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در بارة اين گزارش
اين گزارش نشان مى دهد كه زنان افغان، در صورت نقض حقوق شان، 

چگونه مطالبة عدالت را مى كنند. در حين جستجوى عدالت و دست يابى 
به يك نتيجة مطلوب از طريق سيستم هاى رسمى، مكانيزم هاى موجود 

حل و فصل منازعات و سيستم خانوادگى، با چه موانعى روبه رو مى شوند. 
بخشى از تحقيقات و برنامه ريزى هايى كه توسط انستيتوت صلح اياالت 

متحده (USIP) انجام شده است، چگونگى استفاده از راه حل هاى 
اجتماعى جهت دسترسى زنان به عدالت را بيان مى كند. اين گزارش از 
مارچ 2011 الى جنورى 2012 بر مبناى مطالعات قوم شناسى مربوط به 

منازعات زنان در پنج واليت افغانستان، تهيه گرديده است. اين تحقيق با 
همكارى انجمن فعاليت هاى زنان و خدمات اجتماعى، سازمان رفاه 

انسانى و سازمان حقوق بشر و دموكراسى افغانستان، صورت گرفته است. 
تحقيق مذكور توسط دفتر اداره انكشاف بين المللى براى دموكراسى و 
حكومتدارى و دفتر بين الملى مواد مخدر و انفاذ قانون وزارت خارجه 

اياالت متحده تمويل گرديده است.

در بارة مؤلفين
تيم لوكارو از سال 2010 به مدت سه سال به حيث مسؤول ارشد 

برنامه ريزى در انستيتوت صلح اياالت متحده در افغانستان، در مورد 
موضوعاتى چون حل منازعات به شيوه هاى سنتى، دسترسى زنان به 
عدالت و منازعات بدون خشونت، كار كرده است. وى قبل از اين به 

نمايندگى از اين انستيتوت، با تمركز روى شيوه هاى سنتى حل نزاع، در 
اليبريا و سودان جنوبى كار كرده است. اريكا گاستون مدافع حقوق بشر 

با هفت سال تجربه در بخش هاى برنامه سازى، انكشاف حقوق بشر و 
عدالت در افغانستان، مشغول كار بوده است. آخرين تأليفات آكادميك و 
پاليسى  سازى وى در قالب سه كتاب در باره موضوعاتى چون معضالت 
قانونى، اخالقى و عملى در مناطق پرآشوب و بحران  زاى امروزى مانند 

يمن و افغانستان به نشر رسيده است. در اين كتاب ها، سيستم هاى 
قضايى و كاركردشان مورد شناسايى قرار گرفته و از طريق تحقيقات 
موضوعى، نظرياتى در مورد نقش قانون در كشور هاى در حال گذار، 
ارائه داده شده است. تحقيقات اوليه توسط دو عضو انستيتوت صلح 
اياالت متحده، ريحانه حسينى و فريد بيات صورت گرفته است. نينا 

سوداكر تحليل معلومات اوليه را انجام داده است.
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دسترسى زنان به عدالت در افغانستان

خالصه
بعد از شكست طالبان در سال 2012، حمايت از حقوق و دسترسى زنان به عدالت، يكى از اولويت هاى اصلى جامعة  ■

بين المللى، حكومت افغانستان و مدافعان حقوق زن، به شمار مى رود.

آگاهى از حقوق زنان، سهمگيرى زنان در زندگى اجتماعى و دسترسى زنان به خدمات صحى و تعليم و تربيه، رشد  ■
تهية  و  اجتماعى  ـ  روانى  خدمات  و  دولت  طرف  از  حقوقى  مساعدت هاى  زمان  عين  در  است.  داشته  چشمگيرى 

سرپناه براى زنان به طور قابل مالحظه اى افزايش يافته است.

اين مقدار از پيشرفت در يك دهه، در كشورى كه معيارهاى محافظه كارانة فرهنگى، خشونت ها و منازعات موجود و  ■
وضعيت نامطلوب اقتصادى، باعث پيشرفت كمترى مى شد، چشمگير است.

تعداد  ■ است.  مانده  باقى  محدود  خيلى  عدالت،  به  دسترسى شان  و  زنان  حقوق  از  حفاظت  دست آورد ها،  اين  وجود  با 
كمى از زنان از مكانيزم هاى دولتى يا خدمات مؤسسات غير حكومتى استفاده مى كنند. معيار هاى كهنة اجتماعى از 
شبكه هاى  به  و  برانگيخته  را  اجتماعى  احساسات  تخلفات،  از  گزارش دهى  مى كند.  جلوگيرى  زنان  حقوق  احقاق 

اجتماعى صدمه مى زند.

از  ■ مردان  و  زنان  كمِك  درخواست  مانع  بيرونى،  دخالت هاى  با  مخالف  اجتماعى  تابو هاى  وجود  جوامع  از  بعضى  در 
دولت و سازمان هاى غير حكومتى مى شود. وجود مجموع اين موانع باعث ادامة تضعيف حقوق و مانع مراجعة افراد 

براى دستيابى به عدالت مى گردد.

در حريم خانواده ها و يا اجتماع مطرح مى كنند. با وصف اين هم، تعدادى از موانع  ■ زنان نياز هاى حقوقى شان را اكثراً 
معيارى، با اهميت و عملى، ايشان را از درخواست و دسترسى به عدالت باز مى دارد.

دارد.  ■ مالحظه اى  قابل  تأثير  عدالت،  به  زنان  دسترسى  افزايش  و  تصميم گيرى  بر  موانع  اين  عوامل  شناسايى 
تصميم گيرى هاى نامناسب به علت اين كه باعث تضعيف حقوق مى گردند، ريشه در ارزيابى نادرست از فرصت هاى 

محدود براى عدالت و عواقب مربوط به آن را دارند.

به علت كاهش كمك هاى دولتى و مؤسسات غير حكومتى بعد از ختم سال 2014، توجه به زمينه هاى اجتماعى و  ■
موانعى كه زنان با آن مواجه مى شوند، حياتى به نظر مى رسد.
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مقدمه
گر چه وضعيت حقوق زنان به صورت قابل توجهى نسبت به يك دهه قبل بهبود يافته است، ولى با آن هم براى تأمين 
حقوق كامل شان راه طوالنى و نامشخصى را در پيش رو داريم.1 طالبان قبل از شكست شان در سال 2002، محدوديت هاى 
زيادى را بر حقوق زنان و شكل زندگى مدرن شان و ممانعت از سهمگيرى شان در فعاليت هاى اساسى مانند رفتن به مكتب، 
كار بيرون از خانه و گشت و گذار در جاده ها بدون يكى از بستگان مردشان، اعمال كرده بودند. زنان مجبور بودند هنگام 
حضور در اجتماع از سر تا به پا حجاب بپوشند. آنها حق نداشتند با دكانداران يا داكتران تماس گرفته و غير از اعضاى فاميل 
باعث عدم دسترسى زنان به خدمات صحى و... مى گرديد. از  خود با كس ديگرى صحبت كنند. اين محدوديت ها، شديداً 
بهره ورى از حقوق سياسى خويش كامًال محروم بودند. حقوق زنان جهت سهمگيرى در فعاليت هاى اجتماعى ناديده گرفته 
مى شد. تعداد كمى از آنها در نقش هاى تصميم سازى، فعاليت داشتند. محدوديت ها بر زنان به شكل خيلى سخت و ظالمانه 

به اشكال سنگسار در محضر عام به خاطر عمل جنسى و يا بريدن ناخن به خاطر استفاده از رنگ ناخن، اعمال مى شد.
در سال هاى اوليه بعد از سقوط حكومت طالبان، دولت جديد افغانستان گام هاى مهمى را به خاطر حذف محدوديت هايى 
كه طالبان در مورد حقوق زنان ايجاد كرده بود، برداشت.2 در سال 2004، بعد از تدوير لويه جرگة قانون اساسى در كابل، 
حكومت افغانستان قانون اساسى جديدى را تصويب كرد كه مطابق آن، همة شهروندان افغان به شمول زنان، داراى حقوق 
مساوى اند. در اوايل سال 2003، افغانستان به كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان (CEDAW) پيوست. در سال 2007، 
وزارت امور زنان پالن عمل ملى براى زنان را تصويب كرد كه در آن انكشاف بهتر، تعليم و تربيه و قوانينى در نظر گرفته 
شده بود كه تساوى كامل زنان را در افغانستان محقق مى ساخت.3 در سال 2009، بر اساس فرمان حامد كرزى، قانون منع 
خشونت عليه زنان توشيح گرديد. اين قانون تعدادى از اعمال ديگر مانند، تعرضات فزيكى، اقتصادى و روانى را نيز به عنوان 

جرم به رسميت شناخت.4
زنان در زندگى اجتماعى، مخصوصا در مواردى كه دولت آن را به رسميت شناخته بود، سهم روزافزونى به دست آوردند. 
سازمان ملل متحد،  به نام (UN WOMEN) زنان  درسال 2010، صندوق زنان ملل متحد (UNIFEM) كه بعداً 
نام گذارى گرديد، گزارش داد كه 19 الى 21 فيصد از پست هاى دولتى توسط زنان اشغال شده است كه نسبت به يك دهة 
گذشته افزايش چشمگيرى را نشان مى دهد.5 ولسى جرگه، يا مجلس نمايندگان افغانستان، داراى 69 عضو زن مى باشد كه 
28 فيصد از كل كرسى هاى پارلمان را تشكيل مى دهد. پارلمان افغانستان، يكى از پارلمان هايى است كه در سطح جهان، 
بيشترين نمايندگان زن را دارا است. در مجلس سنا يا مشرانو جرگه نيز زنان 28 فيصد از كرسى هاى سناتورى را در اختيار 
دارند. تعداد كرسى هاى زنان در پارلمان مطابق به قانون تعيين شده است. در ابتدا نمايندگى زنان در شوراهاى واليتى 25 
بر اساس تعديلى در قانون انتخابات به و جود آمد، به 20 فيصد كاهش يافت.6 پروگرام  فيصد تعيين شده بود، ولى بعداً 
همبستگى ملى از ابتكارات ديگر دولت افغانستان است كه از طريق سازمان هايى كه به شكل دموكراتيك انتخاب مى شوند، 
 (CDC) اداره بودجه هاى انكشافى را در سطوح محلى در سراسر كشور به عهده دارند. در شوراهاى انكشاف اجتماعى
سهمگيرى زنان نيز در نظر گرفته شده است كه بر اساس گزارش هاى تفكيك جنسيت، 35 فيصد از اعضاى اين شوراها 
را زنان تشكيل مى دهند. در اين شوراها صرف 3 فيصد از زنان در مقام هاى اجرايوى كار مى كنند كه با مقررات مطابقت 

ندارد.7
در مورد انكشاف تعليم و تربيه و حفظ الصحه زنان نيز تالش هاى زيادى صورت گرفته است. مطابق به بعضى تخمين ها 
در سال 2001، تعدادى كمتر از ده هزار دختر در سراسر كشور در مكاتب نام نويسى كرده بودند. مطابق به گزارش وزارت 
معارف افغانستان، تعداد دخترانى كه بين سال هاى 2011-2012 در مكاتب ثبت نام كرده اند به چيزى كمتر از سه مليون بالغ 

مى شود.8 تعداد زنان معلم نيز افزايش داشته است. مرگ و مير مادران در سال 2009 به نصف تقليل پيدا كرده است.9
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مصاحبه هاى كيفيتى كه براى تهية اين گزارش صورت گرفته اند، نشان مى دهند كه وضعيت زنان نه تنها در عرصه هاى 
قانون گذارى، تعليم و تربيه و حفظ الصحه پيشرفت هايى داشته؛ بلكه اين پيشرفت ها در سطوح پايين اجتماع نيز محسوس اند. 
نظريه عمومى در بين زنان و مردان مصاحبه شونده، حكايت از اين دارد كه وضعيت حقوق زنان بعد از سال 2001  اندكى 
بهبود يافته است؛ هر چند اين پيشرفت ها با سطح خيلى پايين آن با زمان حكومت طالبان مقايسه شود! بر مبناى گفته هاى 
يكى از زنان واليت شمالى جوزجان، اين دست آورد ها رو به افزايش اند: ”وضعيت فعًال بهتر شده است. مردان بيشتر متوجه 
زنان هستند. به سخنان شان گوش مى دهند، ولى هنوز هم مردان در مورد مسايل مهم با زنان مشوره نمى كنند.“10 به گفتة 
زنى ديگر از جوزجان، ”شرايط زندگى تقريبًا مشابه به وضعيت حاكم در زمان رژيم طالبان است! حاال ما كمى آزادى [در 

رفت و آمد] داريم.“11
بعضى از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند كه ميزان تعرضات محلى و قتل هاى ناموسى خيلى تقليل يافته اند و در بعضى 
جاها مردم تعليم و تربيه و فرصت هاى استخدام زنان را مورد توجه قرار مى دهند و به زنان حق مى دهند براى خود شريك 
زندگى انتخاب كنند. در مناطق سروى شده، بسيارى از زنان و مردان پاسخ دهنده گفتند كه آموزش هاى قانونى و آگاهى دهى 
نيز پيشرفت كرده است. بر اساس گفتة زنى از دايكندى: ”بعد از اين كه كرزى به افغانستان آمد، زنان شرايط بهترى دارند. 
او عدالت، برابرى و حقوق زنان را براى شان باز گرداند. زنان خودشان مى توانند در مورد زندگى شان تصميم بگيرند و كسى 

در امور شخصى شان دخالت نمى كند.“12
اين پيشرفت ها به خاطر سرمايه گذارى ها و سهمگيرى هاى بى سابقه اى كه بعد از سال 2002 انجام يافته اند، صورت 
گرفته است. بعد از حمله تحت رهبرى آمريكا كه در اثر آن رژيم طالبان از بين رفت، پشتيبانى از حقوق زنان، از تعهدات و 
اولويت هاى اصلى جامعة بين المللى و تمويل كنندگان بين المللى به شمار مى رود. حمايت و انكشاف حقوق زنان نه تنها از 
جانب تمويل كنندگان با اشتياق فراوان مورد توجه قرار مى گيرد، بلكه از جانب فعاالن داخلى و حكومت افغانستان نيز مهم 

شمرده مى شود.
فعاالن حقوق زن نه تنها به جلوگيرى از تعرضات بر حقوق زنان توجه داشتند، بلكه براى انكشاف دسترسى زنان به 
عدالت نيز فعاليت مى كردند، تا اگر حق زنى مورد نقض قرار گيرد، بتواند عدالت را جستجو كرده و به آن دسترسى داشته 
از  حمايت  و  پيشرفته  پاليسى هاى  و  قوانين  ارتقاى  رسمى،  عدالت  انكشاف  بر  عدالت  به  دسترسى  استراتيژى هاى  باشد. 

فعاليت هاى آگاهى دهى مبتنى بر الزامات قانونى يادشده و افزايش مساعدت هاى حقوقى براى زنان، استوار است.

جدول 1: تصويرى از وضعيت زنان در افغانستان
147 از 148 كشورأ  UNDP شاخص عدم تساوى جندرى
22 فيصدب سطح سواد زنان از سن 15 به باال 

والياتى كه سطح سواد زنان كمتر از 
يازده از سى و ششج 10 فيصد است  
پارلمان: 69 نفر از 249 عضو ( 27.7 فيصد) نمايندگى در نهاد هاى قانونگذارى  
سنا: 28 نفر از 102 عضو ( 27.5)د  

اعضاى زن در شورا هاى انكشاف شهرى 
(كه توسط دولت افغانستان و تمويل كنندگان 

146.010 از 408.594 (36 فيصد)ه  خارجى حمايت مى شوند) 
87 فيصدو كسانى كه حد اقل يكبار به يكى از اشكال مورد خشونت قرار گرفته اند. 
62 فيصدو كسانى كه چندين با مورد خشونت قرار گرفته اند 

أ. گزارش UNDP، سال 2013 مراجعه كنيد به The Rise of the South (پيشرفت انسان در جهان متغير)
ب. الرين اوتس، The Mother of All Problems (بزرگ ترين مشكل)، گاردين، 21 جون 2013

ج. حيات علوى، زنان در افغانستان، اخبار راوا، 12 نوامبر 2012
www.ipu.org/wmn-e/classif.htm ،د. زنان در پارلمان ها

ه. لطيفه حميدى، وزارت احيا و انكشاف دهات افغانستان، ايميل، 13 نوامبر 2013
و. نيج هون و اوتس، زندگى با خشونت: گزارش ملى در مورد ”سوء استفادة خانوادگى در افغانستان“ (كابل، گلوبل رايتس، مارچ 2008)

فعاالن حقوق زن نه تنها به 
جلوگيرى از تعرضات بر حقوق زنان 
توجه داشتند، بلكه براى انكشاف 
دسترسى زنان به عدالت نيز فعاليت 
مى كردند تا اگر حق زنى مورد نقض 
قرار گيرد، بتواند عدالت را جستجو 
كرده و به آن دسترسى داشته باشد.
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بر عالوة حمايت از مكانيزم هاى دولتى، بودجه هاى قابل مالحظه اى براى پشتيبانى از تعداد زيادى از مؤسسات غير 
حكومتى در آگاهى دهى و ارائه خدمات حقوقى و هم چنان براى پشتيبانى صحى، روانى، اجتماعى و تهية سر پناه براى زنان، 
تخصيص يافت. افزايش كادرهاى خارجى اى از اين دست، نقش ارزشمندى را در دسترسى زنان به عدالت آغاز كردند. زنانى 
كه در اين مورد با آنها مصاحبه شده است، اظهار داشتند كه مؤسسات غير حكومتى و ديگر مدافعان حقوق زن، آنان را تا 

حد زيادى در دسترسى به عدالت كمك كرده اند. 

 چالش هاى پيش رو 
با وصف اين كه بعد از فروپاشى طالبان در سال 2002 دست آورد هاى قابل مالحظه اى به دست آمده است، با آن هم تا هنوز 
زنان افغان با يكى از پرچالش ترين محيط هاى جهان مواجه اند. بر اساس سروى بنياد تامسن رويترز در سال 2011، بحران 
موجود، سطح باالى مرگ و مير مادران و خشونت هاى داخلى، دسترسى محدود به خدمات صحى و تقريبًا عدم برخوردارى 
از حقوق اقتصادى، با هم تركيب گرديده و افغانستان را به كشور خطرناكى براى زنان تبديل كرده است.13 با وصف آن كه 
سطح سواد زنان حدود ده درصد در يك دهة گذشته افزايش يافته است، اما افغانستان يگانه كشور منطقه است كه هنوز 
هم فيصدى پايين سطح سواد زنان را دارا است.14 زنان آزادى  اندك اقتصادى و فرصت هاى شغلى كمى دارند. با داشتن 16 
فيصد از زنان اشتراك كننده در فعاليت هاى كارى، در مقابل 80 فيصد مردان، كمترين ميزان را در منطقه دارد.15 بر اساس 
گزارش انكشاف بشرى كه در سال 2013 توسط پروگرام انكشافى ملل متحد (UNDP) نشر گرديد، در اين منطقه تنها 

كشور يمن داراى بيشترين نابرابرى جندرى مى باشد.16
معيارهاى اجتماعى محافظه كارانه، آزادى هاى اساسى زنان را از ازدواج و طالق گرفته تا سرپرستى اطفال و آزادى هاى 
آنها در گشت و گذار، محدود مى كند. گفته مى شود كه يكى از برجسته ترين مقام هاى مذهبى در سال 2012 فتوا داد كه 
زنان در درجة دوم نسبت به مردان قرار دارند.17 در حالى كه ازدواج دختران در سنين كمتر از 16 و يا 15 سالگى با اجازة 
اولياى شان غير قانونى مى باشد، مگر هنوز هم در برخى از جوامع، دختران را كه خيلى جوان تر از سن يادشده اند، به شوهر 
مى دهند و حتى بعضى ها در هنگام تولد نامزد مى شوند.18 در بسيارى از مناطق كشور هنوز سيستم تويانه تطبيق مى شود! 
به طريقى كه يكى از خويشاوندان شوهر به خانوادة عروس جهت راه اندازى ازدواج پول مى پردازد. قتل هاى ناموسى يعنى 
قتل يكى از اعضاى فاميل كه معموًال زنان مى باشند، به منظور جلوگيرى از سرافگندگى و بى حيثيتى (با وجود اين كه قانونًا 
ممنوع است) اجرا مى شود، سنگسار و جزا هاى سنگين ديگر باالى زنانى كه مرتكب عمل جنسى و يا جرايم ديگر اخالقى 

مى شوند، تطبيق مى شود.
گرفته  ناديده  عمل  در  قانونى  حمايت هاى  اين  ولى  دارند،  مساوى  حقوق  مردان  با  زنان  افغانستان  قوانين  به  مطابق 
مى شوند. مطابق به گزارش ملل متحد دربارة قانون منع خشونت عليه زنان (EVAW) از جملة 2299 مورد گزارش شده 
به كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) كه مطابق به قانون EVAW جرم شمرده مى شوند، تنها 7 فيصد 
آن در اثر اقامة دعوا توسط خارنواالن مورد بررسى قرار گرفته اند.19 استفاده از قانون براى حمايت از زنان خيلى محدود باقى 
مانده است. 17 واليت از جملة 34 واليت از اين قانون پيروى مى كنند و صرف دو منطقة مهم شهرى آن را به طور كامل 
تطبيق مى كنند.20 فعاالن حقوق بشر مى گويند كه اين قانون كه در سال 2009 نافذ شده است، هنوز خيلى جديد است. براى 

تطبيق آن الزم است راه درازى طى شود. با آن هم همه ساله پيشرفت هاى خوبى صورت مى گيرد.
است،  گرفته  صورت  گزارش  اين  تهية  براى  كه  مصاحبه هايى  در  مى برند،  رنج  آن  از  زنان  كه  عمومى  نابرابرى هاى 
انعكاس يافته است. هيچ يكى ذكر نكرده است كه با زنان و مردان مساويانه بر خورد مى شود و يا اين كه زنى بتواند به 
حقوق خود دسترسى داشته باشد. در بسيارى از موارد حقوق اساسى زنان به شكل اعمال خشونت هاى خانوادگى، تجاوز 
و آزار جنسى، جزادادن يا زندانى كردن به خاطر فرار از خانه نقض شده بود. تعدادى هم به عدم وجود مساوات در حقوق 
اقتصادى و اجتماعى زنان و مردان اشاره داشتند. زنان به طور مكرر از دارايى ها و پس اندازهاى مالى و حق كاركردن محروم 

