و بند بی و جالب های گپ در که مد آخرین با جوان دختران و

 منفی أثیرت عمومی فضای در زنان حضور بر ونییتلویز های صحنه که گفتند ها آن کردند. می استناد دارند، نقش قبول غیرقابل

  دارد.

  

 و عمومی های بخش در شان های فعالیت افزایش طریق از عمومی فضای در اجتماعی فشارهای از سرپیچی برای افغان زنان

 خدمات اداره و رانندگی سواری، دوچرخه مانند انههنجارشکن و جسورانه اقدامات سلسله یک اند. بوده مبارزه حال در خصوصی

 آهنگ ها هنجارشکنی این ادامه اند. کرده خانواده محیط از خارج زنان حضور تدریجی سازی عادی به توجهی قابل کمک تاکسی

 28بخشید. خواهد بهبود را زنان برای مطلوب اجتماعی تغییر

 

 واهدخ کمک عمومی فضای در زنان جایگاه و نقش بهبود به اعمال همچون گیرانه سخت قانونی پیگرد و خیابانی آزار انگاری جرم

 کننده سرگرم را آن عمدتا ها آن .آورند می روی خیابانی آزار به پیگردقانونی از ترسی بدون اغلب مردان حاضر، حال در کرد.

 بیشتر آزار به نباید خیابانی آزار به رسیدگی برای قانون مجری های ارگان کمپین است. نیز پیچیده مسأله یک این بینند. می

 شود. منجر غیرعادالنه مبنای بر

 

 خانواده نهادهای و زنان

 زا زنان مشکالت از بسیاری است. مهم افغانستان جامعه در زنان جایگاه فهم برای افغانستان در خانواده سنتی ساختار فهم

 ت.اس مراتبی سلسله شدیدا افغان های خانواده ساختار شود. می ناشی افغان مردمحورانه و مردساالرانه کار، محافظه های خانواده

 جنسیت یلیخ منابع توزیع و ریگی تصمیم است. گیری تصمیم مرکز و قدرت منبع خانواده مرد عضو ترین بزرگ یا پتریارک یک

  است. دختران و زنان ضرر به زیاد حد تا و زده
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 ان،ش مرد همتایان به نسبت دختران و زنان به پایدار. است مشکلی یافغان های خانواده داخل در دختران و زنان علیه تبعیض

 ره به خانواده مرد اعضای با و شود می داده تر نازل و فرودست جایگاه ها آن به ،دقیق بیان به شود. می گذاشته کمتری زشار

 شود. می رفتار امتیازی رتصو به ممکن طریق

 

 همه، از تر کننده نگران است. شایع زنان علیه موارد بسا در و دارد ریشه افغان های خانواده داخل در خشونت تبعیض، مثل

 در زن اعضای سرکوب شود. نمی دیده عمل در جزایی جرم یک مثابه به هنوز خانواده داخل در گسترده خشونت از استفاده

 حیطم کند. می تجویز را زنان علیه خشونت اعمال خانواده رفتار مردانه قوانین است. قبول قابل فرهنگی لحاظ به خانواده داخل

 ندهنرسا خصوصی خیلی حوزه این درون به را خود پنجه هنوز افغانستان خانواده قانون و است قانون بی خیلی کماکان خانواده

  است.

 

 دارد. ازنی زمانهم فرهنگی تغییر نیازمند حوزه این در زنان جایگاه در بهبود است. فرهنگی اکثرا افغان خانواده در زنان مشکالت

 بسیاری  کرد. خواهد بازی اجتماعی نابرابر مناسبات جبران در مهمی اندازه همان به نقش زنان اقتصادی کارکردهای در تغییر

 اعضای است. ناچیز خانواده مادی بقای برای اقتصادی مبارزه در هنوز زنان نقش برند. می رنج مزمن فقر از افغان های خانواده از

 است کلیدی خانواد درون در اقتصادی مناسبات در تغییری دارند. عهده به را بقا برای مبارزه های مسؤلیت عمده بخش مرد