ساخته شده اند.
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شوند.  روبه رو  بزرگترى  مشكالت  با  سال 2014  در  بين المللى  قواى  خروج  از  بعد  كه  دارند  ترس  زنان  از  بسيارى 
تصويب  عليه  مبارزه  مصروف  كه  زنان  حقوق  محلى  گروپ هاى  براى  است  خوبى  متحد  كه  حالى  در  بين المللى  جامعة 
قوانين محافظه كارانه اى اند كه حقوق زنان را محدود مى كند،21 سازمان هاى دولتى افغان را نيز جهت تآمين حقوق زنان 
حمايت و ترغيب مى كند. در صورت افزايش تمايل به تطبيق پاليسى هاى محافظه كارانه و كاهش تأثيرات جامعة جهانى، 
دست آورد هايى كه در اين مدت به و جود آمده اند به خطر مواجه خواهند شد. اگر بعد از خروج قواى بين المللى وضعيت امنيتى 
نيز بد تر شود، در آنصورت فعاليت هاى احتمالى زنان نيز كاهش پيدا كرده و دسترسى آنها به تعليم وتربيه، كار و عدالت تقليل 
مى يابد. زنان و مردانى كه در اين سروى مورد تحقيق قرارگرفتند اظهار داشتند كه همين حاال نيز فعاليت زنان در مناطقى 

كه ثبات خوبى ندارند، محدود شده است.22
برعالوة موارد فوق، الزم به ذكر است كه ادارات افغانى و انجو هاى افغان كه از سال 2002 به خاطر پيشرفت در حقوق 
زنان و دسترسى زنان به عدالت كار و تالش زيادى مى كردند، به شدت به كمك هاى خارجى متكى اند. در صورت هرنوع 
وضعيت سياسى و امنيتى بعد ازخروج قواى بين المللى، احتمال مى رود ميزان كمك هاى تمويل كنندگان از آنچه در 12 سال 
گذشته وجود داشت كاهش يابد. با وجود اين كه مكانيزم هاى خارجى و دولتى براى برآورده شدن نياز هاى حقوقى و دسترسى 
زنان به عدالت تاكنون نيز مؤثر نبوده اند، احتمال آن وجود دارد كه در آينده به علت كمبود بودجه و خرابى وضع امنيتى 

دسترسى به آنها از اين هم مشكل تر گردد.
اين موضوع از اين جهت نگران كننده است؛ زيرا طورى كه اين تحقيقات نشان مى دهد، چالش مهمى كه باقى مى ماند 
عدم دسترسى خانم ها به منابعى است كه از سال 2002 به بعد براى شان در نظر گرفته شده بود. اكثريت زنان نمى توانند به 
مكانيزم هاى دولتى و يا سازمان هاى غير دولتى (بازيگران دولتى يا خارجى) دسترسى پيدا كنند. بسيارى از منازعات مربوط 
به نقض حقوق زنان در خارج از خانواده، حل و فصل نمى گردند و اگر هم اتفاق بيافتد به جاى اين كه به سازمان هاى دولتى 
يا خارجى مراجعه كنند، به واسطة ريش سفيدان يا جرگه ها حل مى شود. اين گزارش روى برخى از معيارهاى اجتماعى، 
پيامدهاى بالقوة آن و موانع عملى اى كه منجر به استفادة محدود از مكانيزم هاى خارجى مى شوند، روشنى مى اندازد. اين گونه 
موانع سنتى، با اهميت و حقيقى در تصميم گيرى يك زن در مورد اين كه چگونه موضوع نقض حقوق خود را دنبال كند و 
اين كه جهت دست يابى به يك نتيجة عادالنه چه مسيرى را طى كند، تعيين كننده اند. عالوه بر اين، توانايى زن جهت جذب 

http://cso.gov.af/Content/files/AMICS.pdf (2013 ادارة احصائية مركزى افغانستان، يونيسف، جنورى) أ. شاخص احصائيه گيرى عمومى افغانستان 2011/11
http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT (2014 ،سازمان صحت جهانى) ب. نسبت مرگ و مير مادران، بانك جهانى

 http://usaidlandtenure.net/afghanistan 8 ،(اسناد دولتى افغانستان و  ادارة كمك هاى بين المللى اياالت متحدة آمريكا) ج. ادارة حقوق مالكيت ها و منابع

جدول 2: شاخص هاى اختالف جندرى در افغانستان و كشور هاى مجاور

كشور
ميزان سواد 

زنان (٪)

نسبت مرگ و 
مير مادران 

(در 100.000 
تولد زنده)

پيش بينى 
عمر زنان

زنان و مردان در 
نيروى كار (٪)

مالكيت زمين 
توسط زنان

اختالف جندرى 
(در بين 148 

كشور)

2147جزنان: 16 – مردان: 80ب61ب400ب22 تقريبىأافغانستان

11132زنان: 29 – مردان: 662206881هندوستان

107—زنان: 16 – مردان: 81237573ايران

123—زنان: 23 – مردان: 451906783پاكستان

57—زنان: 57 – مردان: 100447175تاجيكستان

—— زنان: 48 – مردان: 100367175ازبكستان
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كمك يا مداخلة نهاد دولتى و خارجى، نه تنها به موانع شخصى، ترس ها و چالش هاى موجود بر سر راه زنان بستگى دارد، 
بلكه در نحوة ارتباط كلى جامعه در رابطه با نتايج اين جرگه ها نيز بستگى دارد. اين اجتماعات به طور كامل به روى مداخله 
و يا كمك هاى بيرونى بسته اند (طورى كه در افغانستان به كثرت ديده مى شود). موانع رفتن به خارج از جامعه مى تواند، نه 

تنها توانايى زنان بلكه توانايى مردان را نيز جهت دسترسى به نهاد هاى دولتى يا خارجى محدود كند.
موانع جمعى سهم مهمى در طراحى برنامه ها دارند و مى توانند بر شيوة دسترسى زنان به عدالت، تأثير بيشترى داشته 
باشند و ممكن است حداقل برخى از محدوديت هايى را روشن سازد كه با وجود تالش هاى بزرگ و گام هاى بلندى كه در 
راه حفاظت از حقوق زنان برداشته شده است، هنوز هم وجود دارند. اين يافته ها نشان مى دهد كه رويكرد صرفًا مبتنى بر 
حقوق، جهت بهبود دسترسى زنان به عدالت، بدون درنظرگرفتن موانع جمعى، ممكن است تأثير كمترى داشته باشد و حتى 

در برخى موارد باعث افزايش شكاف بين جامعه، منابع دولتى و قواعد عدالت گردد.
اين امر به آن معنى نيست كه دسترسى زنان به عدالت باعث شود كه از استراتيژى هايى كه نظر به شواهد موجود و 
بعد از سال 2002 تأثيرات بارزى از خود به جا گذاشته اند، صرف نظر كنيم. مصاحبه شوندگان برخى از دست آوردهايى را ذكر 
كرده اند كه نشان مى دهد برخى از اين استراتيژى هاى مبتنى بر حقوق، به تدريج به موفقيت مى رسند. هر چند اين گزارش، 
جرگه هاى محلى را بخش مهمى از چشم انداز عدالت در افغانستان به شمار مى آورد ـ و امكان دارد همين طور پيش رود 
ـ ولى اين به آن معنى نيست كه حقوق زنان در جامعه كامًال متكى بر رويكرد عدالتى صرفًا محلى باشد (از آن جايى كه 
عده اى قطعًا با اين رويكرد مخالف اند، مشكالتى در برنامه ريزى به وجود آمده است كه اختالف زيادى را در بين گروه هاى 
مدافع حقوق زنان دامن زده است). در عوض، تدوين يك استراتيژى مركب از هر دو روش براى حفظ دست آوردهاى موجود 

و براى ازميان برداشتن موانعى كه هنوز هم بسيارى از زنان با آن مواجه  اند، كارساز خواهد بود.
تمركز اصلى اين گزارش بر اين است كه محاسبات و پاسخ هاى زنان را از طريق يكى از گزينه ها مانند خانواده، جامعه 
و يا مكانيزم هاى خارجى، با توجه به اين كه پروگرام ما بر اساس يك يا همة اين مكانيزم شكل مى گيرد، مستندسازى 
نمايد. با بررسى اين كه زنان چگونه در مورد حقوق خود در درون خانواده و مكانيزم هاى جامعه و محدوديت مربوط به آنها 
مذاكره مى كنند، مهم است كه از نوع انتخاب هاى زنان و آنهايى كه سيستم عدالت رسمى را اداره مى كنند، درك بهترى 
داشته باشيم. در نتيجه، دسترسى به عدالت عبارت است از توانايى براى دست يابى به راه حلى مؤثر، جواب گو و عادالنه در 
هنگام برخورد با منازعه، اختالف و يا شكايت. اين اصطالح، معموًال به معنى دسترسى به مكانيزم هاى عدالت رسمى به 
كار برده مى شود، اما اين گزارش تعريف وسيع ترى را ارائه مى كند كه شامل دسترسى به مكانيزم هاى اجتماعى و احترام به 

روح عدالت نيز مى شود.

روش تحقيق يا متودولوژى
تحقيقى كه اين گزارش بر اساس آن تهيه گرديده است، توسط دفتر دموكراسى و حكومت دارى ادارة انكشاف بين المللى 
اياالت متحده براى و ادارة بين المللى مبارزه با مواد مخدر و تطبيق قانون وزارت امور خارجة اياالت متحدة آمريكا، تمويل 
گرديده است. كارهاى ساحوى آن از مارچ 2012 الى جنورى 2013 در پنج واليت به پيش برده شد. تيم هاى تحقيقاتى ما 

به مدت چهار و نيم هفته در هر يكى از واليات مورد نظر و ولسوالى هاى آن مصروف فعاليت بودند.
واليات مورد نظر عبارت بودند از دايكندى، هرات، جوزجان، كابل و سرپل (شكل 1 را نگاه كنيد). در اين واليات، 
تحقيق كنندگان، هفت ولسوالى ذيل را مورد بررسى قرار دادند: نيلى و شهرستان در واليت دايكندى، انجيل در واليت هرات، 

آقچه در واليت جوزجان، پغمان در واليت كابل و سانچارك در واليت سرپل. شهر هرات و شهر سرپل نيز شامل اند.
انتخاب  كرده اند،  همكارى  را  ما  نيز  تحقيق  اين  تسهيل  در  كه  محلى  همكار  سازمان هاى  با  مشورت  در  ولسوالى ها 
شده اند. واليات و ولسوالى ها با درنظرداشت عواملى چون وضعيت امنيتى، تركيب قومى و موقعيت جغرافيايى انتخاب  شدند. 
در هر منطقه با مردمى كه در مناطق شهرى، روستايى و نيمه شهرى زندگى مى كردند، مصاحبه گرديد (مناطقى كه در 
نزديكى مناطق شهرى قرار دارند و نه در خود شهر). سهولت و امنيت دسترسى به منطقه از مالحظات اولية تحقيق كنندگان 
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به شمار مى رفت. بدون دسترسى به آن، اجراى تحقيقى كيفى و معنى دار نمى توانست امكان پذير باشد. ساحة دسترسى ما 
بيشتر از مساحت منطقة مورد نظر بود.

تحقيق كنند گان پنج گروه بزرگ مصاحبه شوندگان را در نظر گرفته بودند:
ارائه دهندگان خدمات دولتى يا نمايندگان شان، از جمله واليان و ولسواالن، پوليس، مقامات قضايى و نمايندگانى • 

از رياست حقوق وزارت عدليه كه به قوانين مدنى آگاهى داشتند، شعبات واليتى امور زنان (DoWA)، كميسيون 
مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) و ديگران

بزرگان جامعه و ارائه دهندگان خدمات محلى• 
ارائه •  در  كه  كسانى  مخصوصًا  نظر،  مورد  مناطق  در  فعال  مدنى  جامعة  سازمان هاى  و  دولتى  غير  سازمان هاى 

خدمات مربوط به خانم ها مانند، آموزش و حمايت از زنان فعاليت دارند
آن عده از افراد جامعه كه سهم مستقيم در منازعات نداشتند• 
افراد شامل در منازعه، مخصوصًا زن به حيث يكى از طرفين دعوا• 

تيم هاى تحقيق كننده با 213 نفر مصاحبه هاى رسمى انجام دادند. اين تيم ها از يك يا دو كارمند تمام وقت انستيتوت 
صلح اياالت متحده و يك همكار محلى تشكيل گرديده بودند. در هر واليت دو تيم موظف شده بودند كه اعضاى يكى 
از تيم ها را كامًال زنان و اعضاى تيم ديگر را كامًال مردان تشكيل مى داد. اساسًا اين تيم زنان بود كه با پاسخ دهندگان زن 
مصاحبه مى كرد. تيم مردان موظف بود با نمايندگان مرد، بزرگان جامعه و نمايندگان دولت صحبت نمايد. تحقيق كنندگان 
107 مصاحبه عميق و ساختارى را از طريق بيست و سه گروپ تحقيقى (گروپ هاى تمام زن يا تمام مرد)؛23 سى و يك مورد 

مصاحبه در مورد منازعات، عالوه بر آن، پنجاه و سه مصاحبه و بحث ديگر غير رسمى و نيمه ساختارى اجرا كردند.
انتخابى نمونه گيرى  از دو روش پالن شده و  از تركيبى  مصاحبه هاى مورد نظر،  تحقيق كنندگان جهت تعيين موضوع 
نقش  منازعات  در  اشكال  از  شكلى  به  كه  كسانى  معموًال  را،  ديگرى  خاص  افراد  مصاحبه شوندگان  آن  در  (كه  مى كردند 

شكل 1: والياتى كه تحت پو شش تحقيق قرار گرفتند.
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جدول 3: تصويرى از ولسوالى هاى مورد تحقيق: تعداد مصاحبه شوندگان، خصوصيات، قوميت 

واليت سرپل، شهر سرپل (و قريه هاى نيمه شهرى خواجه بلند، رولغان كالن، بيش كپه)
هفت مصاحبه انفرادى  •

مركز شهر، نفوس تقريبى: 115.000أ    •
اكثريت ازبك، اقليت پشتون، تاجيك و هزاره، چند اقليت كوچكتر ديگر  •

واليت سرپل ولسوالى سانچارك
بحث در يك گروپ انتخابى، شش مصاحبة انفرادى  •

نفوس تقريبى 86.000 نفر، وضعيت امنيتى خيلى ناپايدار، فاصله سى دقيقه از مركز واليت، توليدات زراعتى و صنايع دستى  •
اكثريت تاجيك، اقليت بزرگ ازبك و اقليت هاى كوچك تر پشتون و هزاره  •

واليت جوزجان ولسوالى آقچه
بحث در سه گروپ انتخابى، نوزده مصاحبة انفرادى  •

نفوس تقريبى 50,000 نفر فاصله سى و يك مايل از مركز اين واليت يعنى شهر شبرغان  •
تركمن نشين، جمعيت بزرگ ازبك، اقليت كوچك پشتون ها، روستاى تباى به طور كامل پشتون نشين است  •

واليت كابل ولسوالى پغمان
بحث در چهار گروپ انتخاابى، 19 مصاحبة فردى  •

روستايى تا نيمه شهرى، نفوس تقريبى 120,000ب نفر، فاصلة مركز ولسوالى از كابل سى دقيقه. از نگاه اقتصاد بيشتر متكى بر زراعت اند، تعدادى از مردم هم براى كار به شهر كابل مى روند.  •
اكثريت پشتون، اقليت هاى بزرگ تاجيك، جمعيت كوچك عرب  •

واليت دايكندى ولسوالى شهرستان
بحث در پنج گروپ انتخابى، هشت مصاحبة فردى  •

روستايى، نفوس تقريبى 66.000 نفر، اكثر مردم به كار زراعت مشغول اندج، منطقه اى خيلى دورافتاده و محروم از خدمات دولتى  •
اكثريت هزاره، تعدادى كمى از سادات  •

واليت دايكندى، منطقة نيلى  
بحث در دو گروپ انتخابى، پانزده مصاحبة فردى   •

مركز واليت شهرى كوچك، با حدود 30,000د نفوس، منبع اصلى درآمد مردم آن توليد بادام، دسترسى به ادارات دولتى نسبتًا آسان و تهديد هاى ضد دولتى محدود هستند.  •
هزاره  •

واليت هرات ولسوالى انجيل
بحث در سه گروپ انتخابى، سيزده مصاحبة فردى   •

نيمه شهرى، نفوس تقريبى 236,000ه، يكى منطقه بازارى، دسترسى به امكانات دولتى در مركز ولسوالى كمتر مى باشد، اكثر روستاهاى دوردست به امكانات دولتى دسترسى ندارند  •
اكثريت تاجيك، اقليت بزرگ پشتون، جمعيت هاى كوچك تر هزاره و تركمن ه، تركيبى از شيعه و سنى  •

واليت هرات، شهر هرات
بحث با دو گروپ انتخابى، هفت مصاحبة فردى   •

شهرى، جمعيت تقريبًا 436,000و منطقة جبرئيل، عمدتًا هزاره نشين   •
اكثريت تاجيك، اقليت هاى بزرگ پشتون، هزاره و تركمن و نيز اقليت هاى كوچك تر قزلباش، بلوچ و ازبك   •

أ.  وزارت احيا و انكشاف دهات، ”خالصه اى از طرح انكشاف ساحوى: مركز  سرپل واليت سرپل“ (گزارش، با همكارى UNDP و وزارت احيا و انكشاف دهات، نومبر 2007) 2 
www.mrrd-nabdp.org/attachments/article/139/Saripul_Saripul%20Center_Summary_Finalized.pdf

ب.  UNHCR ”پروفايل ولسؤالى هاى منطقة مركزى، دفتر فرعى“ (پغمان، كابل، 31 جوالى، 2002) 1 
www.aims.org.af/afg/dist_profiles/unhcr_district_profiles/centra/kabul/paghmani.pdf

ج.   وزارت احيا و انكشاف دهات، ”خالصه اى از طرح انكشاف ولسؤالى ها: ولسؤالى نيلى واليت دايكندى“ (گزارش، با همكارى UNDP و وزارت احيا و انكشاف دهات، نومبر 2007) 2 
www.mrrd-nabdp.org/attachments/article/134/Daykundi_Nili%20_DDP%20Summary-Finlized.pdf

www.aims.org.af/afg/dist_profiles/unhcr_district_profiles/western/hirat/injil/injil.pdf 1 (2002 ،انجيل، هرات، 26 آگست) “پرو فايل ولسؤالى، دفتر فرعى” ، UNHCR   .د
www.aims.org.af/afg/dist_profiles/unhcr_district_profiles/western/hirat/injil/injil.pdf 1 (2002 ،انجيل، هرات، 26 آگست) “پرو فايل ولسؤالى، دفتر فرعى” ،UNHCR   .ه

و.    دفتر مركزى احصائيه، دولت جمهورى اسالمى افغانستان، ”استقرار نفوس واليت هرات بر مبناى معيار هاى مدنى، شهرى، روستايى و جنسيتى 2012-2013“ (دفتر مركزى احصائيه، كابل، 2012)، 
http://cso.gov.af/Content/files/Herat%281%29.pdf
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داشتند، براى مصاحبة بعدى معرفى مى كردند). در هر يكى از ساحات مورد نظر، با استفاده از روش نمونه گيرى پالن شده و 
دستورالعمل هاى ساختارى، سه گروه اول مصاحبه شوندگان مورد تحقيق قرار گرفتند.

هدف كلى اين بود كه فرايندهاى تصميم گيرى هاى فردى و طريقه هايى كه در جريان حل و فصل منازعات به كار 
وجود  به  توجه  با  شوند.  مستندسازى  وسيع تر،  اجتماعى  چارچوب  يك  قالب  در  تصميم گيرى ها،  نحوة  و  مى شدند  گرفته 
اصلى  عوامل  و  علل  شناسايى  خانواده ها،  داخلى  منازعات  مقابل  در  فرهنگى  ممنوعيت هاى  و  اجتماعى  محدوديت هاى 
اين منازعات، چالش بزرگى به شمار مى رفت. پنهان كردن، كم اهميت نشان دادن، يا عدم تمايل به صحبت كردن در مورد 
منازعات با افراد بيرون از آن اجتماع، از جملة موضوعاتى است كه توسط تيم هاى تحقيق شناسايى  شدند. در برخى موارد، 
مردم يا افراد نمى خواستند و يا نمى توانستند در مورد حقيقت قضايا صحبت كنند، به سناريوهاى فرضى اى كه احتماًال براى 
حل و فصل چنين منازعاتى به كار مى رفتند، استناد شد. با اين حال، تحقيق كنندگان حتى االمكان كوشش كردند تا قضاياى 

منازعات واقعى را با استفاده از مصاحبه هاى ساختارى پيگيرى نمايند.
آن  از  استفاده  با  بتوان  كه  بودند  نشده  طراحى  طورى  نمونه ها  است.  كيفى  تحقيقى  اين  كه  كنيم  تأكيد  است  الزم 
تفسيرى قابل اعتماد كميتى ارائه داد. مأخذ ها حتى االمكان، از جداول برخى از مصاحبه ها گرفته  شدند. احصائيه ها به صورتى 
ارائه نشده اند كه بتواند در مورد موضوعات و نظرياتى كه توسط مصاحبه شوندگان بيان شده اند، تصوير واضحى را در ذهن 
خواننده القا نمايند. تنها سى و يك نفر از 213 مصاحبه شونده معلومات كافى و دقيقى جهت تفسيرهاى احصايوى را ارائه 

داده اند. در تكميل اين گزارش از احصائيه هاى سازمان هاى ديگر، محققان و گزارش هاى اجتماعى نيز استفاده شده است.

تخلفات متداول از حقوق و انگيزه هاى منازعات
از  بسيارى  اما  دارند،  سياسى  و  جغرافيايى  اقتصادى،  قومى،  گوناگون  تركيبات  مطالعه  مورد  واليات  و  ولسوالى ها  چه  اگر 
منازعات به وجودآمده در آن، يكسان است. بحث ها، با طرح سؤاالت در مورد مسايل و منازعاتى كه معموًال زنان با آن مواجه 
مى شوند، آغاز شد. اكثر پاسخ ها نه تنها به منازعات مربوط به زنان خالصه مى شد، بلكه در بسيارى از آنها نقض كامل حقوق 
زنان را نيز برمال مى ساخت. در ميان سى و يك مورد ثبت شده، مسايل عمده اى چون، طالق (اغلب غير اختيارى)، سوء 
استفاده هاى خانوادگى، سرپرستى فرزند، اختالف بر سر حقوق ميراث زنان، تجاوز، ازدواج اجبارى و فرار از خانه، ديده مى شد. 
در بيشتر طالق ها اصرار بر اين بود كه موضوع از طريق محاكم دنبال شود. گروه هاى ديگر زنان اكثر مشكالت خود، مانند 

منازعات در مورد ميراث را از طريق ميانجى گرى ها و طرزالعمل هاى مردمى حل و فصل مى نمودند. 
در كل، اكثريت پاسخ دهندگان به اين گونه مشكالت نه به عنوان يك مشكل؛ بلكه به عنوان مشكالت به هم پيوسته اى 
كه مى تواند باعث بروز يك سلسله از مشكالت حقوقى و اجتماعى ديگر نيز گردد، نگاه مى كردند. به عنوان مثال، ازدواج 
اجبارى ممكن است به فرار زنان از خانه، ارتكاب زنا يا خشونت ها و تجاوزهاى خانوادگى كه در نهايت به طالق منجر 
نابرابرى هاى  (مانند  زنان  اقتصادى  و  اجتماعى  نابرابر  وضعيت  چون  ديگرى  عوامل  اين،  بر  عالوه  بيانجامد.  مى شوند، 
اقتصادى) و همچنين مشكالت بزرگ تر جامعه (مانند اعتياد به مواد مخدر) كه غالبًا باعث تشديد مسايل ديگر مى گردد، 

مى تواند از علت هاى ثانوى نقض حقوق يا منازعات به شمار آيد. 

طالق و سرپرستى اطفال

روستاى  تاجيك،  زن  ساله،  سه  و  چهل  — ديبا،  دهد.“  رخ  زن  يك  براى  مى تواند  كه  است  اتفاقى  بدترين  ”اين 

پراچى ولسوالى پغمان، كابل، 2012

در قانون مدنى افغانستان، مردان مى توانند به طور آزادانه و بدون ذكر هيچ دليلى اقدام به طالق نمايند و حتى مى توانند آن 
را به صورت شفاهى انجام دهند،24 در حالى كه زنان مجبورند بر اساس مجموعه اى از داليل از قبل تجويزشده، درخواست 
طالق نمايند؛ زمانى كه مقاربت خطرناك باشد، زمانى كه شوهر ضعيف و ناتوان بوده و مقاربت طوالنى او براى زن مضر 
باشد، غيبت طوالنى مدت بيشتر از سه سال و يا ناكامى شوهر در تهية نفقه.25 در عمل، هنجارهاى اجتماعى محافظه كارانه 
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اعمال  از  مواردى  مثال،  عنوان  به  مى كند.  محدود  اين  از  تنگ تر  خيلى  شرايط  به  را  زنان  طالق  حقوق  جامعه،  بر  حاكم 
خشونت هاى شديد ديده شده است كه حتى با معيارهاى محلى و يا برداشت هاى محلى از قوانين اسالمى نيز مطابقت 
ندارند. همان طور كه دولت افغانستان در گزارش خود به كميتة CEDAW، اشاره كرده است: ”اگر چه زنان حق دارند بر 
اساس داليل قانونى درخواست طالق نمايند، ولى اكثريت زنان از اين حق خود آگاه نيستند. تمايل براى طالق خيلى زياد 
نيست، چون طالق در فرهنگ افغانستان نامطلوب تلقى مى شود.“26 در بسيارى از اجتماعات افغانى، شنيده نشده است كه 
حتى تا ده سال پيش از امروز، زنانى كه حتى در مناطق شهرى زندگى مى كنند و نسبت به حقوق خود، آگاهى هاى بيشتر و 

آزادى هاى اقتصادى بيشترى نيز دارند، به صورت رسمى اقدام به طالق كرده باشند.27 
پاسخ دهندگان اظهار داشتند كه ننگ طالق براى زنان آن قدر بزرگ است كه از آن به عنوان آخرين راه حل و تنها در 
شرايط بسيار خاص استفاده مى كنند. يك زن جوان در دايكندى، گفت كه ”اگر من بيرون بروم، مردم پشت سر من صحبت 
مى كنند، زيرا من يك زن مطلقه هستم.“28 زنى در هرات تهديد شده است كه زنان نبايد با طالق گرفتن ”زندگى خويش 

را از هم بپاشند“.29 
اگر چه اقدام به طالق هنوز هم يك تابوى بزرگ به شمار مى رود، پاسخ دهندگان آن را به عنوان يكى از اصلى ترين 
داليلى ذكر كرده اند كه زنان به طرزالعمل هاى رسمى و يا مشابه آن مراجعه نمى كنند. از جملة سى و يك مورد قضايايى 
كه توسط انستيتوت صلح اياالت متحده ثبت گرديده بود، صرف يك سوم از زنان مى خواستند طالق بگيرند.30 تقريبًا نيمى 
از اين زنان به دليل بدتر شدن اوضاع اقتصادى و نداشتن حمايت هاى مالى، خواهان طالق بودند. به عنوان مثال، برخى از 
شوهران در جستجوى كار به محالت ديگر رفته و هرگز بر نگشته اند! عده اى هم به مواد مخدر معتاد شده و خانوادة خود 
را به فقر شديد گرفتار كرده اند. در حدود يك چهارم از دعاوى طالق كه توسط زنان آغاز شده و در دسترس انستيتوت 
صلح اياالت متحده قرار گرفته است، گفته شده است كه اين طالق ها نتيجة سوء استفاده هاى خانوادگى توسط شوهران يا 

بستگان ديگر است.
با وجود تحمل رنج خشونت، زنان به خاطر آيندة فرزندان خود از طالق گرفتن چشم پوشى مى كنند. يك زن در واليت 
هرات چندين بار توسط شوهرش از خانه بيرون رانده شده است، اما دوباره به خانه مراجعه كرده و از شوهرش اجازة سكونت 
دوباره مى خواهد. او چنين استدالل مى كند: ”من هميشه در مورد زندگى كودكانم فكر مى كردم كه در صورتى كه خانه را ترك 

كنم، چه اتفاقى براى شان مى افتد و اگر اين كار را انجام دهم، چه كسى از خودم حمايت و از آنها محافظت خواهد كرد.“31
اكثر زنان از ترس از دست دادن فرزندان خويش (كه مطابق به قوانين افغانستان تحت سر پرستى خانوادة شوهر باقى 
مى مانند) و يا از ترس نامشروع خوانده شدن شان، طالق نمى گيرند. حتى زنانى كه پس از طالق كودكان خود را نزد خود نگه 

بسته 1. اعتياد به ترياك و طالق

افزايش ميزان طالق به علت اعتياد به مواد مخدر، عمده ترين دليل جدايى در يك دهة گذشته به شمار مى آيد. بنا بر گزارش دفتر 
سازمان ملل متحد در مورد جرايم و مواد مخدر، افغانستان نزديك به 90 درصد از مواد مخدر جهان را توليد مى كند. از سال 2005 الى 
2009، ميزان استفاده از مواد مخدر نزديك به دو برابر شده است.  اندازة اعتياد در افغانستان، در حدود 5.3 فيصد از كل نفوس، يا 1.6 

ميليون معتاد است كه يكى از باالترين فيصدى هاى جهان را تشكيل مى دهد.أ

در مصاحبه هاى انستيتوت صلح اياالت متحده به اين مشكل بارها اشاره شده است كه اكثرا توسط پاسخ دهندگان واليات دايكندى، 
جوزجان و هرات ارائه شده است. شوهران معتاد به هروئين يا ساير مواد مخدر، منابع محدود مالى خود را در خدمت اعتياد خويش قرار 
داده، زنان را مجبور به طالق يا حمايت خارجى براى مراقبت از خود مى سازد. به گفتة يك مقام قضايى در هرات: ”مهم ترين مشكل 

براى زنان، شوهران معتادشان اند كه باعث بروز مشكالت ديگرى در زندگى شان مى گردد. به جرئت مى توانم بگويم [كه اين مشكالت] 
حدود 95 فيصد از قضايا را تشكيل مى دهد.“ب 

________________

أ. اعظم احمد، ”بحران بزرگ ديگر افغانستان، لشكر رو به افزايش معتادان،“ نيويورك تايمز، 2 نوومبر، 2013

ب. مصاحبه با مرد سى و هفت ساله تاجيك، مدير حقوق ولسؤالى انجيل واليت هرات، 26 مى، 2012.

حتى در حال حاضر، تعداد 
انگشت شمارى، اما در حال رشد از 

زنان ـ كه رسماً ـ اقدام به طالق 
مى كنند، عمدتاً از مناطق شهرى اند 

كه در آنجا آگاهى دهى بهترى 
در مورد حقوق خانم ها، استقالل 
مالى شان و پشتيبانى اجتماعى 

وجود دارد.
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مى دارند، هيچ راه ديگر براى حمايت شان ندارند، مگر اين كه ازدواج مجدد نمايند. در يكى از گروپ هاى تحقيقاتى، زنان، 
داستان زن متأهلى را قصه كردند كه يك رابطة طوالنى خشونت آميز را تحمل كرده و در نهايت مجبور شده است درخواست 

طالق خود را پس بگيرد.
خانوادة  و  فقير  زن،  خانوادة  مى گيرند.  را  او  كودكان  دهد،  ادامه  را  خود  طالق  قضية  اگر  كه  تهديد كردند  را  او  آنها 
شوهر، ثروتمند و با نفوذ بودند. او به اين علت به خانه برگشت كه اطفال كوچكى داشت. او به مدت يك سال به 
محكمه مراجعه كرد، اما محكمه و قاضى نه تنها قضية او را تعقيب نمى كردند كه حتى اجازة صحبت كردن به وى 
نمى داند. شوهر فقط يك بار به دادگاه رفت و قول داد كه ديگر لت وكوب همسر خود را متوقف مى كند. ولى بعد از 

رفتن وى به خانه، مجدداً به لت وكوب ادامه داد.32

در مورد ديگرى در سرپل، پس از اين كه شوهر معتاد به مواد مخدر همسر خود را مورد آزار قرار داده و اجناس خانه 
را براى تأمين مواد مخدر به فروش مى رسانيد، پدر زن او را به يك كلنيك برد تا به او در ترك اعتياد، كمك نمايد. وقتى 
او به استفاده از مواد مخدر ادامه داد، پدر خواست به نمايندگى از دختر خود امور طالق را به پيش مى برد. مرد در مقابل 
تقاضا كرد كه تمام چيز هايى را كه او براى زن خريده بود، دوباره به او برگرداند. بدين ترتيب زن موفق به دريافت حكم 

طالق گرديد.33
اين مثال ها نشان مى دهند كه زنان مى توانند با حمايت خانواده هاى خود به حق طالق دست  يابند، اما در بسيارى از موارد 

زنانى كه مى خواهند طالق بگيرند، توسط خانوادة خود، جامعه و مقامات دولتى از انجام اين كار منع مى شوند.

ازدواج اجبارى
”من معصوم و بى گناه بودم! به دليل مشكل برادرم مجبور به ازدواج با همسرم شدم. من گفتم كه من با او ازدواج نمى كنم، اما 

كسى به حرفم گوش نداد.“—  نبيال، زن نوزده سالة پشتون، از روستاى تبايى ولسوالى آقچه واليت جوزجان، جون 2012

ازدواج اجبارى در افغانستان، به خصوص در جوامع محافظه كار خيلى رايج است. شوهران زنان و دختران جوان در بدل مبلغى 
از پول، يعنى آن چه به عنوان تويانه شناخته مى شود، انتخاب مى شوند. در صورت خوددارى از پرداخت تويانه، دخترى از 
خانوادة پسر در بدل عروس داده مى شود (عملى كه به نام بدل معروف است). همچنين، مطابق به رسم شناخته شدة ديگرى 
كه به نام بد معروف است، دختران و حتى پسران را به خانوادة ديگر به عنوان دية قتل و خشونت يا در عوض قرضه هاى 
كوچك، مى دهند. اين كار به عنوان وسيله اى براى جلوگيرى از دشمنى هاو خون ريزى و يا براى بازگرداندن هماهنگى بين 

دو خانواده يا دو قوم، صورت مى گيرد، ولى در حقيقت نقض صريح حقوق دختران به حساب مى آيد.
ازدواج اجبارى به طور رسمى از زمان تصويب نسخة فعلى قانون مدنى افغانستان در سال 1977 غير قانونى اعالم شد، 
هر چند تفسيرهاى مشابهى از آن در دورة طالبان نيز قابل اجرا بود.34 قانون افغانستان و سنت هاى حقوقى اسالمى افغانستان 
تضمين مى كند كه مردان و زنان حق مساوى در تعيين شريك زندگى خوددارند.35 بر عالوه، قانون منع خشونت عليه زن در 
سال 2009 نيز ازدواج هاى اجبارى را به صراحت ممنوع قرار داد. با وجود چنين صراحت قانونى كه زنان بايد از آن نفع ببرند، 
 The Global Rights هنوز هم در عمل همان سنت هاى قديمى قابل تطبيق است. بر اساس سروى اى كه توسط دفتر
در سال 2008 انجام شده است، 91.6 فيصد از زنان واليت خوست كه در شرق كشور قرار دارد، مجبور به ازدواج مى شوند.36 

پايين ترين نرخ ازدواج اجبارى در واليات دايكندى و جوزجان است كه كمى بيشتر از 20 فيصد را نشان مى دهد.37
سازمان هاى غير دولتى فعال در سكتور حمايت از حقوق زنان و يا فعال در بخش خدمات حل منازعات، كاهش بد 
و افزايش آگاهى زنان نسبت به حق انتخاب شوهر را نشان مى دهد. با استناد به شهادت كسانى كه در كارهاى اجتماعى 
مشغول اند، اين كاهش ممكن است به دليل افزايش آگاهى در مورد آسيب هاى ناشى از بد كه در مغايرت با قوانين اسالمى 
و يا چشم انداز هاى بهتر اقتصادى و راه حل ديگرى كه در كمك به خانواده هاى فقير مؤثر بوده است، به وجود آمده باشد. 
با اين حال، با توجه به حساسيت موضوع، دشوار است كه از علت كاهش ازدواج  اجبارى و بددادن، تصوير دقيقى از صورت 

موضوع به دست آوريم.

حتى زنانى كه پس از طالق كودكان 
خود را نزد خود نگه مى دارند، هيچ 
راه ديگر براى حمايت شان ندارند، 
مگر اين كه ازدواج مجدد نمايند.
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ازدواج اجبارى اغلبًا، اما نه هميشه، در هنگامى كه دختر بسيار جوان است، صورت مى گيرد. نشانى، اشاره به عملى 
است كه پدر نامزد شدن دختر خود را در سن جوانى، گاهى اوقات بالفاصله بعد از تولد، به خانوادة ديگرى براى تقويت روابط 
اقتصادى و اجتماعى بين خانواده ها، اعالم مى دارد. سن قانونى ازدواج براى دختران مطابق به قانون مدنى افغانستان شانزده 
سال، يا پانزده سال به اجازة پدر و پدركالن است. مطابق به گزارشى كه وزارت صحت عامة افغانستان در سال 2010 منتشر 
كرد، 21 فيصد از زنان در سن پانزده سالگى و 53 فيصد ديگر در سن هجده سالگى ازدواج مى كنند.38 برخى از سازمان هاى 
غير دولتى برآورد كرده اند كه فيصدى قبل از شانزده بسيار باالتر است. بر اساس گزارش صندوق اطفال سازمان ملل متحد 

UNICEF 57 فيصد از ازدواج هاى افغانستان با دختران زير شانزده سال صورت مى گيرد.39

مطالعات انجام شده در مورد تأثير ازدواج اجبارى عواقب خطرناك و دوامدارى را نشان مى دهد:
ازدواج •  آزادانه  كه  كسانى  از  فيصد  مقايسه 36.5  در  شده اند،  اجبارى  ازدواج  به  مجبور  كه  زنانى  از  فيصد   63.8

كرده اند، خشونت هاى فزيكى را تجربه كرده اند.

80.2 فيصد از زنانى كه مجبور به ازدواج شده اند، در مقايسه با 65.7 فيصد از كسانى كه ازدواج هاى آزاد داشته اند، • 
خشونت هاى روانى را تجربه كرده اند.

21.6 درصد از زنان در ازدواج هاى اجبارى، در مقايسه با 10.6 فيصد كسانى كه آزادانه ازدواج كرده اند، خشونت • 
جنسى را تجربه كرده اند.40

پاسخ دهندگان در هر پنج واليت، ازدواج هاى اجبارى و عواقب ناشى از آن را به عنوان يكى ازعلل اصلى از منازعات 
مانند  آن،  منفى  عوارض  از  مى كردند،  گفتگو  اجبارى  ازدواج هاى  پيرامون  كه  پاسخ دهندگانى  كرده اند.  ذكر  اجتماعى 
خشونت هاى جسمى و روانى و محدوديت هاى اعمال شده در مقابل آزادى شان براى ادامة تحصيل آگاهى كامل داشتند. 
بسيارى از دختران پس از ازدواج، عالقمند به ادامة تحصيل اند، اما شوهر و يا خانواده هاى شوهران شان از رفتن آنها به 

مكتب جلوگيرى مى كنند. 
فقر،  چون  مسايلى  به  اغلب  بلكه  دارد؛  عميق  بسيار  ارتباط  تثبيت شده  اجتماعى  رسوم  با  تنها  نه  اجبارى  ازدواج هاى 
قرضدارى و تويانه نيز مربوط مى شود. در مناطق فقيرنشين و خانواده هاى فقير، ازدواج هاى اجبارى انعطاف پذير تر  اند. در 
اجتماعى در سرپل، قمار پدر سبب شد بضاعت خانواده اش از بين برود. پس از آن دختر سيزده سالة او به عقد يك مرد شصت 
ساله در آمد؛ زيرا خانواده اش براى درمان بيمارى چشم او پولى نداشتند. خواهر او نيز به خاطر اين كه پدر بتواند پول بيشترى 
براى قمار به دست  آورد، به پسر پسركاكاى او فروخته شد.41 اكثر پاسخ دهندگان اظهار داشتند كه در بسيارى از جاها تويانة 
گزاف انگيزه اى براى ازدواج اجبارى مى باشد. در دايكندى، يك افسر پليس اشاره كرد كه تويانة گزاف باعث شده است كه 
پدران ”فقط در مورد پول نقد فكر كنند. آنها اهميتى نمى دهند درآينده [چه] بر سر دختران شان مى آيد. آنها فقط مى خواهند 
مقدار زيادى پول به دست آورند.“42 يك مقام قضايى در جوزجان اظهار داشت كه ”خانواده ها دختران خود را به خانة شوهر 

نمى فرستند. آنها دختران خود را به فروش مى رسانند كه بعدها مشكالت زيادى را براى دختران شان به بار مى آورد.“43
زنان و دختران، خود را در مقابل با ازدواج هاى اجبارى ناتوان احساس مى كنند. با همچو تصرفات، خانواده باعث هر نوع 
بدبختى گرديده و باالخره از دختران شان مى پرسد كه آيا خوش است يا نه. اين در حالى است كه مردم از محفل عروسى لذت 
مى برند. دختر بايستى همچو عروسى اى را بپذيرد و لو به آن قناعت هم نداشته باشد. يك زن سى و هفت ساله از دايكندى 
چنين گفت.44 ”در هر واليت زنان نيز به عنوان داوران نهايى در مورد ازدواج، نقش پرنفوذ پدران (و يا ساير سرپرستان مرد) 
را تأييد مى كنند. در يكى از مناطق دايكندى، يك زن چنين گزارش داد: ”همه در اينجا بر اساس تصميم پدر خود ازدواج 
مى كنند. هيچ زنى نمى تواند در مورد ازدواج خودش تصميم بگيرد.“45 در سرپل، يك دختر جوان گفت كه از او خواسته شده 

بود نظر خود را در مورد ازدواج بگويد، در حقيقت دادن چنين نظرى بى معنى بود؛ چرا كه ”اين تصميم پدر من بود.“46
يك زن بيست و پنج ساله از هرات (بسته 2 را مالحظه كنيد) گفت كه اگر چه او به خانوادة خود گفت كه نمى خواهد 
با پسر عموى خود ازدواج كند، ولى به او گفته شد كه ”مجبور است از سنت جامعه پيروى كند“. او پس از آن كه احساس نا 

اميدى كرد و قبل از اين كه به يك خانة امن براى حفاظت از زنان مورد خشونت منتقل گردد، اقدام به خودكشى كرد.47

بر اساس گزارش صندوق اطفال 
 ۵٧ UNICEF سازمان ملل متحد
فيصد از ازدواج هاى افغانستان با 
دختران زير شانزده سال صورت 

مى گيرد.
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”پدر من قبل از تولدم فوت كرده بود. من هفت ماهه در رحم مادر بودم كه او مرد. پدر من قبل از مرگش قول داده بود كه اگر فرزندش 
دختر باشد، او را به پسر برادرش  دهد. پدرم برادر خود را بسيار دوست داشت و مى خواست با دادن من به پسر برادر خود، رابطة خود را با 
برادرش تقويت كند. بعد از درگذشت پدرم، عمويم و خانواده اش هميشه كلمات پدر مرا تكرار مى كردند. بستگانم به من مى گفتند كه من 

نامزد پسر عموى خود ميرويس هستم. در ابتدا براى من بى تفاوت بود... اما من با تنفر نسبت به او بزرگ شدم. من دليل خاصى ندارم، 
اما من او را دوست ندارم. من به ديدن مادر خود [كه دوباره ازدواج كرده بود] به خانة جديدش مى رفتم. شوهر مادر من يك پسر دارد به 
نام [سميع] كه از همسر قبلى او است. ما هم سن و سال بوديم و عاشق همديگر شديم. من تصور مى كردم كه او مى تواند شوهر آيندة 

من باشد.1

“وقتى من سيزده ساله بودم، خانوادة كاكايم آمدند و يك انگشترى طاليى جهت مراسم نكاح ما آوردند. من مايل به گرفتن حلقه و يا 
ازدواج نبودم. مادرم آمد و اصرار كرد كه بايد با ميرويس ازدواج كنم... چندين بار تالش به خودكشى كردم... اما متأسفانه نمردم. زمانى 
كه بزرگان خانواده مراسم ازدواج مرا انجام مى دادند، شروع كردم به خوردن سوزن هاى دوخت. هجده سوزن دوخت را در روز عروسى 

خود خوردم، اما نمردم. دلم شكست.”

”در پايان مراسم [عروسى]، به مادر نامزدم تليفون كردم و به او گفتم كه من نمى خواهم عروس او باشم. از او خواستم تمام هديه ها را به 
خانة خود ببرد. اما او خوددارى كرد. او به من توصيه كرد كه اين ازدواج را قبول كنم و گفت كه به مرور زمان عاشق پسر او خواهم شد. 