 و مادی تولیدی های نقش بهبود خانواده در زنان نقش بهبود راه بهترین قدرت. مناسبات در همزمان تغییر میزان آوردن برای

  هاست. آن مالی

 

 ارک محافظه خانواده زنان، حقوق از فزاینده آگاهی کند. می فرق مناطق سطح در خانواده داخل در زنان علیه خشونت دینامیسم

 افزایش است. شده زنان میان در خودسوزی مانند خودکشی اعمال باعث و کشیده چالش به را هرات در فرهنگی ساختارهای و

 بوده رگ ارتغ بازیگران توضیح غیرقابل رفتار یعنی متفاوت، عامل یک دلیل به رسد می نظر به شمال در زنان علیه خشونت

 دودمح ننگرهار والیت در ار زنان عمومی نقش ای قبیله قوانین و معین فرهنگی های رویه خشونت، دینی، ریکا محافظه است.

 دهش مند هدف حمالت و ها خشونت سبب زنان هنجارشکنانه و لیبرال فزاینده صورت به رفتارهای بامیان، و کابل در کند. می

 29است.

 

 هاسنت و فرهنگ زنان،

 رایب گذارند. می احترام زنان به ها افغان فرهنگی، لحاظ به کند. می رفتار تناقض چندین با زنان با افغانستان مردانه فرهنگ

 کی تسلیم مثل رسمی کار یک برای مردان کنار در طوالنی صف یک در دهد نمی اجازه زنان به اغلب ستانافغان فرهنگ مثال،

 تازه نز یک تا خیزند می بر خود های صندلی از افغان مردان عمومی، ترانسپورت در .بمانند منتظر پاسپورت یک اخذ یا عریضه

 در زنان از که است مثبت فرهنگی های ویژگی و ها ارزش ها این همه است. زنان به احترام خاطر به عمل هردو بنشیند. وارد

 کند می تأیید توجهی قابل درجه تا را زنان علیه نتخشو از استفاده فرهنگ همین برعکس، کند. می حمایت افغانستان جامعه

  گوید: می نورانی جالل چنانچه انگارد. ینم مردود را زنان خیابانی آزار مثل زنان علیه رفتارها سوء از بسیاری یا

 

 این از {ها}مردان آن شما، به نسبت فایقه احترام با است. شده تبدیل افتخار یک به نفسه به مردان غیراخالقی اعمال متأسفانه،
 به ار مردان با زن یک زدن گپ و خندیدن مردان همین برعکس، کنند. می افتخار کنند، می خیانت زنان به نمایشی خیلی که
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 آینده و یزندگ باره در و بنشینند مردان کنار بدهند اجازه زنان به که این به رسد به چه ،شمارند می نابخشودنی گناه یک مثابه
 31د.کنن صحبت شان

 

 ردکارب دلیل به ،که دارد وجود ها المثل ضرب و اصطالحات واژگان، از ای گسترده طیف افغانستان، ای محاوره زبان و فرهنگ در

 ندندار را آن ارزش زنان که کند می منتقل را پیام این ادبیات از ژانر این شود. می زنان ارزش و درجه تنزل سبب شان، روتینه

 گوید: می نورانی جالل .شود رفتار جدی صورت به ایشان با که

 
 اشید،ب دهکر مشاهده باید شما زنان... با نه اما کنیم مشوره دیوارها با باید گوییم، می ما خانواده، در زنان بیشتر تحقییر برای

 یا محمود یا احمد مادر را ها آن مردان درعوض، کنند. می اجتناب خانواده در ها آن اسم با شان زنان زدن صدا از اغلب مردان
 31گذارند. می نام نقل( و حمل )ماشین کوچ یک یا خانه مال را شان زنان حتا یا زنند. می صدا ها بچه مادر

 

 معیاری نستبا عمل یک این شهری، های خانواده میان در حتا است. افغان های خانواده در مستقر عمل یک جنسیتی تفکیک

  دارد. دولتی دفاتر و مکاتب شمول به ها خانواده از بیرون زنان برای جدی تبعات کار این فرهنگی، عمل یک عنوان به است.