سپس او گفت: كاكاى من يك پيام فرستاده است كه اگر من ازدواج را قبول نكنم، مرا مى كشد. من ترسيده بودم، اما سميع را دوست 
داشتم. در آن زمان، مامايم كمى از من حمايت كرد. او مى دانست كه من پسر عموى خود را دوست ندارم، اما حتى او نيز مرا توصيه به 

ازدواج مى نمود. مى خواستم اگر كسى كمكم كند با سميع از خانه فرار كنم.“

”در صورتى كه دخترى ميل به ازدواج نداشته باشد، مردم وى را گنده [بد] شناخته، سرزنش اش مى كنند. اين سنتى بسيار بد است كه در 
افغانستان رواج دارد. هيچ كس در اينجا در مورد آيندة زندگى زنان فكر نمى كند... به هر كسى گفتم كه نمى خواهم با پسر عموى خود 

ازدواج كنم، در پاسخ شنيدم: بايد از سنت [جامعه] پيروى كنم.“

”سپس من با شوهرم ازدواج كردم. ما با هم زندگى مى كرديم، اما من افسرده بودم. دو سال پس از ازدواج ما حامله شدم، هميشه فكر 
مى كردم همه با من بيعدالتى كرده اند. سپس پسرم به دنيا آمد. او نه ساله است. شش سال پيش دخترم به دنيا آمد، اما حتى فرزندانم را 

دوست ندارم.“

”ازدواج اجبارى مشكل اصلى است. خانواده ها دختران خود را مجبور به ازدواج با مردان پير مى كنند؛ در حالى كه دختران دوست ندارند. 
همچنين پدران دختران خود را به عقد ازداج مردان متأهل و به عقد مردانى كه همسر دوم و يا حتى سوم دارند، در مى آورند.“

زن بيست و پنج سالة تاجيك، مصاحبه، كلنيك مراقبت هاى صحى انجيل، ولسوالى انجيل، هرات، دسمبر 2012 

خشونت هاى خانوادگى- جسمى و روحى
مرد  ازدواج  عقد  به  مرا  پدرم  سپس  بود.  شده  طبيعى  امرى  وى،  عمل  مى كرد.  لت وكوب  را  مادرم  هميشه  ”پدرم 
[حتمًا]  كه  مى كردم  احساس  من  كه  مى شد  عصبانى  [زود]  طورى  او  داشت.  روانى  [مشكالت]  كه  درآورد  متأهلى 
ديوانه شده است. معموًال هر چيزى را مى شكست، فرياد مى زد و بعد مرا لت وكوب مى كرد.... اين زندگى نبود. من 
در جهنم زندگى مى كردم“—”كريمه، سى و دو ساله، زن تاجيك، گروپ تحقيقاتى، روستاى حاجى يحيى ولسوالى 

انجيل، هرات، 19 دسمبر 2012“

خشونت هاى جسمى و روانى خانوادگى مشكلى فراگير در سراسر افغانستان است. يك سروى انجام شده توسط دفتر گلوبل 
رايتس در ساال 2008، نشان مى دهد كه 87 درصد از زنان افغان به نوعى از خشونت هاى جسمى، جنسى يا روانى رنج 
مى برند.48 خشونت هاى خانوادگى يكى از مهمترين داليلى اند كه باعث مى شود، زنان در جستجوى كمك هاى بيرون از 
چهارچوب خانواده برآيند. به عنوان مثال، يك همكار محلى سازمان مساعدت هاى حقوقى در گزارشى كه در اختيار انستيتوت 
صلح اياالت متحده گذاشته است، خاطرنشان مى سازد كه از جملة 1508 قضية خانوادگى اى كه از اكتوبر 2009 تا جون 
خدمات  كه  ديگرى  انجوى  مى شوند.  خانوادگى  خشونت هاى  به  مربوط  آن  گرفته اند، 31 فيصد  قرار  بررسى  مورد   ،2013
مربوط به زنان را ارائه مى دهد، در گزارشى كه در اختيار نويسندگان قرار گرفته است، خاطرنشان مى كند كه بين 22 الى 49 

فيصد از زنان درسال هاى 2009 تا 2012 به علت خشونت هاى خانوادگى در تالش دريافت كمك بوده اند.

بسته 2. ”من در روز عروسى ام هجده سوزن دوخت را خوردم“

يك سروى انجام شده توسط دفتر 
گلوبل رايتس در سال 2008، نشان 
مى دهد كه ٨٧ درصد از زنان افغان 
به نوعى از خشونت هاى جسمى، 
جنسى يا روانى رنج مى برند.
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بسيارى از كسانى كه در رابطه با حقوق زنان و ارائه خدمات براى زنان كار مى كنند، استدالل مى كنند كه خشونت هاى 
خانوادگى، با توجه به سنت هاى محافظه كارانة اجتماعى، پذيرش اجتماعى خشونت عليه زنان و دسترسى محدود زنان به 
مكانيزم هاى گزارش دهى، نظر به ديگر عوامل خشونت، به طور قابل مالحظه اى كمتر گزارش داده مى شوند. ناظران حقوقى 
تخمين مى زنند كه تنها بخشى از وقايع به اطالع سازمان همكار حقوقى يا سكتور عدلى رسمى رسانيده مى شوند. مطابق به 
بيانيه اى مطبوعاتى كه دفتر نمايندگى سازمان ملل در افغانستان (UNAMA) نتيجة ارزيابى خشونت عليه زنان را منتشر 
كرده است، ”آن تعداد از حوادثى كه به اطالع مقامات اجراى قانون و قضايى مى رسند و يا توجه عمومى را به خود جلب 
مى كنند به دليل ماهيت برجستةشان، نشان دهندة نوك كوه يخى از حوادث خشونت عليه زنان در سراسر كشور، مى باشد“.49 
عدم گزارش دهى در مورد خشونت عليه زنان چنان گسترده است كه سازمان هاى حقوق بشرى، همه ساله در گزارش هاى 
خود افزايش اين تخلفات را به تصوير مى كشند، چرا كه روند موجود نشان دهندة آگاهى بيشتر و پذيرش همگانى اين موضوع 

است كه حاال حوادث مذكور در نزد اكثريت مردم تخلف به حساب مى آيند.50
به خاطر اين كه خشونت خانوادگى ننگ شمرده مى شود، حتى در جاهايى كه براى اولين بار گزارش داده مى شوند، زنان 
به خاطر منصرف شدن از دعواى شان تحت فشار زياد و دوام دار قرار مى گيرند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش يك نهاد فعال 
حقوقى كه در يكى از واليات مانند بدخشان كار مى كند، 75 فيصد از قضاياى خشونت هاى خانوادگى، كنار گذاشته شده بودند 

يا حل نشده باقى مانده بودند و يا هم خود قربانى از آن منصرف شده بود.
اين تحقيقات نمونه هاى مشابه ديگرى را نيز برمال ساخت. خشونت خانوادگى معوًال توسط مردان و زنان جوامع مورد 
بررسى، شرح داده مى شدند. ولى تعاريف جامعه از خشونت هاى خانوادگى خيلى متفاوت تر از جامعة ديگر است. پاسخ دهندگان 
زن و مرد، گفته اند كه شوهر حق داشت با استفاده از اندكى خشونت، جايگاه خويش را در خانه ثابت سازد كه اين زور مشروع 
محدود بود. به هر صورت، هيچ يك از مصاحبه شوندگان از سطح خشونت و يا اعمالى كه خط قرمز را تجاوز كرده، نامشروع 
تحقيقات  افغانى ”بنياد  سازمان  سال 2008 توسط  در  كه  مطالعاتى  در  نگفتند.51 ولى  سخن  واضح  طور  به  شود،  پنداشته 
حقوقى زنان و كودكان“ صورت گرفته است، نشان مى دهد كه 36.6 فيصد از شركت كنندگان در يك نظرسنجى كه از 450 
مرد و 900 زن در پنج واليت كشور تشكيل شده بودند، اظهار داشتند كه زنان فقط بايد در مواردى شكايت درج كنند كه 
”خشونت فزيكى منجر به شكست استخوان گردد.“52 تنها 40 فيصد معتقد بودند كه در صورت تجاوز به عفت شان، بايد 

شكايت درج گردد.53
پاسخ دهندگان احساس مى كردند كه ريشة خشونت هاى خانوادگى در عواملى چون فقر و بيكارى نهفته است. طورى 
كه يكى از افسران پوليس اظهار داشت ”فقر خشونت را به ارمغان مى آورد.“54 پاسخ دهندگان در اين پنج واليت، بيكارى 
عمومى و نبود فرصت هاى اشتغال را عامل خشونت مى دانستند. بر اساس اظهارات يكى از مقامات محلى در دفتر يكى 
از ولسوالى هاى واليت جوزجان ”هنگامى كه يك فرد نتواند به خانواده اش كمك كند، احساس شرم مى كند و نمى تواند 
احساسات خود را كنترل كند.“55 چنين خشونتى به شوهر يا ساير مردان خانواده محدود نمى شود! يك زن در واليت هرات 

گزارش داد كه مادر شوهر و ديگر بستگانش او را مورد خشونت قرار داده اند و دليل آن ”بيكاربودن شوهر بود.“56
براى بسيارى از زنان، به خصوص براى آنهايى كه وادار به ازدواج هاى اجبارى شده بودند، مسألة تجاوز و خشونت در 
صدر نارضايتى ها قرار داشت. اين شرايط براى بسيارى از پاسخ دهندگان زن، پيامدهاى منفى و جدى روانى به بار آورده بود. 
طورى كه يك زن در هرات گفت: ”زندگى كردن با شوهرم مرا به بيمارى روانى مبتال كرده است.“ (به بستة 3 رجوع كنيد)57 
بسيارى از زنان در مورد وضعيت خود و عدم توانايى خود در توقف خشونت ابراز نااميدى مى كردند. اين احساس ناتوانى، 
برخى از زنان را به اقدامات افراطى، مانند فرار از خانه، ناقص ساختن خود و خودكشى وادار مى نمايد. يك زن در واليت هرات 
گفت كه او بيش از ده بار تصميم به خودكشى گرفته بود، اما نگرانى از آيندة اطفالش او را از اين عمل باز داشته است.58 
افسران پوليس در دايكندى اظهار داشتند كه چندين زن در اين منطقه به علت اين كه از جانب شوهران شان مورد خشونت 

قرار گرفتند، خودكشى كرده اند. اين زنان امكانات كمى براى فرار از خشونت هاى خانوادگى داشتند.59 

پاسخ دهندگان زن و مرد، گفته اند 
كه شوهر حق داشت با استفاده 

از اندكى خشونت، جايگاه خويش 
را در خانه ثابت سازد كه اين زور 

مشروع محدود بود. به هر صورت، 
هيچ يك از مصاحبه شوندگان از 

سطح خشونت و يا اعمالى كه خط 
قرمز را تجاوز كرده، نامشروع 

پنداشته شود، به طور واضح سخن 
نگفتند.
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از مصاحبه با بلقيس، زن چهل سالة هزاره، در دفتر كميسيون مستقل حقوق بشر، هرات، دسمبر 2012.
دختر شانزده ساله به خاطر تأدية قروض پدرش مجبور به ازدواج با مرد هفتاد ساله اى مى شود كه قبًال زنش مرده بود. قرضدارى هاى پدر 
در مقابل قيمت عروس بخشيده مى شود. پس از نقل مكان از واليت اصلى به هلمند، زن مجبور شد در خانه اى كه پسران بالغ شوهرش 

زندگى مى كردند، زندگى كنند.

پس از مدت كوتاهى، او از طرف چندين عضو خانوادة جديد خود مورد سوء استفاده قرار مى گيرد، او گفت: ”ما فقط براى يك ماه زندگى 
عادى داشتيم، اما پس از آن شوهرم رفتار خود را تغيير داده و شروع به بدرفتارى كرد. پسر ان ناتنى ام بسيار بى رحم بودند و مرا به عنوان 
همسر جديد پدر خود قبول نداشتند. [با گريه] گاهى اوقات مرا به حدى لت وكوب مى كردند كه نمى توانستم بدن خود را حركت دهم.... 
سال گذشته پسر ناتنى ام مرا با دو پسرم از اتاق گرم بيرون  انداخت و ما مجبور شديم فصل زمستان را در يك اتاق سرد سپرى كنيم.... 

من صبرم را از دست داده و با ايشان جدال كردم، اما آنها مرا لت وكوب كرده دوباره از خانه بيرون  انداختند. ”دست او شكسته بود و جاى 
زخم ها و استخوان شكسته كه غير منظم جوش خورده بود، هنوز هم قابل مشاهده بود“

”من جرئت نمى كردم در مورد سوء استفاده از خود به كسى شكايت كنم. فقط به شوهرم شكايت مى كردم. اگر پسر ان ناتنى ام پى ببرند 
كه به پدرشان شكايت كردم، مرا مورد لت وكوب قرار مى دادند.“ هر چند باآلخره شوهر به پسرانش گفت كه از اين كار دست كشند، اما 

او جز مردى پير و ناتوان در خانه، بيش نبود.

فرزندان او نيز از طرف پسران ناتنى و اعضاى فاميل بزرگ شوهرش، مكرراً مورد لت وكوب و حتى سوء استفاده و تجاوز جنسى قرار 
مى گرفتند. ”به ياد دارم كه يك بار پسر عموى شان به منزل ما آمد. او يك پسر شانزده سالة بى ادب بود. يك روز صبح زود، پسر هشت 

سالة خود را ديدم كه با گريه ، لباس زير خود را تبديل مى كند. او حاضر نشد به من بگويد چه اتفاقى افتاده است، اما من اصرار كردم. 
سپس او به من گفت كه من به خواب رفته بودم. اين پسر تالش كرد به من تجاوز كند، اما من متوجه شدم و او را تهديد كردم كه اگر 
رهايم نكند به همه مى گويم. من نمى دانم آن پسر به پسر من تجاوز كرده است يا نه، اما من مستقيمًا پيش شوهرم رفته به او گفتم كه 
چه اتفاقى افتاده است. آن پسر و پسر  ناتنى ام، حرفم را تكذيب كردند و بعد از آن كه شوهرم از خانه بيرون رفت، مرا مورد لت وكوب قرار 

دادند. در مورد اين موضوع هرگز با كس ديگرى در خارج از خانه صحبت نكردم.“

با وجود اين تمام سوء استفاده ها، او حاضر به ترك خانه نيست! ”من همه چيز را به خاطر فرزندانم تحمل مى كردم. آنها اجازه ندادند پسر 
من به مدرسه برود. من نمى خواهم پسرم مثل من و دخترم بى سواد باشد؛ بنا بر اين او را مخفيانه به مكتب مى فرستم.“ سپس اولين 

فرزند او كه دخترى 12 ساله است، به قيمت 10000 دالر مجبور به ازدواج مى گردد. ”پسر ان ناتنى ام [ترتيبات] عروسى را فراهم كردند. از 
من و دخترم نپرسيدند كه به اين ازدواج رضايت داريم يا خير.“

در نهايت، زن قادر مى شود موضوع خشونت نسبت به خود را به برادرش بگويد. ”او پيش پسر ان ناتنى ام رفت و آنها به خاطر خشونت 
به من مورد اعتراض قرار داد. در پاسخ به وى گفته شد كه ايشان ديگر نمى توانند مرا از لحاظ مالى پشتيبانى كنند. بهتر خواهد بود كه 

برادرم مرا به خانة خودش ببرد. او مرا به خانه اش برد و به من قول داد كه با آنها صحبت خواهد كرد تا دوباره به خانه ام برگردم. اما سه 
روز بعد پسر ان ناتنى ام با يك مال آمدند و به نمايندگى از شوهرم خواستار طالق  شدند. سپس پسرم را به خانة خود بردند. آنها با برادرم 
و يك مال به داخل مسجد رفتند و پس از بيرون آمدن به من گفتند كه آنها كار طالق را به پايان رسانيدند. وقتى شنيدم آنها پسر مرا با 
خود برده اند، به خانة شوهرم رفتم، اما پسر ان ناتنى ام اجازه ندادند وارد خانه شوم.“ به پاى همسرش مى افتد، اما شوهر پاسخ مى دهد كه 

كارى انجام داده نمى تواند و بهتر است كه او را ترك كند.

زن حاضر نبود پسرانش را از دست بدهد. پس از آن، در جستجوى كار براى حمايت از فرزندانش به واليات مختلف نقل مكان كرد. 
بعد از چند ماه، پوليس به خانه اش آمد و او را دستگير كرده، توضيح داد كه پسران ناتنى اش عليه او شكايت كردند و وى را به سرقت 

مبلغ زيادى پول، از خانةشان در هلمند متهم كرده اند. ”پوليس موضوع را بررسى كرد و فهميد كه پسران ناتنى من دروغ گفته ، شكايت 
كاذبانه درج كرده اند. آنها اعتراف  كردند كه اين اتهامات را به منظور گرفتن پسرانم بر من وارد كرده اند. من به آنها گفتم من طالق 

اوليه را قبول ندارم چون شوهرم مرا طالق نداده است. آنها كاغذى را به من نشان دادند و گفتندكه اگر اين را امضا كنى ديگر مزاحمت 
نمى شويم و مى توانى فرزندانت را نزدت نگهدارى. من آن را پذيرفته و امضا كردم. بعد از آن كه امضا كردم، گفتند: اين سند طالق بود 
كه امضا كردى و طالق را پذيرفتى. آنها مرا فريب دادند. چند روز بعد آمدند و فرزندانم را با توسل به زور با خود بردند. از برادرم كمك 

خواستم، اما او گفت كه وظيفة او نيست. به خواهرم گفتم، اما او نيز ناديده گرفت. آنها از پسر ان ناتنى ام مى ترسند.“

زن بعد متوجه مى شود كه كودكان او را در فروشگاه خود مجبور به كار كرده اند و از رفتن شان به مكتب جلوگيرى مى كنند. ”من در مورد 
آيندة اطفالم نگران هستم. 

بستة 3. ”من همه چيز را به خاطر اطفالم تحمل كردم“
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فرار از خانه و جرايم اخالقى
”برخى از زنان و دختران در جامعة ما با مردان بيگانه فرار مى كنند و در صورتى كه توسط پدران يا شوهران شان 
پيدا شوند، جان خويش را از دست مى دهند. من نمى خواهم پدرم مرا به قتل برساند و مرا مثل آن زنان دفن كند.“ 

— حنيفه، زن سى ساله از قوم جوگى، مصاحبه، شهر سرپل، جنورى 2012

مطابق به قوانين افغانستان، فرار از خانه جرم شمرده نمى شود، ولى در عمل مثل جرم با آن برخورد مى شود. زنانى كه از همسر 
و يا خانوادة خود فرار مى كنند اغلب شان دستگير و توسط مقامات تطبيق كنندة قانون، محاكمه مى شوند. به طور معمول به جرم 
زنا (جرايم اخالقى) يا فحشا و يا اقدام به زنا و يا فحشا و يا گاهى اوقات تحت نام جرايم اخالقى ديگر محاكمه مى شوند.60 در 
سال 2012، ستره محكمة افغانستان نظر داد كه فرار از خانه ِمنبعد در افغانستان جرم شمرده نمى شود. در پاسخ به اين موضوع 
خارنواالن و قضات در بسيارى از حوزه هاى قضايى با استفاده از موضوع اقدام به زنا به عنوان شكل جديدى از جرم اخالقى، 

شروع به بازداشت زنان فرارى كردند. اين موضوع نيز توسط قوانين افغانستان به رسميت شناخته نشده است.61
در سال UNAMA 2012 و ديد بان حقوق بشر (HRW) اعالم كردند كه با وجود پيشرفت ها در حمايت هاى قانونى 
و اظهارات مقامات باال در جلوگيرى از آن، دستگيرى دختران و يا زنان به خطر ارتكاب جرايم اخالقى، عملى عام و گسترده به 
حساب مى آيد.62 اگر چه احصائية دقيق ملى در دسترس نيست، ولى تحقيق ديدبان حقوق بشر در افغانستان نشان مى دهد كه در 
سه زندان اصلى كه زنان در آن نگهدارى مى شوند، نيمى از زندانيان زن بالغ و تقريبًا تمام دختران جوان به خاطر جرايم اخالقى 
زندانى شده اند.63 گزارش ديدبان حقوق بشر در سال 2013 نشان مى دهد كه در بيشتر از هجده ماه گذشته، تعداد زنان و دخترانى 

كه به خاطر جرايم اخالقى زندانى شده اند، 50 درصد افزايش يافته است.64
نمونه هايى از فرار كه عواقب بسيار ناگوار داشته، شامل آن عده از زنان و دخترانى مى شود كه مى خواستند با كسى 
جز از اعضاى فاميل شان نامزد شده و يا از او تقاضاى كمك نمايند. اين نوع از فرارها كه اغلب با فريب كارى مردان همراه 
است، معموًال بر اساس روابط مخفى و يا غير قانونى صورت مى گيرند. يكى از زنان در سرپل با مردى كه وعده داده بود با 
او ازدواج  كند، اما بعداً امتناع ورزيد، از ترس اين كه پس از افشاى اين رابطه توسط اعضاى خانواده اش مورد خشونت قرار 
گيرد، فرار كرده بود.65 زن ديگرى در دايكندى پس از آن كه مرد جوانى به او مى گويد كه او مى تواند او را خوشحال ساخته 
و زندگى بهترى را برايش فراهم كند، فرار مى كند. پس از آن، زمانى كه او حامله شده بود او را ترك مى كند و او نيز چاره اى 

نداشت جز اين كه با خانوادة مردى كه او را مورد تجاوز قرار داده بود، زندگى كند.
در برخى از جوامع، فرار از خانه تنها به وعده هاى دروغين مردان مربوط نمى شود؛ بلكه به قيمت باالى مصارف عروسى 
و فقر نيز ارتباط دارد.66 وقتى كه پدر يك پسر قادر به پرداخت مصارف باالى عروسى نباشد، پسر و دختر در صورتى كه 
بخواهند با هم زندگى كنند ”هيچ چارة ديگرى به جز فرار از منزل“ را ندارند.67 اين پديده بيشتر در برخى از جوامع هزاره 
در دايكندى شايع است، طبق اظهارات يك مرد: ”تعداد دخترانى كه از خانه فرار مى كنند، خيلى زياد  است. تا جايى كه من 

مى دانم اين تعداد به حد اقل 5 تا 6 دختر در سال مى رسد. همة اين اتفاقات به خاطر فقر است.“68 
ننگ و عار، احتماًال امرى است كه خانم هاى فراركننده از منزل را از برگشت به اجتماع  يا تماس با خانواده هاى شان، باز 
مى دارد. خانم هايى كه از اجتماع هاى سنتى و محافظه كارى اند  كه براى مجازات راه و رسم مخصوص خود را دارند، به خاطر 
رهايى از قتل هاى ناموسى از منزل فرار مى كنند. اكثريت زنانى كه از خانه فرار مى كنند، به خاطر احساس شرم و ننگ، دوباره 

آنها خورد سال اند. من هر روز صبح هنگامى كه پسر ان ناتنى ام نبودند، به فروشگاه مى رفتم و اطفالم را مى ديدم. پسران ناتنى ام از 
موضوع اطالع يافتند و به من هشدار دادند كه در صورت ادامة مالقات، ايشان فرزندانم را لت وكوب خواهند كرد. حاال فقط پسر 

كوچكم در آنجا كار مى كند و من هم تا هنوز مخفيانه او را مى بينم. من بايد در آن خانه زندگى كنم، چرا بايد رنج ببرم؟ آنها زندگى ام را 
نابودكردند، فرزندانم را به سرقت بردند و من نمى توانم زندگى ام را به پيش ببرم.“

اين مورد توسط كميسيون مستقل حقوق بشر كه داستان را تأييد كرده است، مورد بررسى قرار گرفته است. 

بستة 3. ”من همه چيز را به خاطر اطفالم تحمل كردم“

ننگ و عار، احتماالً امرى است 
كه خانم هاى فراركننده از منزل 

را از برگشت به اجتماع  يا تماس 
با خانواده هاى شان، باز مى دارد. 

خانم هايى كه از اجتماع هاى سنتى 
و محافظه كارى اند  كه براى مجازات 
راه و رسم مخصوص خود را دارند، 
به خاطر رهايى از قتل هاى ناموسى 

از منزل فرار مى كنند.
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به خانه ها يا اجتماع خود بر نمى گردند. زنى كه از خانه فرار كرده و نتواند دوباره به خانوادة خود بپيوندد و يا نتواند با مردى 
كه فرار كرده، زندگى را ادامه دهد و بر عالوه، نتواند تحت حمايت شبكه اى اقتصادى قرار گيرد، بى دفاع مى ماند.

معرض  در  نمايد،  فرار  مجازات اند،  سنتى  روش هاى  به  معتقد  كه  محافظه كارى  اجتماعى  شبكة  به  متعلق  زن  اگر 
خطر مرگ و يا قتل حيثيتى قرار مى گيرد. يك زن سالمند در پغمان گفت، من قتل هاى ناموسى زيادى را در جامعة 
قتل  به  مى كنند،  فرار  خانه  از  بيگانه  مرد  يك  با  كه  را  دخترانى  و  زنان  بايد  خانواده ها  من  نظر  به  ديده ام.  خود 
برسانند؛ زيرا او كار بدى انجام مى دهد. ولى اگر او به خاطر ظلم و خشونت خانوادگى فرار كند، بد نيست؛ زيرا او 

مجبور است چنين كارى را انجام دهد.69 

مطابق به اين تحقيق، زنانى كه به غير از فرار از خانه چارة ديگرى ندارند، در بسيارى از حاالت، به خانة پدرى و يا 
يكى از اقارب مورد اعتماد مرد خود، مانند برادر، پسر كاكا و يا كاكا مراجعه مى نمايند. در بعضى از موارد نيز، از خانه هاى 

امن، يا نمايندگان دولت كمك مى طلبند.

ميراث
”امروز پسر عموى من پيشم آمد و گفت كه بزرگان... در خانة پدرم مشغول تقسيم زمين هستند، اما هيچ كس به 
من در مورد آن چيزى نگفت.“—ماه گل، زن بيست و پنج سالة هزاره، معلم و عضو شوراى محلى، روستاى پاى 

فيض آباد، ولسوالى شهرستان، واليت دايكندى، سپتمبر 2012

 مطابق قوانين افغانستان و شريعت اسالمى يك زن پس از مرگ شوهر يا پدر مستحق مالكيت و ميراث مى شود. طبق قانون 
اسالم، عموم زنان، مستحق نيمى از سهم همان نسل از وارثين مرد مى شوند.70 با اين حال، در سراسر واليات تحت تحقيق، 
معلوم شد زنانى كه سهم خود را از ارث دريافت مى كنند، بيشتر به خصوصيات خانواده ها يا جامعةشان مربوط مى شود تا يك 

:CEDAW چارچوب قانونى مدون. بر اساس گزارش دولت افغانستان به كميتة
در بسيارى از مناطق، مردان حق ميراث زنان را نمى دهند و در برخى مناطق زنان حتى جرئت ندارند كه در مورد حق 
ميراث خود سؤال كنند. درخواست حق ميراث توسط زنان، بى احترامى تلقى گرديده و در ميان بخش هايى از جامعه 
قابل قبول نيست. حتى اگر زنان جرئت داشته باشند حق ميراث خود را مطالبه كنند، دسترسى كمترى به ارگان هاى 

قضايى دارند و حتى در اين ارگان ها... در شوراهاى محلى و جرگه ها، مسايل زنان كم [وزن]  تر تلقى مى شود.71

براساس تحقيقى كه در مورد گرايش هاى مشهور نسبت به حقوق زنان توسط نهاد تحقيقات حقوقى زنان و اطفال كه در 
ده واليت انجام شده است، فيصدى برخوردارى از حقوق ميراث در مناطق بازديدشده، براى مردان 89 و براى زنان 37 

فيصد است. 72 
مصاحبه شوندگان داليل زيادى را براى و جود چنين تفاوت فاحش مطرح مى كردند. در برخى جوامع، ممكن است زنان 
سهم خود را درخواست ننموده و به پيروى از سنت هاى جامعه، آن را به برادران خود واگذار نمايند. در چنين مواردى، پذيرفته 
شده است كه برادر پس از آن به پيروى از يك تعهد اجتماعى در طول دوران زندگى از منافع خواهر خود دفاع مى كند. به طور 
كلى زنان به طور كامل از تصميم گيرى ها دور نگهداشته مى شوند. اغلب زنانى كه از تقسيم اموال سهمى دريافت كرده اند، 
قبًال توسط بزرگان و بستگان مرد تصميم گرفته شده است. عدم آگاهى و نداشتن تحصيل، مانعى در راه اعادة حقوق زنان 
شمرده مى شود. يك سرپرست مرد محكمه ابتدائيه واليت جوزجان اشاره كرد ”متأسفانه، بسيارى از افراد، حتى خود زنان، 
فكر مى كنند كه آنها حق درخواست ميراث را ندارند.“73 بنا بر اين، در برخى موارد، دريافت حق ميراث توسط زنان نه تنها 
به آگاهى شان از حقوق شان بستگى دارد، بلكه به تصديق جامعه و بزرگان خانواده نيز مربوط مى شود. در برخى از اجتماعات، 

پاسخ دهندگان گفتند زنانى كه درخواست ميراث نموده اند، از دستيابى به اين حق قانونى خود محروم ساخته شده اند.
عدم احترام به حقوق ميراث زنان، مى تواند همانند ديگر تخلفات حقوقى تأثير مننفى بر زندگى شان داشته باشد. ميراث 
مى تواند يگانه دارايى اقتصادى اى باشدكه بعد از مرگ شوهرش، زندگى فرزندان او را بيمه نمايد. هر چند اين موضوع را بعداً 
مورد بحث قرار خواهيم داد، قابل ذكر است كه عدم استقالل اقتصادى، وابستگى زن را به شوهر، خانواده و جامعه تقويت 
نموده و حتى غلبه بر موانع حقوقى آن را سخت تر مى سازد. در صورتى كه يك زن استقالل اقتصادى نداشته باشد، مجبور 
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مى شود براى محافظت از منافع خانواده و فرزندان خود از حقوق شخصى خود استفاده كند. يكى از خانم ها دليل ازدواج با 
برادر شوهر خود را چنين توضيح داد: 

كردم.  ازدواج  او  برادر  با  شوهرم  ميراث  به  دسترسى  منظور  به  من  اما  گذشت،  در  پيش  سال  چند  من  شوهر 
مى خواستم سهم شوهرم براى اطفالم حفظ شود. شوهر من و برادرش، زمين زيادى داشتند، اما اگر من با برادرش 
ازدواج نمى كردم، سهم شوهرم را از دست مى دادم. برادر شوهرم هيچ گونه مراقبتى از من و فرزندانم نمى كند. من 

دو دختر و يك پسر دارم. او براى ما لباس و غذا نمى خرد.74

تجاوز و تعرضات جنسى
”هر چه من فرياد مى زدم، آنها مرا مى زدند و بار بار به من تجاوز مى كردند. آنها به من مى گفتند اينجا جايى است 
كه هيچ كسى نمى تواند صداى تو را بشنود“ —شكيال، پانزده ساله، دختر قربانى تجاوز، شهر هرات، واليت هرات، 

دسمبر 2012

مقامات بين المللى و فعاالن حقوق زن اصرار دارند كه هر چند كه ميزان گزارش دهى كم است، ولى در حقيقت ميزان تجاوز 
و خشونت جنسى در افغانستان، چه در خانه و چه در محل كار زنان، خيلى باال است. يك مطالعه نشان مى دهد كه 42.6 
فيصد از زنان كندهار در مقايسه با 17.2 فيصد در كل كشور، مورد تجاوز و يا آزار جنسى قرار گرفته اند.75 اين احصائيه حاكى 
از عمق مشكل است كه تا چه اندازه وسعت دارد. احصائية دقيق ميزان تجاوز جنسى به سختى با ذهن انسان مطابقت 
مى كند. وقايع تجاوز جنسى در افغانستان به داليلى چون ننگ اجتماعى، درك محدود از تعاريف حقوقى و حمايتى و ترس 

از قربانى شدن در داخل سيستم قضايى دولت، كمتر گزارش داده مى شوند.
بر اساس قانون منع خشونت عليه زن، تجاوز جنسى و واداركردن به فحشا، جرم هاى صريح شمرده مى شوند.76 اين 
حمايت ها اكثرا عملى نمى شوند. UNAMA تصريح كرده است كه ”اكثريت“ دوسيه هاى تجاوز جنسى، خشونت جنسى 
و فحشاى اجبارى يا هرگز مورد تحقيق قرار نمى گيرد يا بدون تحقيق حذف مى شوند. در عين زمان، گزارش ها اشاره به 
زنان به شمار مى رود.77  افزايش آگاهى از حقوق  افزايش در تعداد گزارش هاى ساالنه، پيشرفت بزرگى در  اين دارند كه 
بخش هايى از قانون منع خشونت عليه زن، صريحًا با قوانين ديگر داخلى در تضاد قرار دارد. به عنوان مثال، بسيارى از 

اعضاى جامعه حقوق زنان، قانون احوال شخصية شيعه مصوب 2009 را تجاوز آشكار بر زنان شيعه تفسير مى كردند.78
دوام د   ار  تجاوزهاى  و  استفاده ها  سوء  مورد  در  قانون،  تطبيق كنندة  دولتى  مقامات  متضاد  بعضًا  و  ضمنى  گزارش هاى 
جنسى، فراوان اند. زنانى كه گزارش داده اند مورد تجاوز قرار گرفته اند، اغلبآ به عنوان هم دستان تجاوز جنسى يا متهم به زنا 
شناخته شده اند.79 يكى از قضايايى كه در اين تحقيق با انستيتوت صلح اياالت متحده شريك شده است، تجاوز به يك دختر 
شانزده ساله توسط چهار افسر پليس در واليت بادغيس است. زمانى كه مدافعان حقوق بشر و هواداران دختر سعى  كردند 
قضية مذكور را تحت بررسى قرار دهند، توسط يك نماينده محلى پارلمان، بزرگان با نفوذ محلى و اعضاى شوراى واليتى 

تحت فشار قرار گرفته و از ادامة بررسى منع  شدند.
در طول مصاحبه ها، زنان در اجتماع هاى مختلف، مخصوصًا در واليات دايكندى، سرپل و هرات، از وقوع تجاوزها و 
خشونت هاى جنسى صحبت مى كردند، اما تمايلى به دادن تفصيالت بيشترى نداشتند. بر اساس اين گزارش، تجاوز جنسى 
اكثراً توسط اعضاى خانواده و يا اشخاص بيگانه صورت گرفته بود. وقتى تجاوز جنسى توسط كسى غير از همسر صورت 
گرفته باشد، زنان مى ترسند كه اگر اين موضوع علنى شود، ممكن است به خاطر اعادة حيثيت خانوادگى توسط خانواده هاى 
خود به قتل برسند. زنانى كه توسط افراد خارج از خانوادة خود مورد تجاوز قرار گرفته بودند، در بسيارى از موارد از متجاوز 

مى خواهند با آنها ازدواج كند (بستة 4 را نگاه كنيد)؛ چرا كه هيچ راه ديگرى براى اعادة حيثيت خود و خانوادة خود ندارند.

زنانى كه گزارش داده اند مورد 
تجاوز قرار گرفته اند، اغلبآ به عنوان 
هم دستان تجاوز جنسى يا متهم به 

زنا شناخته شده اند.
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اين مورد توسط رئيس امور زنان در واليت دايكندى كه به عنوان مدافع از طرف قربانى نوجوان تجاوز جنسى كار مى كرد، به تيم 
تحقيق معرفى شد. دختر چهارده ساله كه در اينجا به نام “ف” ياد مى شود، از منطقه اى دورافتاده هنگامى كه از مكتب به خانه مى رفت، 

مورد تجاوز قرار مى گيرد. وى بعداً به مركز واليت انتقال داده مى شود. خانواده اش از او حمايت نكردند و به خاطر نبود يك مكان امن 
مناسب در مركز واليت، رئيس اداره او را تا زمان دسترسى به راه حلى دائمى تر در دفتر همان اداره، جا داده بود. اين مصاحبه در سپتمبر 

٢٠١٢ انجام شده است.

سؤال: آيا مى توانيد بگوييد چه اتفاقى براى شما افتاد؟ 
ف: هم صنفانم از مكتب به خانه رفتند، اما من به خاطر مريضى ام همانجا ماندم. معده ام درد مى كرد. پس از آن يك پسر جوان 

بايسكل سوار نزديك من آمد. او از من خواست تا پشت سر او بنشينم، اما من خوددارى كردم. او در آنجا منتظر ماند، من سريع تر راه رفتم 
چون خيلى ترسيده بودم. كسى در آن اطراف نبود. او دوباره نزديك تر آمد و به من دستور داد به پشت سر او بنشينم. او چادر مرا گرفت، 

اما من فرار كردم و او نتوانست مرا بگيرد. من راه خود تغيير دادم، اما ناگهان پسر ديگرى در مقابلم ظاهر شد و مرا محكم گرفت. او 
مرا به پسر اولى تحويل داد و خودش به طرف خانه اش فرار كرد. پسر اولى به زور به من تجاوز كرد. او دهان مرا محكم گرفته بود. من 
نمى توانستم فرياد بكشم. ناگهان صدايى شنيدم. صدا نزديك تر شد. دو پسر ديگر به سمت ما مى آمدند. من فرياد زدم و آنها ما را ديدند. 
آنها پسر را دستگير  كردند و او را زدند، پسر به سوى خانه اش فرار كرد. يكى از آنها مرا از زمين بلند كرد و چادرم را روى سرم گذاشت و 
به من گفت كه زود به مادرم اطالع دهم. آنها هم صنفى هاى من بودند. من درد بسيار زيادى حس مى كردم، ولى قادر به راه رفتن بودم. 
[من شروع به راه رفتن به طرف خانه] كردم. مادرم آمد و مرا در راه پيدا كرد. بعد از اين كه مادرم جزئيات را شنيد، به مدت سه ساعت 

بيهوش شد، بعد از اين كه به هوش آمد شروع به گريه و زارى كرد.

سؤال: براى پسرى كه اين كار را كرد، چه اتفاقى افتاد؟ آيا كسى او را مورد تحقيق قرار داد؟
ف: من و مادرم شب به خانة آن پسر رفتيم. پدر پسر به ما گفت كه شما بايد اين حادثه را فراموش كنيد. من بعد از عيد آمده [تعطيالت 

براى جشن پايان ماه رمضان] و تو را براى پسرم خواستگارى مى كنم. اما عيد گذشت و آنها به خانة ما نيامدند. ما شخصى جهت 
فراهم سازى مقدمات ازدواج به خانةشان فرستاديم، اما پاسخ شان منفى بود. مادرم با گريه و التماس از پدر پسر خواست موضوع را بپذيرد، 
اما او امتناع كرد. او نتوانست از من دفاع كند. چون پدر من مرده است. او پيش برادرش رفت و او را از عدم پذيرش پدر پسر آگاه ساخت. 

مامايم به پوليس تماس گرفت و آنها به خانة ما آمدند.

سؤال: چرا شما در ابتدا با پوليس تماس نگرفتيد؟ 
ف: به مادرم گفتم به پوليس اطالع دهد تا او را دستگير كنند. اما مادرم به من گوش نداد. او نگران حرف هاى مردم بود. مى ترسيد كه 

مردم پشت سر ما صحبت كند. پوليس پسرى را كه مرا به متجاوز داده بود، دستگير كرد. ولى متجاوز فرار كرد. در نهايت، برادرش او را 
آورده و تحويل پوليس داد كه در نتيجه، زندانى شدند.

سؤال: زمانى كه آنها به دنبال متجاوز بودند، براى شما چه اتفاقى افتاد؟ آيا موضوع حل شد؟ 
ف: زمانى كه پوليس حادثه را بررسى مى كرد، من به مدت سه هفته در خانة افسران پوليس زن، در قرية سلبيتوى ولسوالى سنگ تخت 
زندگى مى كردم. بعد مرا به نيلى انتقال دادند. پوليس مرا جهت تحقيقات بيشتر به دفتر خارنولى در نيلى فرستاد... پوليس سلبيتو مرا به 

دفتر خارنوالى به نيلى آورد. خارنوال از من در مورد اين حادثه سؤال كرد من همه چيز را برايش تعريف كردم. خارنوال قضية مرا به رئيس 
امور زنان گفته بود؛ لذا به جاى اين كه مرا به زندان بفرستند، اجازه دادند در دفتر آنها زندگى كنم. در حال حاضر، منتظرم در مورد قضيه ام 

تصميم گرفته شود. هيچ كس به من نمى گويد چه اتفاقى مى افتد، اما من انتظار مى كشم.

سؤال: قبل از اين كه موضوع را به پوليس خبر دهيد، از چه كس ديگرى درخواست كمك كرديد؟ 
ف: من پدر و عمويى ندارم. پدر من شش سال پيش فوت كرد. فقط يك مادر فقير دارم. او سعى كرد به من كمك كند، اما نتوانست... 

مادرم به پدر پسر گفت كه اگر دخترش را به نكاح پسرس درنياورند، عليه پسر به طور رسمى شكايت مى كند. پدر او، گفت: ”پوليس پسر 
من و دختر تو را دستگير مى كند. دختر شما نمى تواند بودن در زندان را تحمل كند، اما پسر من مى تواند.“ من شنيده ام كه پسر وى در 
زندان مريض شده است. ريش سفيدان [بزرگان] قوم براى پايان دادن به منازعه پيش پدر پسر رفتند، اما پدر او با تصميم ريش سفيدان 

مخالفت كرد. ريش سفيدان مى خواستند ازدواج صورت بگيرد، اما او مخالفت مى كرد. او به آنها گفت كه پسرش بيگناه است و او اين كار را 
نكرده است، من او را بيگناه متهم كرده ام. اما داكتر كلنيك معاينات را انجام داده و تجاوز را تأييد كرده است. من با يكى از افسران پوليس 

زن به داكتر رفتم. پسرى كه من تجاوز كرده است، بايد مرا به عنوان همسر خويش به نكاح گيرد.

بستة 4. ”پسرى كه به من تجاوز كرد، بايد مرا عنوان همسر خود قبول كند“
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دسترسى زنان به عدالت در افغانستان

مكانيزم ها و موانع در حل منازعات زنان
طورى كه گفته شد، زنان از احقاق ابتدايى ترين حقوق خود محروم هستند. در اين فصل كوشش شده است كه چگونگى 
واكنش زنان نسبت به نقض حقوق شان و ديگر منازعات و مشكالت ناشى از آن را به تصوير بكشيم. براى دانستن چگونگى 
دسترسى خانم ها به عدالت، نه تنها آگاهى از مكانيزم هاى موجود امرى الزمى است؛ بلكه شناخت موانعى كه زنان هنگام 

استفاده از اين مكانيزم ها با آن مواجه اند، نيز ضرورى به نظر مى رسد.
مكانيزم ها 3 نوع اند: خانواده، جامعه و خارجى (كه عبارتند از، مكانيزم هاى دولتى و نهاد هاى ديگر حقوقى در خارج از 
جامعه). اصوًال، زنان نيز مانند مردان ابتدا به مكانيزم هاى خانوادگى رجوع مى كنند. اگر نتيجه ندهد، به مكانيزم هاى اجتماعى 
مراجعه مى كنند و اگر باز هم نتيجه نداد، به مكانيزم هاى خارجى مراجعه مى نمايند. تعداد زيادى از منازعات در مراحل اوليه 
و كمترين شان در مراحل باال حل مى شوند. (شكل 2 را مالحظه نماييد). يك قضيه ممكن است از نظر تيورى با استفاده از 

يكى يا هر سه مرحله حل شود.
نوع مكانيزمى كه زنان از آن استفاده مى كنند، اغلبًا وابسته به داورى خانم در مورد موانع اوليه و موانع حقيقى موجود در 
آن مكانيزم است كه در دستيابى به عدالت با آن مواجه مى شود. موانع به اشكال سنتى، سببى و عملى دسته بندى شده اند. 
مانع سنتى يا فرهنگى، مانعى است كه در اثر آن، زنان از اقامة دعوا به خاطر معيار هاى خاص اجتماعى و فرهنگى كه ذهن 
و روان شان را فرا گرفته است يا به خاطر ديدگاه هاى سنتى بسيار ريشه دارى كه برخى از خشونت ها عليه حقوق خانم ها را 
قانونى مى سازد، چشم پوشى مى نمايند. موانع سنتى غالبًا با عدم آگاهى زنان از حقوق شان رابطه دارد. موانع سببى، موانعى اند 
كه زنان در اثر عواقب برخاسته از منازعه اى ديگر با آن مواجه مى شوند. اين موانع، شامل خشونت هاى فزيكى به شكل بسيار 
حاد و خطرناك آن است كه متوجه زن و اطفالش، از دست دادن وسايل و امكانات حمايتى و خدشه دارشدن آبروى خود و 
خانواده اش (كه ممكن است باعث خشونت، حتى مرگ و يا عواقب اقتصادى گردد) مى شود. در نهايت، موانع عملى عبارت اند 
از نداشتن پول جهت پرداخت مصارف محكمه، مشكل مسافرت هاى راه دور جهت دسترسى به محكمه و يا كمك هاى ديگر 

و نداشتن اسناد كافى جهت اقامة دعوا در محكمه.
عوامل سنتى و سببى مى توانند نه تنها باعث جلوگيرى از ورود به مكانيزم هاى حل منازعات گردند؛ بلكه مى توانند مانع 
دسترسى به عدالت نيز گردند. بسيارى از اين موانع كاربرد دو وجهى دارند: اول، توانايى زن را در دسترسى به عدالت كاهش 
مى دهند. دوم، اگر هم زنان به آن دست  يابند، از حل قضيه يا مشكل طورى جلوگيرى مى كنند كه حقوق زن را نتواند 
برآورده كند. هنگام مصاحبه، اكثر زنان نارضايتى كامل خود را در رابطه با فيصله هايى كه در مورد حقوق شان در همة سطوح 
هرم منازعات، صورت گرفته بود، ابراز مى داشتند. آنها شكايت داشتند كه در همة مكانيزم هاى خانوادگى و اجتماعى، مردان 
به حرف هاى شان گوش نمى دهند. در سيستم مكانيزم هاى دولتى، دوسيه هاى زنان در پشت بخارى گذاشته شده و هرگز 
مورد بررسى قرار نمى گيرند. چهار نفر از هر پنچ زن مصاحبه شونده از نتيجة دعوا هاى خود راضى نبودند. آنانى هم كه راضى 

سؤال: آيا شما كدام تماسى با مادر خودداريد؟
ف: نه، مادر من هيچ اطالعى ندارد كه من اينجا هستم. خانة ما از مركز پوليس خيلى دور است. با موتر پوليس يك ساعت راه است. من 

حتى نمى توانم با مادرم تماس بگيرم. اينجا سيگنالى وجود ندارد. هيچ كس براى ديدن من به اينجا نمى آيد. 