 

 در شود. می یافت  چهارگونه مناطق زمراک سطح در هنوز منازعه حل برای ابزاری همنزل به مرد یک به دختر یک دادن بد رسم

 یک به دختری ،بامیان کهمرد در شود. می تعدیل ازدواج های روش از سنتی شکل بردرکا طریق از بددادن رسم معین، موارد

 نظر هب طرفین رضایت بر مبتنی ازدواج یک دادن بد عمل این که این برای شد. داده اختالف حل برای قربانی یک خانواده عضو

 اجازدو محلی های عرف با همخوانی در عروسی محفل یک و .داد انجام را ازدواج برای خواستگاری تشریفات قربانی خانواده برسد،

 32بود. شده برگزار

 

 دختران سر بر اغلب غنی افراد دهد. می قرار اقتصادی دادوستد یک معرض در را زنان که دارد وجود ازدواج زیاد منفی های رسم

 طریق از ندبیاور دست به بیشتر پول که این برای ها خانواده از بعضی کنند. می رقابت باالتر جهیزیه پرداختن طریق از لگخوش

 مطابق ماا شود می اجرا کشور مناطق از بسیاری در رسم این کنند. می تشویق را رقابت این ،داوطلب باالترین به دختر یک دادن

 رد که انجامد می گیخانواد اختالفات به اغلب ازدواج عمل از شکل این که است این بجال است. تر شایع ننگرهار در ها گزارش

 33شود. می ختم جنجالی های طالق به نهایت

 

 مولش به ادند بد و زیرسن ازدواج مانند معینی فرهنگی رسوم علیه پیوسته افغانستان بشر حقوق های سازمان و مدنی جامعه

 یها روش این اند. کرده مبارزه است، برابر اقتصادی ستد و داد یک با جهات بسیاری از که ازدواج  شده تجارتی عجیب شکل

 ایدب که است نیاز قانونی تعدیل یا جدیدی قانون به ازدواج، قبول غیرقابل های روش اصالح برای است. مقاوم کماکان ازدواج

 وهنم اصطالحات از بسیاری علیه فرهنگی مبارزه یک به برعالوه، کند. اعالن ممنوع شد ذکر که را اجازدو عجیب و خاص اشکال

 ینا در عمده نقش این بازی برای بالقوه توان از ها رسانه است. ضرورت کنند می استعمال شان روتینه ارتباطات در مردان که

  است. برخوردار زمینه
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 بندی جمع

 ها آن تپیشرف مانع تاریخ طول در که کلیدی نهادی و ساختاری مسایل به رسیدگی در افغانستان در زنان پیشرفت بر تمرکز

 ها ینا کند. می متأثر را زنان خشونت، و امنیت ات گرفته ظرفیت فقدان از پیوسته، هم به عامل چندین است. مانده ناکام بوده

 گیرد. می قرار ها آن مبنای که دارد وجود نیز ای زده جنسیت یتنها بی اجتماعی نهادهای و ساختارها اما است واقعی مسایل

  است. ضروری زنان پیشرفت ادامه برای ساختارها این اصالح

 

 صورت به اتقریب و دارند افغانستان جامعه در گیرفرا حضور ها آن .دنگذار می زنان بر را تأثیر بیشترین دینی نهادهای و بازیگران

  که کنند می تبلیغ های راهنمایی و ها ایده از عمده طور به بازیگران و نهادها این دارند. قرار نمردا کنترل تحت اختصاصی

 پیشرفت یاندازها چشم دینی، نهاد اصالح و دینی بازیگران دیدگاه کردن معتدل بدون .کند می محدود را زنان عمومی نقش

  ماند. خواهد باقی تیره کماکان زنان

 

 دهز جنسیت شدت به بازار محلی ختارهایسا کنند. می بازی محلی های اقتصاد در اهمیت کمترین جدوا نقش یک افغان زنان

 و یتجنس سازی جریان طریق از را زنان تا است شده ها گذاری سرمایه .اند نیافته دست زمینه این در یپیشرفت به زنان و است

 باقی هوابست و شده رانده حاشیه به زنان اما است داشته مثبتی برآیندهای تدابیر این کند. توانمند سیاسی سهمیه های نظام

 نیاورند. وجود به خودشان برای محلی بازارهای در فضایی اگر ماند خواهند

 

 مراتبی سلسله و زده جنسیت میزان همان به خانواده گر،دی مهم نهادهای مثل است. دیگری قدرتمند اجتماعی ساختار خانواده

 می را هایی تصمیم همیشه خانواده مرد عضو یک .شوند می حذف گیری تصمیم از زیاد دح تا کماکان دختران و زنان است.