سؤال: در بارة آيندة خود چه فكر مى كنيد؟
ف: اين پسر بايد مرا به عنوان همسر خود قبول كند. او بايد مرا به نكاح گيرد. خوب نيست كه من شرمسار در خانه بنشينم. مردم پشت 
سر من حرف هاى خيلى بدى خواهند گفت. در طول اين سه روز وقتى كه من منتظر بودم آنها بيايند و مرا به خانة خود ببرند، شنيدم كه 
چيزهاى بسيار بدى راجع به من مى گفتند. وقتى مردم به يكديگر مى گفتند كه من رابطة نامشروع با آن پسر داشتم، برايم خيلى غم انگيز 

است. من مى خواهم با او ازدواج كرده، به اين حرف ها پايان دهم.

بستة 4. ”پسرى كه به من تجاوز كرد، بايد مرا عنوان همسر خود قبول كند“
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بودند، قضاياى ساده  اى داشتند كه مى شد آن را با كمترين بحث و جدل در سطح جامعه حل كرد. بدبينى اكثر زنان نسبت 
به احقاق حقوق شان و حتى داشتن كمترين فرصت جهت بيان عقايدشان، مى تواند عوامل بازدارندة عدالت شمرده شوند، در 

هر بخش داليل عدم كارايى مكانيزم هاى مذكور براى دسترسى زنان به عدالت، شرح داده خواهد شد.
به عنوان ديدگاهى فردى، مهم است بدانيم كه موانع به جاى اين كه مشكل به حساب آيند، بر اساس ارزيابى هاى 
عقالنى از شمارى از انتخاب ها و عواقب احتمالى شان، اولويت يا انتخاب به حساب مى آيند. هيچ مانعى نمى تواند تعيين كنندة 
روشى باشد كه شخص مى خواهد در حين حل منازعات در پيش گيرد. هر زن در مقابله با اين موانع از تجربة منحصر به 

خودش استفاده مى كند.
موانع مذكور، گرايش تزايدى دارند. موانع سنتى موجود در سطح خانواده و لو  اندكى متفاوت هم به نظر برسند، در سطح 
جامعه و سطح دولت و خارجى نيز وجود دارند. به همين صورت، موانع موجود سببى در مكانيزم هاى اجتماعى نيز اندكى 

بيشتر، در مكانيزم هاى دولتى و خارجى نيز وجود دارند. 

مكانيزم هاى خانواده
اكثر منازعات ابتدا در سطح خانواده مطرح، حل و فصل و يا حذف مى شوند و براى مردان و زنان به صورت يكسان صدق 
مى كند، اما در موارد نقض حقوق زنان به دليل وجود اعتقاد بر حفظ حريم خصوصى و حيثيت خانواده، بيشتر صدق مى كند. 
در روستاهاى كوچك و داراى خانواده هاى پر نفوس، خانوادة يك زن ممكن است در تمام سطح روستا گسترش داشته 
باشد. اين امر باعث مى شود كه در روستاهاى كوچك تفاوت بين سطح خانواده و جامعه بسيار متغير و ناپايدار باشد. مفهوم 
”خانواده“ كه در اين گزارش از آن استفاده شده است، نشان دهندة حلقة درونى خانواده و يا خانوادة نزديك يك زن است. 

جلسة  نتيجه،  در  مى گيرد.  صورت  زن  يا  مرد  از  اعم  خانواده،  بزرگ  افراد  توسط  اغلب  مرحله  اين  در  اختالفات  حل 
خانوادگى تنها جايى است كه در آن غالبًا زنان، به خصوص در منازعات مربوط به زنان كه در داخل همان خانواده اتفاق 
مى افتد، به عنوان داور يا واسطه عمل مى كنند. مصاحبه شوندگان زن به تكرار گفته اند كه دوست دارند منازعات و مشكالتى 
را كه در ميان زنان خانواده به وجود مى آيد، در داخل خود خانواده حل كنند و نيز يادآور مى شوند كه مردان به حرف هاى شان 
گوش نمى دهند و در موردشان قضاوت عادالنه نمى كنند. بسيارى از زنان مكانيزم هاى سطح خانوادگى را ترجيح مى دهند و 

مى گويند كه نمى  خواهند مسايل خصوصى خانواده را در خارج از خانواده مطرح كنند.

شكل 2. هرم مكانيزم هاى حل منازعات

Government and 
External Mechanisms

Community Mechanisms

Family Mechanisms

بدبينى اكثر زنان نسبت به احقاق 
حقوق شان و حتى داشتن كمترين 
فرصت جهت بيان عقايدشان، 
مى تواند از عوامل بازدارندة عدالت 
شمرده شوند.

مكانيزم هاى
حكومتى و بيرونى

مكانيزم هاى محلى/منطقوى

مكانيزم هاى خانوادگى
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با وصف داليل فوق، اين كار چندان هم به خاطر خصوصى بودن يا اولويتش صورت نمى گيرد. بسيارى از زنان مى گويند 
به غير از اين كه منازعات را در داخل خانوادةشان حل و فصل كنند، گزينة ديگرى ندارند؛ زيرا اگر مشكالت داخل خانه را 
با بيگانه اى در ميان بگذارند، مكانيزم هاى خارج از ساختار خانواده به روى شان باز نيست و يا اين كه با عواقب اجتماعى، 
اقتصادى، فزيكى ناگوارى مواجه مى شوند. يك كارگر اجتماعى مرد گفت: ”فرض كنيد خانمى تالش كند مشكل خود را با 
كسانى ديگر در جامعه [مانند بزرگان] در ميان بگذارد. بعد او و خانواده اش مجبور  اند جامعه را ترك كنند؛ زيرا اين امر براى 

مردان خانواده او شرم بزرگى به حساب مى آيد.“80
اين تحقيق و گزارش هاى ديگرى كه در مورد روند حل منازعات از كتله هاى بزرگ تر اجتماعى تهيه شده اند، تصريح 
دارد كه جريان حل و فصل اكثريت قريب به اتفاق قضاياى مربوط به زنان در افغانستان، هرگز از چهارچوب خانواده بيرون 
نمى روند.81 اين وضعيت، امر پيگيرى اسناد و مدارك مربوط به منازعات زنان را دشوارتر مى سازد. اكثريت منازعات زنان 
هرگز گزارش داده نمى شوند و يا از نشر همگانى آن، گاهى از ديد كسانى كه در عين جامعه حضور دارند، ممانعت به عمل 

مى آيد.

موانع مكانيزم هاى خانواده
اگر چه مكانيزم هاى خانواده بهترين وسيلة قابل دسترس  براى زنان است، ولى با وجود اين، زنان در هنگام اقامة دعواى شان 
در اين مكانيزم نيز به موانع زيادى روبه رو گرديده و حرف شان شنيده نمى شود. بسيارى از اين موانع، وابسته به معيارهاى 
عميقًا تثبيت شدة اجتماعى مانند انتظارات و تعريف هايى كه از يك زن خوب و مشروعيت بخشى و خصوصيت بخشى به 
خشونت هاى خانوادگى ارائه مى شود، است. عدم درك از حقوق قانونى زنان نيز ممكن است مانع احقاق كامل حقوق و 

محافطت هاى زنان، حتى در سطح خانواده گردد. 

آرمان سنتى
”زن خوب بايد سختى ها و مشكالت درون خانواده را تحمل كند.“—كريمه، سى و دو ساله، زن تاجيك

اصولى مانند تحمل، صبر و عفت، عناصر مهم شخصيت زن شمرده مى شوند. رنج هايى كه توسط خانوادة زن بر زن تحميل 
مى شود، به عنوان شرط الزم و يا بخش طبيعى زندگى يك زن شمرده مى شود. توانايى او در تحمل بى سر و صدا و استقامت 
او در مواجهه با چنين درد و رنجى، تعريف ”زن خوب“ را ارائه مى دهد. دلچسپى به پيروى از اين استانداردهاى اجتماعى 
باعث جلوگيرى از شكايت از زنان مى گردد. در عين حال، ديگر اعضاى مرد و زن خانواده نيز حق شكايت زن رابه رسميت 
نمى شناسند، چون يك زن خوب، درد و رنج را با سكوت تحمل مى كند. اين معيارهاى اجتماعى موانعى اند كه در تمامى 

سطوح هرم مشاهده مى شوند، اما براى نخستين بار در خانه احساس مى شوند.
زنان از سنين جوانى توسط زنان ديگر مشوره داده مى شوند كه درد و رنج را تحمل كرده و از طرح اين گونه مسايل، 
حتى در محيط خانه خوددارى نمايند.82 زنان به بردبارى، به اين معنا كه ”مسؤوليت پذير“ باشند، تشويق مى گردند. يك زن 

در ولسوالى پغمان واليت كابل، چنين گفت:
[زنان] بايد [درد و رنج و يا خشونت] را تحمل كنند، چون مناسب نيست شكايت كند. به عنوان مثال، زمانى كه من 
به خانة شوهرم آمدم، همة خواهران و برادران شوهرم بى سواد بودند، چون من تحصيل كرده بودم به من حسودى 
مى كردند. آنها مرا مجبور به انجام كارهاى سخت مى كردند و مرا مجبور  كردند درس دادن را متوقف كنم؛ زيرا من 
يك عروس بودم و عروس بايد بردبار و صبور باشد. هرگز چنين كارهايى را قبل از ازدواج در خانة پدرم انجام نداده 

بودم، اما مجبور بودم تحمل كنم و چيزى نگويم چون اگر چيزى مى گفتم، بد بود.83

زنان در توصيف رفتار هاى مورد انتظار از زنان خوب صفاتى چون صبر، سنگينى و حيا را بيان داشتند. 84اين انتظارات 
منجر به اين مى گردد كه از تعداد قابل مالحظه اى از منازعاتى كه در خانه به وجود مى آيند، قبل از آن كه به شخص يا 
جلسة ديگرى ارجاع داده شود، جلوگيرى شود. اين براى زنان غير معمول نيست كه در مورد مسايل مهمى چون خشونت 

براى زنان هم غير معمول نيست 
كه در مورد مسايل مهمى چون 

خشونت خانوادگى، بى پرده صحبت 
نمايند و به سادگى بگويند كه 

پذيرفته اند كه چنين خشونت ها 
بخشى از تقديرشان است و در 

صورتى كه آن را با ديگران مطرح 
كنند، بيشتر رنج خواهند برد.
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خانوادگى بى پرده صحبت نمايند و به سادگى بگويند كه پذيرفته اند كه چنين خشونت ها بخشى از تقديرشان است و در 
صورتى كه آن را با ديگران مطرح كنند، بيشتر رنج خواهند برد. يك زن بيوه گفت: ”زنان مشكالت زيادى دارند، اما كسى 
به آنها گوش نمى دهد. در خانه مشكالت و گرفتارى هاى زيادى وجود دارد، اما زنان بايد صبور باشند و افراد ديگر را از آن 
آگاه نسازند... من در زندگى ام همه چيز را تحمل كرده ام و هرگز در مورد خشونت و يا بى عدالتى شكايت نكرده ام.“85 زنى 
در دايكندى كه نقش رهبرى داشت، كلمة ”تاشه كدن“ را به مفهوم ”پنهان كردن“ براى توصيف توانايى زن در مخفى كردن 

خشونت، تجاوز و يا بى عدالتى به كار مى برد.86
اظهار پشيمانى در خانواده، حتى اگر گناهكار كس ديگرى باشد، نشانه اى از احترام به ديگران تلقى شده و به عنوان 
صفتى ارزشى به رسميت شناخته شده است.78 اين وضعيت از طريق فرمانبردارى از شوهران، پدران، خشو ها و يا حتى زنان 
ديگرى كه قبل از او با اين خانواده ازدواج كرده اند، تقويت مى شود. يك زن توضيح داد ”بهتر است كه زن براى حل منازعات 
تالش نموده و عذرخواهى كند و لو گناهكار هم نباشد؛ زيرا خشو بزرگ است و قابل احترام و جوانان مكلف اند به وى احترام 
بگذارند.“88 اظهار پشيمانى نيز مانند اصول ديگر، از سنين جوانى درس داده مى شود. يكى از زنان مشوره هايى را كه به يك 
عروس جوان داده بود، چنين خالصه كرد: ”ممكن است، گناه از خشويت باشد، مگر تو مجبورى تمكين كنى و او را احترام 

كنى. در غير اين صورت، زندگى ات خراب مى شود.“89

معيار هايى كه خشونت را قانونيت مى بخشد
به  مى كردم.  جنگ  شوهرم  با  گذشته  در  من  كنند.  لت وكوب شان  مردان  كه  مى شوند  باعث  زنان  اوقات  ”بعضى 
ولسوالى  يحيى،  حاجى  روستاى  ساله،   33 تاجيك  زن  بزند.“ —معصومه  مرا  تا  مى كردم  توهين  طورى  شوهرم 

انجيل واليت هرات، دسمبر 2012.

تخلفات حقوقى كمتر برجسته مى شوند؛ زيرا معيار هاى حاكم اجتماعى، عواقب كار هايى را كه بد فكر مى شوند، پذيرفته و 
تعيين كرده است. به عنوان مثال، شوهرى زنش را به واسطة منع از غذا، زدن يا ناسزاگويى و طالق بدون رضايت مجازات 

مى كند. پذيرش خشونت عليه زنان فراگير است.
بسيارى از مردان و زنان مصاحبه شونده در اين مورد، اظهار داشتند كه رفتار هايى از اين قبيل پاسخ هاى قانونى هستند كه 
شوهر در مقابل، قهر كردن، عدم اطاعت يا ناراحت كردن خود به آنان اعطا مى كنند. يكى از زنان پغمان چنين مى گويد: 
”به نظر من بعضى اوقات بايد مردان زنان شان را در صورتى كه گناهكار باشند، لت وكوب كنند. مثًال هنگامى كه شوهرى 
خسته به خانه مى آيد و با اذيت و توهين خانم خويش روبه رو مى شود، بايد او را بزند تا درس عبرتى شود و ديگر اين كار 

را انجام ندهد.“90
پذيرش خشونت و زدن، زن را از جستجوى عدالت باز مى دارد؛ زيرا او اين امر را جزاى قانونى مى داند تا تجاوز بر حقوق 
خود. بر عالوه، حتى اگر زنى با آگاهى از اين كه حقوقش مورد تجاوز قرار گرفته است، در مقابل جزا اعتراض يا مقاومت 
نمايد، قناعت دادن وجدان عمومى در اين كه وى اين كار درست را به خاطر منع خشونت انجام داده است، برايش خيلى 
مشكل خواهد بود. يك افسر پوليس زن در پغمان چنين گفت: ”زنان هميشه گناهكار اند. يك زن نبايد جنگ و منازعه كند؛ 
در غير آن، زنى بد و گناهكار خواهد بود.“91 اين موانع در ابتدا در مكانيزم خانواده ديده مى شوند، ولى بعداً در تمام سطوح 

هرم قابل مشاهده اند.
پذيرش جزا به خشونت فزيكى مربوط نمى شود. مردان و زنان مصاحبه شونده اظهار داشتند مردى كه زنش را به خاطر 
انتقام طالق مى دهد، سخت ترين جزا  است كه عواقب اجتماعى و اقتصادى آن بر زن و اطفالش خيلى خطرناك است. اين نوع 
عمل در حالى كه حد اكثر جزا به شمار مى رود و غالبًا هم مورد تطبيق قرار مى گيرد، خطاى زن به حساب مى آيد. يكى از زنان 
پراچى مى گويد: ”به نظر من اگر زن رفتار خوب داشته باشد، شوهرش هرگز او را طالق نمى دهد، ولى بعضى از زنان مرد را 

به حدى ناراحت مى سازند كه مجبور مى شود او را طالق دهد.“92
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اين ها موانع تغييردهنده و محدودكننده اى اند كه بر سر راه دعاوى و شكايات مربوط به طرز رفتار مردان قرار دارند، اما 
محدوديت هايى هم دارند. هر چند كسى قادر نبود كه به تفصيل در مورد خشونت هاى غير قانونى  عليه زن در داخل حريم 
خانواده توضيح دهد، ولى با آن هم تعدادى از زنان و مردان اظهار داشتند كه نمى توان در برابر سطوح معينى از سوء استفاده  
و جزاى غير قانونى انعطاف نشان داده، تحمل شان كرد. بزرگان محلى گفتند، در صورت فرارفتن خشونت هاى اعمال شده بر 

زنان از بعضى از معيار هاى پذيرفته شدة اجتماعى، اجتماع اقدام به ميانجيگرى مى كند.

مكانيزم هاى اجتماعى
اگر چه زنان در حل منازعات، خانواده را اولويت مى دهند، اما در صورتى كه قضيه خيلى مشكل ساز و ريشه هاى عميقى 
داشته باشد، به مكانيزم هاى اجتماعى رجوع مى كنند (كه اين مكانيزم ها در متون اصلى و اكادميك، غير رسمى، سنتى يا 
انجمن هاى عدلِى عرفى تلقى مى شود). طورى كه در اين گزارش بدان اشاره شد، جامعه به معناى يك ساحة جغرافيايى 
بسته نمى باشد. در برخى مناطقى كه اين گزارش انجام شده است، واژة ”قوم“ به عنوان مترادف استفاده شده است؛ يعنى 
گروپى از اجتماع كه لزومًا به ساحة جغرافيايى خاصى مربوط نمى شود. از جانب ديگر، جامعه تنها خانواده و روابط مربوط به 
خانواده نيست؛ بلكه بيشتر به مكان فزيكى اطالق مى شود. اين معنى بيشتر در مناطق شهرى كاربرد دارد. در بسيارى از 

مناطق شهرى ناهمگون، مى تواند چندين جامعه در يك منطقة جغرافيايى زندگى كند.
بسيارى از زنانى كه به صورت انفرادى يا گروژى مورد مصاحبه قرار گرفتند، اظهار داشتند كه اگر منازعه در خانواده 
حل شده نتواند، مكانيزم هاى عدالت اجتماعى را ترجيح مى دهند. مدافعان حقوق زن كه مخالف اين موضوع اند، علت رجوع 
خانم ها به مكانيزم هاى اجتماعى را در عدم وجود انتخابى ديگر مى دانند؛ نه از آن رو كه ايشان جرگه هاى اجتماعى را ترجيح 
دهند. بدين ترتيب، تقريبًا 80 فيصد از منازعات در افغانستان بيرون از سيستم رسمى قضايى حل مى شوند.93 اين فيصدى 

احتماًال بيشتر خواهد شد در صورتى كه منازعاتى كه از طريق خانواده حل شده اند، نيز مورد محاسبه قرار گيرد.
مردان و زنان به اين علت مكانيزم هاى اجتماعى را ترجيح مى دادند كه سريع، ارزان و مطابق به شرايط و ارزش هاى 
اجتماعى است. خوبى ديگر آن اين است كه مكانيزم هاى اجتماعى بيشتر بر مبناى معيار ها و ساختار قدرت اجتماعى كار 
مى كنند، راه حل هاى آن مورد احترام قرار گرفته و قابل تطبيق اند و كمتر باعث آبروريزى و كاهش اعتبار طرفين منازعه 

مى گردد.
مكانيزم هاى اجتماعى مى تواند راه حل هاى بهترى را نسبت به مكانيزم هاى خانوادگى براى زنان ارائه دهند، مخصوصًا 
زمانى كه علت نقض حقوق زن و يا نگرانى به وجودآمده از طرف خود اعضاى خانواده باشد. در صورتى كه شوهر، پدر، خشو 
و ديگر اعضاى خانواده خواسته هاى زن را ناديده گرفته و به حقوق او تجاوز نمايند، اعضاى شوراى جرگه و نيز بزرگان با 
نفوذ اجتماعى مى توانند مطابق به منافعش او را در رسيدن به عدالت كمك نمايند. در صورتى كه مكانيزم هاى اجتماعى 
اجتماع  تصميم گيرندة  بزرگان  يا  و  نيست)  معمول  غير  محافظه كار  جوامع  بين  در  كارى  (چنين  باشد  بسته  زنان  روى  به 
نسبت به حقوق زنان مخالفت داشته باشند، زن چارة ديگرى نخواهد داشت جز اين كه به نقض حقوق خود راضى گردد. 
مكانيزم هاى اجتماعى تقريبًا در تمامى مناطقى كه توسط اين تيم سروى  شدند، وجود داشت، ولى هميشه براى زنان قابل 
دسترسى نيست. مثًال در ولسوالى آقچه جوزجان زنان از حضور در جلسات خارج از چهار چوب خانه چه در مكانيزم دولتى و 
چه در جلسات غير رسمى اجتماعى، محروم بودند.94 طورى كه يكى از زنان اجتماع اظهار داشت، ”زنان از خانه خارج شده 

نمى توانند پس چطور به شورا بروند؟.“95
منازعات عبارت اند از بزرگان مورد احترام جامعه، به شمول بزرگان  ميانجيگران  در كتگورى مكانيزم هاى اجتماعى، 
اقوام، رهبران جامعه، مال ها و رهبران مذهبى، مقامات دولتى كه خارج از چهار چوب و ظيفوى شان كار مى كنند و اشخاص 
ديگرى كه مورد احترام جامعه هستند (در بعضى موارد زنان مورد احترام جامعه). در بسيارى از جوامع پشتون، ساختار هاى 
يا  و  قبيلوى  جرگه هاى  از  است  عبارت  منازعات  حل  مكانيزم هاى  و  مى گردند  اداره  قبيلوى  شبكه هاى  توسط  اجتماعى 
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شورا هاى ميانجيگرى كه توسط رهبران قبيله و يا َحّكم ها اداره مى گردند.96 در جوامع غير پشتون، ساختار هاى قبيلوى 
مى كند.  بازى  را  مشابه  نقش  تبارى  يا  خانوادگى  ساختار هاى  جاها  بعضى  در  بوده،  مركزى تر  غير  منازعات  حل  براى 
همچنين، ساختار هاى مشابه مركب از بزرگان مورد احترام محلى، رهبران اجتماعى و شورا ها و جرگه هاى دسته جمعى 

نيز وجود دارند.
در سطح اجتماعى زنان معموًال از افراد، اعم از زن و مرد كه در حمايت از موقف و يا نظرات زنان شهرت دارند، 
زن  اعضاى  سرپل،  واليت  مركز  در  مصاحبه شوندگان  اظهارات  به  مطابق  و  مثال  عنوان  به  مى نمايند.  كمك  تقاضاى 
قدرتمند شورا هاى رهبرى اجتماعى توانايى دارند به نفع زنان جامعه در جلسات دولتى و اجتماعى فعاليت و عمل نمايند. 
زنان سنى در ولسوالى انجيل شهر هرات اظهار داشتند كه يكى از مال هايى كه فكر بازى دارد، از حقوق زنان حمايت 

كرده و در منازعات به عنوان ميانجى عمل مى نمايد.
زنان، به غير از مراجعه به قهرمانان اجتماع، ترجيح مى دهند كه براى اقامة دعواى خود از مردان از اين دست كه در 

همان اجتماع اند، كمك گيرند. همچنين، يك ساحة تحقيق، نظر به ساحة ديگر، مطابق به جدول 4 فرق مى كند.
هر چند مكانيزم هاى اجتماعى به هيچ وجه جديد نيستند، اما افراد و عرف هاى خاصى به طور دوام دار، رشد مى كنند. 
به علت شكست طالبان و تقويت سرمايه گذارى هاى خارجى در سطح محلى، وضعيت پويايى به وجود آمده است. در دو 
سال گذشته حكومت افغانستان و تمويل كنندگان خارجى شورا هاى موجود را به شكل ساختار هاى فرعى ادارى تبديل 
يا تجديد نموده اند كه نمونة بارز آن، شورا هاى همبستگى ملى مى باشد. مردم جهت حل مشكالت اجتماعى شان به اين 
شورا ها كه بر اساس اهداف پروگرام همبستگى ملى (كه قبًال به تفصيل تشريح گرديد)97 تأسيس شده است، مراجعه 

مى نمايند. اين ارگان هاى نيمه رسمى دولتى به طور چشمگيرى بر حل منازعات اشراف دارند.98
وجود چنين شورا ها كه روز به روز مؤثريت آن در تصميم گيرى ها و حل منازعات برجسته مى گردد، تأثير به سزايى 
سطوح  در  را  زن  اعضاى  از  مشخص  تعدادى  بايد  نيمه دولتى  نهاد هاى  اين  است.  داشته  عدالت  به  زنان  دسترسى  در 
تصميم گيرى خود داشته باشند. در بعضى از ولسوالى هاى مورد تحقيق، تمامى اعضاى شورا هاى همبستگى زن بودند. در 
ولسوالى هايى كه اعضاى زن شورا هاى همبستگى ملى حضور دارند و يا در جاهايى كه زنان در شورا هاى همبستگى ملى 
شركت مى كنند، مصاحبه شوندگان زن تمايل داشتند از آنها به عنوان اولين انتخاب شان در حل منازعات بيرون از خانه 
استفاده كنند. اين امر، انكشافى مثبت است؛ زيرا امكان انتخاب زنان در رسيدن به عدالت را افزايش مى دهد و فرصت 
اين را كه خود زنان بخشى از فرايند باشند، مساعد مى سازد. از جانب ديگر، تالش هاى دولت به خاطر وادار كردن جوامع 
محلى به خاطر تقرر زنان در مقام هاى تصميم گيرى شورا هاى همبستگى ملى، باعث ايجاد عكس العمل هاى منفى از 

جانب جوامع محافظه كار گرديده است.

موانع مكانيزم هاى اجتماعى
وجود جلسات اجتماعى باعث شده است تا زنانى كه از لحاظ مسافت از مراكز عدلى دور  هستند، انتخاب ديگرى براى 
حل منازعات خود داشته باشند. اول، بعضى از موانع كه قبًال در بخش خانواده شرح داده  شد، مى تواند دسترسى زنان را به 
مكانيزم هاى اجتماعى قويًا تحت تأثير قرار دهد. زنان ممكن است از طرح دعوا در مكانيزم هاى اجتماعى به خاطر ترس 

از عواقب بيرون رفتن از خانه يا عدم باورمندى به دادرسى منصفانه، خوددارى كنند.
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دسترسى زنان به عدالت در افغانستان

موانع سنتى

”بعضى از زنان به قريه دار مراجعه مى كنند، اما نه هميشه. بسيارى از زنان مشكالت خود را در خانه حل مى كنند؛ 
زيرا مناسب نمى بينند كه مردم بيگانه از مشكالت شان آگاه شوند.“— مريم، زن 60 سالة پشتون

اعتقاد به زن خوب بودن و اعتقاد به اين كه خشونت هاى خانوادگى خصوصى اند، مانع شكايت زنان در خانه مى شود. اين 
معيار ها مى تواند در سطح اجتماع مانع طرح شكايت از جانب زنان نسبت به افراد بيرون از خانه نيز گردد. يك پيرزن در 
دايكندى مى گويد. ”اگر زن مشكل خود را به بيرون از خانه بگويد، به دوزخ مى رود. زنى كه از خانه بيرون مى رود، شرم 

زنانمردانواليت

هرات 
(شهر هرات، ولسوالى انجيل)

ارباب و بزرگان ديگر  •
مال  •

فعاالن رسمى كه به شكل غير رسمى عمل مى كنند   •

اعضاى خانواده  •
شورا هاى زنان و همبستگى ملى   •

ارباب، مال و ديگر فعاالن اجتماعى مرد   •
•  فعاالن رسمى و انجو ها 

(DoWA, ALHRC, WASSA)

جوزجان 
(ولسوالى هاى آقچه و شبرغان)

شورا هاى همبستگى ملى   •
قريه دار و بزرگان ديگر   •

فعاالن رسمى كه به شكل غير رسمى عمل مى كنند  •

اعضاى خانواده   •
رهبران شوراى زنان   •

ادارة سرپناه زنان سرپل  •

سرپل 
(شهر سرپل ولسوالى سان چارك)

شورا هاى همبستگى ملى   •
قريه دار و بزرگان ديگر   •

فعاالن رسمى كه به شكل غير رسمى عمل مى كنند  •

اعضاى خانواده   •
رهبران شوراى زنان   •

اداره سرپناه زنان سرپل  •

دايكندى 
(ولسوالى هاى نيلى و شهرستان)

بزرگان (انفرادى يا شورا )  •
ولسوالى (ولسوال)  •

•  فعاالن رسمى كه به شكل غير رسمى عمل مى كنند، 
مكانيزم هاى غير رسمى 

اعضاى خانواده   •
•  موسفيدان و شورا ها (بعضى اوقات 

شورا هاى زنان) 
•  فعاالن رسمى به شكل غير رسمى 

DoWA پوليس 

كابل
(ولسوالى پغمان)

بزرگان (انفرادى يا شورا )  •
فعاالن رسمى كه به شكل غير رسمى عمل مى كنند،   •

مكانيزم هاى رسمى به حيث آخرين راه حل  •

اعضاى خانواده   •
•  موسفيدان و شورا ها (بعضى اوقات 

شورا هاى زنان) 
•  مكانيزم هاى رسمى و يا فعاالن خارجى 

در كابل به عنوان آخرين راه حل 
اصطالحات: اصطالحات زيادى در مورد معرفى بزرگان و رهبران اجتماعى به كار مى رود. بر عالوة آن چه در متن ذكر گرديد، جوامع پشتون به بزرگان خود ريش سفيد مى گويند. (به درى ريش سفيد، سپين ږيرى به پشتو) وكيل گذر (كه تا حدى 
مشخص كنندة نمايندگى رسمى است) و يا ملك ها. در جوامع غير پشتون كشور اصطالح ارباب به اعضاى با نفوذ جامعه اطالق مى شود. خان، در مناطق هزاره نشين استعمال مى شود. در مناطق تركمن جايى كه تحقيقات صورت گرفت (واليت هاى سرپل 
و جوزجان) به رهبران بانفوذ خوجئين مى گويند. در بسيارى واليات غربى و شمال غربى، بيشتر كلمة قريه دار و يا ملك مورد استفاده قرار مى گيرد. اين اصطالح معموًال شكلى از رسميت يا نمايندگى دولتى را مى رساند. در واليات شمالى در سال هاى 

اخير، رهبران محلى به خاطر پيشبرد كارهاى اجتماعى، دارايى هاى خود را از دست دادند.

جدول 4. مكانيزم هاى ترجيحى حل منازعات
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ندارد.“ زن ديگرى از همين قريه گفت ”من هميشه فكر مى كنم كه گفتن مشكالت خانوادگى به ارباب، مال، ريش سفيدان 
و اشخاص بيگانه، كار خيلى بدى است.“99

مصاحبه شوندگان زن از اين كه راز هاى زندگى شخصى خود را به كسى كه عضو فاميل شان نيست فاش بگويند، 
احساس راحتى نمى كنند. در حقيقت در جوامعى كه قوانين سخت انفكاك جندرى اعمال مى شود و از ديده شدن زنان حتى 
توسط اقارب نزديك شان جلوگيرى به عمل مى آيد، نظرية درميان گذاشتن موضوعات شخصى با مردى كه هيچ گونه ارتباط 
با او ندارد، وحشتناك به نظر مى رسد. يكى از بزرگان گفت ”زنان ترجيح مى دهند مشكالت شان را به مردان نگويند؛ زيرا 

آنها در صحبت كردن با مردان شورا احساس راحتى نمى كنند.“100
درست مانند مكانيزم خانوادگى، بعضى از معيار ها ممكن است زمينه اى را براى بعضى از افراد در اجتماع، مانند بزرگان 
قومى، فراهم سازد كه حق زن در اقامة دعوا را رد كرده يا شكايت  وى را نادرست تلقى كنند؛ زيرا اعمال مجازات و خشوت 
عليه زنان را امرى قانونى  مى پندارند. در اين صورت اين معيار ها نه تنها موانع دسترسى شمرده مى شود، بلكه مى تواند براى 

دست يابى به نتيجة مطلوب از مكانيزم هاى اجتماعى نيز مانع به حساب آيند.
بسيارى از زنانى كه دعوا داشتند اظهار نمودند كه اگر زنان يا مردان حاضر در جلسات اجتماعى (در واقع مكانيزم هاى 
خانوادگى و اجتماعى)، تحصيالت و آگاهى بيشترى داشته باشند، دسترسى بهترى به عدالت نيز خواهند داشت. درست تر اين 
كه، مهم است اعتراف شود كه آن چه به رسميت شناختِن حق دسترسى خانم ها به عدالت را در اين قضايا محدود مى سازد، 
تنها عدم آگاهى نيست، بلكه ناديده گرفته شدن شان و اين موانع سنتى بسيار ريشه دار نيز مؤثر است كه تغيير آن، اگر گذشت 

نسل ها را در بر نگيرد، مستلزم گذشت دهه ها خواهد بود.

موانع سببى
خانواده  دهند،  انجام  را  عمل  اين  اگر  ولى  ندارند،  ترسى  ولسوالى  به  رفتن  از  مشكالت شان  حل  خاطر  به  ”زنان 

گردن هاى شان را قطع مى كنند. مردان اين كار را دوست ندارند.“ —فاطمه، زن 37 سالة هزاره

انتقال شكايت از خانواده به مكانيزم اجتماعى كه در حقيقت به معناى مطرح كردن آن با مردى غير از اعضاى فاميل است، 
باعث بروز عواقب ناگوارى مى گردد. اين امر باعث ننگ اجتماعى، خشونت فزيكى و از دست دادن حمايت اقتصادى مى گردد. 

ترس از چنين عواقبى مى تواند باعث ايجاد موانعى جدى بر سر راه ارجاع يك مسأله به مكانيزم هاى اجتماعى گردد.
زنان به حدى از اين عواقب احتمالى ترس داشتند كه مشكل بود از اظهارات شان فهميده شود كه آيا مى خواهند از 
طرح مشكالت خود در بيرون از خانه خوددارى كنند (مانع سنتى) و يا اين كه از ترس مجازات به خاطر ناديده گرفتن اين 
معيار ها، خوددارى مى كردند (مانع سببى). در بسيارى از حاالت، احتماًال هر دو مانع وجود دارد. يك زن 32 سالة تاجيك 
در قرية يحيى، واليت هرات گفت كه نمى خواهد شكايتش را بيرون از خانه مطرح كند: ”من به دو دليل درخواست كمك 
نمى كنم. يكى، ترس از فاميل شوهرم است كه ممكن است با من با خشونت رفتار نمايند. دوم، به بيرون از خانه نمى  روم، 

چون مى خواهم حيثيت خانواده ام را حفظ كنم.“
زنان در تمام اين 5 واليت مى گفتند، مطرح كردن يك مشكل در بيرون از خانه و حتى با يك عضو ديگرى از جامعه، 
باعث خدشه دار شدن شخصيت و حيثيت خود و فاميلش مى گردد. طورى كه زن ديگرى در دايكندى اظهار داشت، ”زن 
شورا  به  و  نبرده  بين  از  را  خويش  حيثيت  همين رو،  از  بداند.  چيزى  مشكالتش  به  راجع  همسايه  اگر  مى شود  بى حيثيت 
نمى رود“101 موضوع ننگ يا حيثيت اجتماعى، شخصى و خانوادگى توسط همة زنان مصاحبه شونده مطرح گرديد. زنى از 
پغمان مشكل خويش را با بزرگان جامعه در ميان نمى گذاشت، چون مى ترسيد كه بقية جامعه فكر كنند كه ”از آن جا كه 
نتواسته است مشكالت خود را در داخل خانه حل كند و بر عليه خانوادة خود شكايت كرده است، زن خوبى نيست؛ لذا جامعه 

وى را زن بدى مى داند.“102 

در اجتماعاتى كه تفكيك جدى 
جندر وجود دارد و حضور خانم ها در 
ميان آقايان حتى براى اقوام نزديك 
ممنوع است، انتظار مباحثه در مورد 
مسايل شخصى با مرد بيگانه، دور 
از تصور و آزاردهنده است.
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چون رفتن به بيرون از خانه به حيثيت و افتخارات زن و خانواده اش آسيب مى رساند، لذا زنان بعد از انتقال شكايت به 
مكانيزم هاى اجتماعى، از طرف اعضاى ديگر خانوادةشان متحمل فشار هاى شديد فزيكى و روانى مى گردند. زنى از سرپل 
كه توسط شوهرش مورد خشونت قرار گرفته بود، خود او و خانوده اش از طرف شوهرش مورد تهديد قرار گرفتند كه نبايد 
اين موضوع را به اجتماع ارجاع مى دادند: ”شوهرم با برادرش مرا تهديد كردند كه اگر موضوع خشونت را به مردم بگويم، پدر 
و مادرم را مى كشند. برادر شوهرم، خواهرم را كه به خانة ما آمده بود، لت وكوب كرد و حتى خواهرم را تهديد كرد كه اگر 
اين موضوع را براى مردم فاش بگويد، باز هم مورد لت وكوب قرار مى گيرد.“103 زنى ديگر در جوزجان چنين گفت ”مردان 

نمى گذارند زنان حرف بزنند، حتى زنانى را كه به مردم بيگانه مراجعه مى كنند، مى كشند.“104 
زنانى كه منازعات خود را بيرون از خانه مطرح كنند با عواقب سخت اقتصادى مواجه مى شوند. خانوادة شوهر مصارف 
زندگى شان را قطع مى كنند. اين موضوع نشان دهندة عواقب به حدى قوى است كه بر تصميم زنانى كه در جستجوى كمك 
از راه ديگر و يا مكانيزم هاى اجتماعى اند، سايه مى اندازند. طورى كه يك زن 45 ساله از واليت هرات اظهار داشت ”من 
بعضى اوقات فكر مى كردم كه طالق بگيرم، ما هميشه در اين فكر بودم كه چه كسى مرا حمايت كند. شوهرم چندين بار 

مرا از خانه بيرون  انداخت، ولى من با گريه از او خواستم به من اجازه دهد كه دوباره به خانه برگردم.“
زنان به خاطر اين كه بتوانند زندگى شان را مستقالنه بچرخانند و يا از اطفال خود بيرون از خانه مراقبت كنند، فرصت و 
امكانات كمى در اختيار دارند. زنان غالبًا از دريافت حق ميراث خود محروم ساخته مى شوند. تنها دو فيصد از زنان بر زمين 
مالكيت دارند كه اكثرشان بيوه اند.105 ميزان مخالفت اجتماعى در مقابل كار زنان، بسيار باال است! تنها 16 فيصد از نفوس 
زنان در فعاليت هاى كارى سهم مى گيرند.106 صرف نظر از وظايفى چون خدمت به زنان و زنانى كه خدمات صحى و تعليمى 
ارائه مى دهند، بسيارى از سكتور هاى استخدامى، به صورت عرفى (نه قانونى) به روى زنان بسته است. حتى در بعضى جوامع 
محافظه كار، زنانى كه در اين دو ساحة قبول شدة كارى مصروف فعاليت اند، مورد تهديد و آزار قرار مى گيرند. چون امكانات 
مستقل اقتصادى براى زنان خيلى محدود است. زمانى كه زنى معيار هاى اجتماعى را زير پا گذاشته و شكايت خود را به 

بيرون از خانه مى برد، در حقيقت تمامى امكانات اصلى زندگى خود و اطفالش را در مخاطره قرار مى دهد.
موانع اقتصادى در جوامع روستايى، جدى تر است؛ زيرا زنان روستايى نسبت به زنان شهرى، از آزادى كمترى در گشت 
و گذار و محدوديت بيشتر اقتصادى در بيرون از خانه، برخوردار  اند. زنى در ولسوالى پغمان اظهار داشت، ما زنان دهقانيم 

و بيكار؛

را  چيز  همه  نيستند  مجبور  آنها  پس  مستقل اند  و  مى كنند  كار  كابل  زنان  كنيم.  تحمل  را  چيز  همه  مجبوريم  لذا 

تحمل كنند. من اطمينان دارم اگر زنان روستايى تحصيل و كار كنند، ديگر مجبور نخواهند بود، صبور باشند. حتى 
مى توانند از شوهران شان طالق بگيرند (خنده) ولى فعًال شرايط اقتصادى خوبى ندارند.107

اهميت شرايط اقتصادى وقتى برجسته مى شود كه زنان به مكانيزم هاى عدالت بيرون از خانه مراجعه كنند كه در اين 
صورت خطر ناشى از آن خيلى بزرگ و احتمال اين كه خانوادة شوهر مصارف زندگى او را قطع كنند، خيلى باال است. با 
اين حال، هر چند مكانيزم اجتماعى به احتمال زياد به مصالحه اى مى انجامد كه زمينة دوام حمايت اقتصادى  خانم را فراهم 
كند (چون او نيز عضوى از اجتماع است)، چنين مصالحه اى ممكن است كه براى زن گران تمام شده، وى را از حقوق 
اساسى اش محروم سازد. مطابق به قانون افغانستان، مرد مكلف است زن و اوالد او را بعد از طالق پشتيبانى كند، ولى اين 
كار در عمل در سطح جامعه و حتى توسط سيستم رسمى قضايى نيز تطبيق نمى گردد. زنى كه توسط يكى از گروپ هاى 
تحقيقاتى مورد مصاحبه قرار گرفت، توضيح داد كه مى خواست بعد از اين كه شوهرش براى بار دوم ازدواج كرد، طالق 
بگيرد؛ اما چون پرورشگاهى بود و خانوادة ديگرى نداشت و جايى هم براى رفتن و سرپرستى اطفالش نداشت، از اين كار 

منصرف گرديد.108
به علت وجود موانع سنتى و فرهنگى و عدم استقالل اقتصادى، زنان، در صورتى كه به كمك هاى بيرون از خانه 
متوسل شوند كه منجر به قطع مصارف زندگى وى از جانب خانواده مى شود، گزينه هاى انگشت شمارى پيش رو دارند. به 
ندرت ديده شده است كه زنى براى خود زندگى مستقالنه مهيا كرده باشد. فعاالن حقوق زن و تهية سر پناه مى گويند كه 

اگر موضوع نزاعى توسط خانم ها 
به بيرون از خانه درز كند، به قطِع 

پشتيبانى اقتصادى موجود و عواقب 
متعدد ناگوارى در مورد معيشت 

خويش مواجه خواهند شد.
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طرح هاى زيادى دارند كه زنان مى توانند بر اساس آن زندگى مستقالنه داشته باشند. يكى از فعاالن حقوق زن گفت: اگر 
موضوع نزاعى توسط خانم ها به بيرون از خانه درز كند، به قطِع پشتيبانى اقتصادى موجود و عواقب متعدد ناگوارى در مورد 

معيشت خويش مواجه خواهند شد.
براى بسيارى از زنان زندگى به تنهايى غير قابل تحمل است. تنها چيزى كه زنان بعد از ترك خانه بدان نياز دارند، 
سرپناه است در صورتى كه شما اين سر پناه را داشته باشيد. اما بعد از دست يابى به سرپناه، اغلبًا انتخاب ديگرى 
بقية  مى خواهيد  آيا  مى شويد.  تبديل  ازدواج  براى  بدى  گزينة  به  و  نمى توانيد  كرده  زندگى  تنهايى  به  شما  نداريد: 

زندگى خود را با تحمل اين فشار ها سپرى كنيد؟109

دورنماى تاريك عدالت 
”من فكر نمى كنم مردان اجازه دهند كه زنان خيلى فعال باشند. مردان مى خواهند صداى زنان را خاموش كنند.“ 

— معصومه، زن 35 سالة هزاره

بسيارى از زنان از انتقال دعواى خود به مكانيزم هاى اجتماعى خوددارى مى كنند؛ زيرا نمى خواهند با كار هاى قضايى درگير 
باشند. در عين حال، بسيارى از زنانى كه مورد مصاحبه قرار گرفتند، گفتند كه دوست دارند قضاياى خود را به مكانيزم هاى 
اجتماعى انتقال دهند تا محاكم افغان! تعداد كمى نسبت به فيصله هاى عادالنة اين جلسات خوش بينى داشتند. مكانيزم هاى 
اجتماعى هنوز هم فيصله هاى تبعيض آميز صادر كرده و در بعضى اوقات، جزا هاى خشونت آميز را بر زنان تطبيق مى كند. 
زنان  نمى خواهند.  را  اين  زنان  از  خيلى  حق!  احقاق  تا  مى گيرد  صورت  اجتماعى  توافق  مبناى  بر  بيشتر  تصميم گيرى ها 

نمى توانند شخصًا در جلسات اجتماعى شركت نموده و در مقابل اين نابرابرى ها مبارزه كنند.