 رب امر این است. شایع و ای ریشه خیلی زنان علیه خشونت همه، از تر مهم است. پسران و مردان نفع به منابع توزیع گیرد.

 حوزه رد تغییرات جرقه خانواده داخل در قدرت مناسبات در یراتتغی گذارد. می تأثیر دراماتیک گونه به زنان و دختران پیشرفت

  زند. می زنان برای نیز را دیگر های

 

 است، معضل یک هنوز ازدواج قبول غیرقابل های روش رساند. می آسیب زنان به سنتی و فرهنگی خاص های رسم نهایت، در

 از ار زنان سرکوب اما گذارد می احترام زنان به افغانستان گفرهن شود. می ها آن به رسیدگی برای هایی تالش که این رغم به

 لحاظ به امر به شدن تبدیل حال در سرعت به شهری مراکز در خیابانی آزار حاضر، حال در کند. می تجویز توجهی قابل جهات

 نیز و عمومی نهادهای در روانی و فیزیکی های بدرفتاری معرض در را زنان گاهی گاه افغان مردان است. قبول قابل فرهنگی

 گیرد. می قرار قانونی پیگرد مورد ندرت به ها بدرفتاری این اما دهند می قرار خصوصی

 

 اینهاده خانواده، نیست. ممکن نیزیر اجتماعی معین نهادهای و ساختارها در اصالحات آرودن بدون افغانستان در زنان پیشرفت

 این شود. می زنان پیشرفت مانع و است زده جنسیت خیلی عوامل دیگر انمی از ها سنت و فرهنگ و عمومی حوزه دینی،

 بدهند. ادامه را خود صعود به رو دایم حرکت افغان زنان که است قرار اگر باشد اصالحات آماده باید ساختاری نهادهای
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  افغانستان یدموکراس و بشر حقوق سازمان درمورد
 2119 سال در که است یانتفاع ریغ و طرف یب مستقل، مؤسسه کی (AHRDO) افغانستان یدموکراس و بشر حقوق سازمان

 کشافان و توسعه باشد. یم بتث افغانستان یاسالم یجمهور دولت اقتصاد وزارت چهارچوب در سازمان نیا است. دهیگرد لیتشک

 کردیرو سازمان، نیا دهند. یم لیتشک را سازمان نیا ینادیب هدافا ک،یدموکرات یها ارزش میتحک چنان هم و بشر حقوق

 و دهنمو اتخاذ کیدموکرات اصول و بشر حقوق یی هیپا میمفاه نمودن یهمگان و ساختن یدرون به نسبت یمتعارف ریغ کامال

 الس چند در .دینما یم ادهاستف شیخو اهداف تحقق یراستا در محور قاعده و یمشارکت ،یهنر ،یفرهنگ نرمِ یابزارها از شتریب

 اشتهد تمرکز جامعه نینش هیحاش اقشار و ها هیال بر که افغانستان حوزه( زون) پنج در گوناگون یها برنامه سازمان نیا گذشته،

 به یجنگ اتیروا نیتدو جنگ، انیقربان یاجتماع یشوراها لیتشک زن، جوان رهبران شبکه لیتشک است. نموده قیتطب اند،

 حقوق میمفاه ای داستان و قصه نگارش و خلق قیطر از یبشر حقوق اتیادب جیترو و طرح انداختن براه و ،یداستان اتیادب سبک

 انافغانست یدموکراس و بشر حقوق سازمان یها تیفعال جمله از ساز یسیپال یها گزارش نشر و نگارش گونه نیهم و ،یبشر

 .شوند یم شمرده

  

 