رفاه اجتماعى در مقايسه با حقوق افراد
مكانيزم هاى اجتماعى نمى تواند خواسته هاى زنان را در احقاق حقوق شان برآورده كند؛ زيرا اين مكانيزم ها، بيشتر به تأمين 
نظم و روابط اجتماعى تكيه دارند تا احقاق حق. مكانيزم هاى اجتماعى به دنبال توافقى اند كه از طريق آن منافع هر دو طرف 
در تعادل قرار گيرند. نگرانى اصلى شان لزومًا تطبيق حقوق قانونى افراد، خصوصًا حقوق زنان، را در بر نمى گيرد. قضاوت 
معيار هايى كه هيچ گاهى  معيار هاى موجود اجتماعى را تطبيق مى كند، نه اين كه آن را تغيير دهد.  از پيش تعيين شده، 
حقوق مساوى زنان را به رسميت نمى شناسد. زنان بر اساس اين معيار هاى اجتماعى نقش فرعى و دومى دارند. ديدگاه ها 
و منافع شان در اين گونه قضاوت ها مد نظر قرار داده نمى شود. عدم احترام به حقوق و خواسته هاى زنان در مواردى چون 
مشوره دادن براى طالق و ادامة زندگى با شوهر با وجود اعمال خشونت، عدم احترام به حقوق ميراث، اعمال مجازات ها به 

خاطر عدم پيروى از معيار هاى اجتماعى، مطابق قانون افغانستان جرم شمرده نمى شود.
اعمال  و  جندرى  نابرابرى  اعمال  خاطر  به  را  اجتماعى  مكانيزم هاى  بار ها  و  بار ها  زنان،  حقوق  از  دفاع  گروپ هاى 
تبعض آميز، مورد انتقاد قرار داده اند. مكانيزم هاى اجتماعى، احيانًا تخلفات حقوق بشرى مانند بددادن و معموًال كمتر، سنگسار 
زنان را به خاطر انجام اعمال ضد اخالقى را ممنوع قرار داده است.110 خيلى نگران كننده است كه رفتار هاى تبعض آميز 
چهرة زشت شان را در سطح اجتماع به نمايش مى گذارد و نيز مشكل نابرابرى خانم ها چه در سطح خانواده و چه در سطح 

مكانيزم هاى دولتى، مشاهده مى شود.

عدم سهم گيرى و نمايندگى زنان 
به خاطر عدم حضور زنان در مكانيزم هاى اجتماعى و به خاطر اين كه بسيارى از زنان نمى توانند شخصًا در جلسات اجتماعى 
حاضر شده و صحبت نمايند، از اقامة هر گونه دعوا در مقابل مكانيزم هاى اجتماعى ممانعت به عمل مى آيد. زنان هميشه در مورد 
صدور فيصله هاى عادالنه بدبين اند. يك قاضى زن گفت ”من به فيصله هاى شورا عقيده ندارم، چون كه از مال ها، ريش سفيدان 

و كسانى تشكيل شده اند كه تعصب فرهنگى دارند. من فكر مى كنم هرگز قضيه اى را به نفع خانم ها فيصله نمى كنند.“111
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سطح اشتراك زنان در تصميم گيرى هاى اجتماعى از يك جامعه تا جامعة ديگر تفاوت دارد. به اساس بعضى از گزارش ها 
در بسيارى از جوامع، زنان قادر نيستند مستقيمًا به شورا حاضر شوند.112 اكثر قضاياى زنان در شورا هاى اجتماعى توسط 
عضو مرد فاميل او مانند: پدر، برادر، شوهر و يا كاكايش به پيش برده مى شود. اين موضوع زن را در وضعيت نامناسبى قرار 
مى دهد كه كسى كه به حقوق او تجاوز كرده، از او نمايندگى مى كند و يا اگر او بخواهد فرد ديگرى را جهت دفاع از منافع 

و حقوق خود موظف سازد، با مخالفت خانواده روبه رو مى شود. 
در حالى كه نمايندگى كردن توسط يكى از اعضاى مرد خانواده، يك معيار است، با آن هم استثناهايى وجود دارد. اما 
امكان دارد كه ريش سفيدى و يا زن محترم ديگرى به نمايندگى از زن مذكور، قضية وى را در جلسات اجتماعى دنبال كند. 
در بعضى از مناطق، اگر زن بيوه قضية خود را بدون حضور پدر، برادر و يا اقارب مرد خود در مكانيزم هاى اجتماعى دنبال 

نمايد، قابل قبول است. 
بعضى از مصاحبه شوندگان گفته اند، بعد از شكست طالبان انكشاف حقوق زنان و دسترسى به عدالت باعث گرديده است 

كه بسيارى از زنان به شكل گسترده و شخصًا در مكانيزم هاى اجتماعى اشتراك نمايند.
متأثر  ترقى خواهانه  انكشافات  از  بيشتر  كه  مناطقى  مخصوصًا  نيمه شهرى،  و  شهرى  مناطق  در  بيشتر  حادثه  اين 
گرديده اند، اتفاق مى افتد. در بعضى از جوامع مانند هرات و تا حدودى واليت جوزجان، خانم ها گفتند كه در اشتراك زنان در 
جلسات عمومى، سهولت هايى به وجود آمده است كه در حال افزايش اند. نزديكى جغرافيايى به گروپ هاى مترقى تر، هميشه 
نمى تواند باعث ايجاد سهولت بيشتر به زنان گردد. مثًال زنان در ولسوالى پغمان كه كمتر از 30 كيلومتر با كابل، پيشرفته ترين 
شهر كشور با منابع زيادى براى كمك به زنان، فاصله دارد، گفتند حتى در آنجا نيز به خاطر مراجعه و سهم گيرى مستقيم 

زنان در مكانيزم هاى اجتماعى، موانعى فراروى شان وجود دارد.
يكى از موضوعات مرتبط ديگر، عدم حضور زنان به عنوان افراد تصميم گيرينده در شورا ها و ديگر مجامع حل منازعات 
اجتماعى است. با وجود شورا هاى مختلط در بعضى از جوامع و حتى شورا هاى كامًال زنانه در جوامع ديگر (شورا هايى كه از 
طرف دولت و تمويل كنندگان حمايت مى شوند، مانند شورا هاى همبستگى ملى كه امكانات براى سهم گيرى زنان دارند)، 
اكثريت شورا هاى اجتماعى كه محل ارجاع منازعات است، كامًال مردانه اند.113 زن 60 ساله در واليت جوزجان چنين گفت، 

”زنان نمى توانند در شورا ها سهم گرفته و تصميم گيرى كنند... مردان اين را قبول ندارند.“ 
زنان به خاطر وجود تهديد ها و معيار هاى اجتماعى نمى توانند نقش تصميم گيرنده در سطح اجتماع داشته باشد. زنان 
مصاحبه شونده اى كه در حل منازعات اجتماعى سهم گرفته بودند، از وجود مقاومت و تهديد، گزارش دادند. يكى از زنان 
شوراى همبستگى ملى به خاطر اشتراكش در لويه جرگه توسط طالبان تهديد شده است. زن ديگرى كه سمت رئيس شورا 
را داشت، اخطار داده شده بود كه ديگر كار نكند. با وجود تهديد ها، اين زنان به كارشان ادامه دادند. يكى از رهبران زنان در 

هرات اظهار داشت، ”من نامه هاى تهديد به مرگ دريافت كردم، اما كارم را توقف ندادم.“114 
عدم حضور زنان در نقش هاى تصميم گيرنده باعث جلوگيرى از دسترسى شان به عدالت از طريق مكانيزم هاى موجود 
مى خواهند،  زنان  خود  كه  طور  آن  زنان  مشكالت  شنيدن  به  مردان  كه  گفتند  مصاحبه شونده  زنان  مى گردد.  اجتماعى 

عالقمندى ندارند.
الزم به ذكر است، آن عده از زنانى كه از طريق شورا هاى همبستگى ملى به مقامات رهبرى و يا بعضًا به مقامات 
نمايندگى هاى رسمى ارتقا داده شده اند، ضرورتًا نظرى نمى دهند كه مخالف نظر مردان باشد. به عنوان مثال يك خارنوال 
رئيس  نظر  دارد.  مرد خود  همتايان  به  نسبت  محافظه كارانه تر  موضع گيرى  اخالقى  جرايم  با  برخورد  در  هرات  در  مشهور 
شوراى محلى زنان در واليت هرات در مورد اين كه اگر زنى مورد خشونت خانوادگى قرار بگيرد، بايستى چه عكس العملى 
از خود نشان دهد، اين بود كه زنان نبايد كارى انجام دهند كه شوهران شان قهر شوند. اكثر تشكالت محلى براى حل 
نزاع ها، كامًال مردانه است. خانم ها اغلبًا هيچ نقش تصميم سازى را در سطح اجتماع، به خاطر اصول اجتماعى و تهديداتى كه 

اكثريت شورا هاى اجتماعى كه 
محل ارجاع منازعات است، كامًال 

مردانه اند... زنان به خاطر وجود 
تهديد ها و معيار هاى اجتماعى 

نمى توانند نقش تصميم گيرنده در 
سطح اجتماع داشته باشد.
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فراروى شان است، ندارند. او به ديگر خانم ها مى آموخت كه چگونه همراه شوهران شان رفتار كنند كه باعث عصبانيت شان 
نشوند. زنى كه اين مشوره را دريافت كرده بود، اظهار داشت كه اين مشوره كارساز است، چون او در گذشته هنگام منازعه 
با خشويش شوهرش را مورد مالمت قرار مى داد. ”حاال به خاطر اين كه در خانه مشكلى به وجود نيايد، به شوهرم حرف 

بدى نمى گويم.“115

مكانيزم هاى دولتى و بيرونى
در رأس هرم حل منازعات با تعداد  اندكى قضايا، مكانيزم هاى دولتى و بيرونى نيز وجود دارند. در اين بخش نه تنها مسؤوالن 
دولتى مانند قضات، خارنواالن و مجريان تنفيذ قانون وجود دارند، بلكه فعاالن حقوق زن، وكيل ها و ديگر اشخاصى كه 
به شكل انفرادى در انجو ها، خانه هاى امن، نهاد هاى قانونى و ديگر سازمان هاى غير حكومتى مشغول كار هستند، فعاليت 

دارند.
خانة امن با خارنوال محلى تفاوت زيادى دارد، ولى در اين گزارش به هر دوى شان به عنوان مكانيزم هاى خارجى اشاره 
شده است. زنان هنگام مراجعه به خانة امن به همان مشكالتى بر مى خورند كه در مراجعه به خارنواالن (پوليس و يا ادارة 
ديگر دولتى) بر مى خورند. بر عالوه، خانة امن و دفتر خارنواالن در فاصلة خيلى دور تر از آن چه محيط خانواده و جامعه است، 
قرار دارند. در اين گزارش كوشش شده است تا بين مكانيزم هاى خانوادگى و اجتماعى و مكانيزم هاى دولتى و خارجى فرق 
قايل شود؛ زيرا برنامه هايى كه بعد از سال 2002 جهت دسترسى زنان به عدالت روى دست گرفته شده است، بر تهية منابع 

و حل مشكالت از طريق دولت و منابع خارجى، تمركز دارد.
مكانيزم هاى قضايى دولتى از سال 2002 به بعد، انكشاف يافته و تعداد زيادى از وكال و مشاوران حقوقى كه سيستم 
قضايى رسمى را به خاطر دسترسى زنان به عدالت پشتيبانى مى كنند، به وجود آمده است. بعد از سال 2002 تعداد گزارش ها 
و شكايات رسمى در مورد تخلفات حقوقى، افزايش داشته است كه نشان مى دهند زنان بيشترى از حقوق شان آگاهى حاصل 

كرده و تا حدودى پذيرفته اند كه به خاطر دست يابى به حقوق شان، بايستى از مكانيزم هاى دولتى استفاده كنند.
همة زنان اين پنج واليت اظهار داشتند كه اگر بخواهند به نماينده اى دولتى مراجعه كنند، به رياست زنان و يا نمايندگى 
محلى كميسيون مستقل حقوق بشر مراجعه مى كنند. اين كميسون، نهادى مستقل است كه توسط قانون تسجيل شده و 
كميشنران آن از طريق شعبة اجرايى مقرر مى شوند. با وصف اين كه سازمان هاى مذكور به صورت درستى كار نمى كنند، اما 
با آن هم به عنوان بخشى از بدنة اجتماع، پذيرفته شده اند كه خود پيشرفت بزرگى به شمار مى رود. براى دسترسى به آنان 
هنوز هم موانعى وجود دارد، ولى اگر زنان در موقعيتى قرار بگيرند كه احساس كنند مجبور ند شكايت كنند، حد اقل جايى 

براى تقاضاى كمك، وجود دارد.
در مصاحبه هايى كه با زنان شامل در اين تحقيق صورت گرفت، نسبت به فعاالن و مكانيزم هاى عدالت رسمى خارج از 
ادارة امور زنان و كميسيون مستقل حقوق بشر، نظر مثبتى نداشتند. با وصف سرمايه گذارى هاى خيلى بزرگ، مكانيزم هاى 
دولتى و خارجى كاربرد مناسبى ندارند. فعاالن دولتى از نقش خود و حقوق شهروندان آگاهى كمترى دارند. اما استثناهايى 
نيز وجود دارد. يك زن از دايكندى كه در گرفتن طالق از شوهرش از طريق مكانيزم هاى خانوادگى و خارجى، براى مدت 
10 سال ناكام مانده بود، در نهايت از طريق مكانيزم هاى رسمى موفق شد. قاضى اى كه قضية وى را فيصله كرد، نه تنها 
دستور به طالق داد، بلكه امر كرد كه نفقه اش نيز داده شود. ”هيچ يك از اقاربم و ريش سفيدان، كمكم نكردند. آنها از 
شوهرم پشتيبانى مى كردند، اما قاضى از من پشتيبانى كرد. دولت و محكمه بهتر است. من بايد دعوايم را از طريق دولت 

حل مى كردم.“116
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افزايش حمايت ها از طريق مؤسسات غير حكومتى گزارش شده است. مصاحبه شوندگان در مورد نقش رو به افزايش 
گروپ هاى مدافع حقوق زن و فعاالن مدنى در جامعه، تأكيد داشتند. به عنوان مثال در شهر هرات خيلى از زنان راجع به 
فعاليت هاى گروپ هاى مدافع حقوق زن و انجو ها صحبت مى كنند. انجوهايى مانند مؤسسة خدمات اجتماعى زنان و سازمان 
نداى زن افغانستان كه نقش فعالى در عرضة خدمات حقوقى و حمايتى در مركز واليت دارند. در سرپل و جوزجان خيلى از 
زنان از خانة امن كه توسط مؤسسة ”زن براى زن افغان“ اداره مى شد، آگاهى داشتند و در موارد زيادى چون فرار از خانه، 
مواجهه با خشونت خانوادگى يا درخواست طالق، به آن مراجعه مى نمودند. همچنين در بعضى از جوامع، خانه هاى امن 
بحث برانگيز بودند؛ زيرا زنانى كه به آن مراجعه مى كردند، تابو هاى اجتماعى را مى شكستند. در عين حال خانه هاى امنى نيز 
وجود داشتند كه در كسب حمايت اجتماعى موفق بودند. بعضى از خانه هاى امن همكارى مثبت و نزديكى با مقامات محلى 
مانند پوليس ايجاد كرده بودند. اين همكارى ها باعث مى شود كه زنان در وضعيت هاى اضطرارى، بدون اين كه مورد خشونت 

مضاعف قرار گيرند، كمك دريافت كنند. در بارة اين موضوع بعداً به تفصيل صحبت خواهيم كرد. 
اين انجو ها بعد از سال 2002 انكشاف زيادى كرده اند، ولى هنوز حضورشان در ساحات خارج از شهر محدود است. 
در بسيارى از نقاط غير شهرى، حضور انجوها صفر يا كمرنگ است. رسيدن يك زن به خانة امن و يا گروپ مدافع زنان، 
مشكالتى تداركاتى و اقتصادى نيز به همراه دارد و قدمى خطرناك براى زن به شمار مى رود. سازمان ديدبان حقوق بشر در 

مورد زنى كه به خاطر جرايم اخالقى زندانى شده بود، چنين گزارش مى دهد.
ظرفيت  همچنين  است.  يافته  افزايش  سال 2013  در  به 18  سال 2011  در  از 14  افغانستان  در  امن  خانه هاى  تعداد 
خانه هاى امن براى زنانى كه به كمك نياز دارند، خيلى محدود است. چيزى كمتر از نيمى از 34 واليت افغانستان 

حتى يك خانة امن دارد. در نيمى از مناطق خيلى محافظه كار و جنوبى كشور، خانة امنى وجود ندارد.117

به هر رو، حضور رو به افزايش فعاالن دولتى و خارجى، دست آورد بزرگى به شمار رفته و شبكة مهمى را جهت كمك به 
زنانى كه حقوق شان مورد تجاوز قرار مى گيرد، فراهم كرده است. با وصف انكشاف اين گونه مكانيزم ها، هنوز هم دسترسى 

به آن مشكل بوده و براى كمك رسانى به زنانى كه در جستجوى عدالت هستند، چندان مؤثر نيست.
جدول 5، حضور و اعتبار مكانيزم هاى خارجى را در هر ولسوالى نشان داده و نقش شان را در حمايت از حقوق زنان و 

دسترسى شان به عدالت، توضيح مى دهد.

موانع در مقابل مكانيزم هاى دولتى و بيرونى
زنان در هنگام مراجعه براى دريافت كمك از مكانيزم هاى دولتى و خارجى (خصوصًا مكانيزم هاى دولتى)، به موانع زيادى 
بر مى خورند. تمامى موانع سنتى اى كه در مكانيزم هاى خانوادگى وجود دارد، در مكانيزم هاى خارجى نيز به پيمانة بزرگترى 
اعضاى  طرف  از  فزيكى  ممانعت  اجتماعى،  مخالفت  يا  (ننگ  خانه  از  بيرون رفتن  احتمالى  عواقب  از  ترس  مى شود.  ديده 
خانواده، از دست دادن حمايت اقتصادى و ...) در اين گونه، شديدتر از گونة اجتماعى است. بر عالوه، در حالى كه خيلى از زنان 
نسبت به مكانيزم هاى اجتماعى بدبين اند، به خاطر وجود كاركرد نامناسب كارمندان دولتى يا وجود نظرية ناقص بودن خدمات 
دولتى، در مورد دست يابى به عدالت از طريق مكانيزم هاى دولتى نيز ترديد دارند. معيار هاى اجتماعى كه از فرصت هاى 

پيشرفت زنان براى ثبوت شان جلوگيرى مى كند، دسترسى شان به عدالت را نيز سخت تر مى سازد.
فقط  بودند،  بيرونى  يا  حكومتى  مكانيزم هاى  جستجوى  در  يا  آزاد  كه  خانم هايى  مورد  در  فراوان  جستجوى  وجود  با 
يك سوم خانم هاى مصاحبه شده، تمايل مراجعه به سيستم رسمى داشتند. بسيارى از آنان گفتند در صورتى كه مشكل شنا از 
طريق مكانيزم هاى خانوادگى و اجتماعى حل نشود، به مكانيزم هاى دولتى و خارجى مراجعه مى كنند. زنان در صورتى به 

مكانيزم هاى حكومتى مراجعه مى كنند كه حوادثى جدى، چون خشونت فزيكى در خانه، عليه شان صورت گرفته باشد.

فقط يك سوم خانم هاى 
مصاحبه شده، تمايل مراجعه به 

سيستم رسمى داشتند.
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جدول 5، نقش و اعتبار فعاالن بيرون دولتى 

واليت، نام ولسوالى
نوع ارتباط يا وضعيت شان نسبت به دولت  •

حضور انجو ها   •
فعاالن و منابع براى زنان  •

واليت سرپل، مركز واليت 
اعتماد محدود به مقامات، ترس از فساد ادارى، مصارف باالى مراجعه به ارگان هاى دولتى، روند هاى زمان گير به جز در شرايط بحرانى، مراجعة محدود به پوليس و محاكم ولسوالى  •

حضور و نقش ا نجو ها در جامعه؛ خيلى از آنها به شكل نهاد هاى حمايتى كار مى كنند  •
تا حدودى؛ زنان در مورد نقش مثبت رياست امور زنان و انجوى زن براى زن افغان به عنوان مرجع حل منازعات، نظر مثبتى داشتند؛ رياست امور زنان براى ارائه خدمات حل اختالف، براى   •

زنان جامعه، منبع اصلى به شمار مى رود

واليت سرپل، ولسوالى سان چارك
مراجعات  اندك به دولت، تهية خدمات كمتر در ولسوالى   •

حضور نامنظم انجو ها؛ انجو ها و فعاالن خارجى در صورتى به زنان كمك مى كنند كه به مراكز واليتى مراجعه كنند  •
هيچ نهاد دولتى و يا انجويى در جامعه فعال نيست (مسايل زنان كمتر مشاهده شده است)، به علت عدم مصونيت مسير تردد به واليت   •

واليت جوزجان، ولسوالى آقچه
رابطة مثبت بين ولسوالى و بزرگان بعضى از قريه ها؛ وجود تنش بين جمعيت اكثريت ازبك و تركمن كه بر ادارات دولتى تسلط دارند و اقليت پشتون (در قرية تبايى)  •

وجود بعضى انجو ها در مركز ولسوالى آقچه، اما بيشتر بر تعليم و تربيه و رفاه عمومى و به خاطر وجود نا امنى كه توسط عناصر ضد دولتى در قريه هاى اطراف ولسوالى به وجود آمده است،   •
فعاليت شان بيشتر در مركز ولسوالى محدود شده است؛ وجود نمونه هايى از اختطاف كارمندان كمك رسانى در گذشته 

در قرية تبايى، زنان آگاهى كمترى نسبت به انجو هاى فعال در ولسوالى داشتند و يا در مورد نهاد هاى حكومتى كه امور زنان را اداره مى كنند، به شمول رياست امور زنان و كميسيون مستقل   •
حقوق بشر، بى  اعتمادى وسيع مردم نسبت به نمايندگان دولت

واليت كابل، ولسوالى پغمان
بى اعتمادى نسبت به ولسوالى (پروسة زمان گير، مصارف زياد و فساد ادارى)؛ مراجعة كمتر به پوليس و محكمة ابتدائى   •

عدم حضور دايمى انجو ها در ولسوالى پغمان در حالى كه در واليت كابل قرار دارد، تمركز باالى انجو ها و خدمات دولتى در شهر كابل   •
با وجود نزديكى به كابل، جامعه مأمورين حفظ قانون را اجازه نمى دهند در منازعات دخالت كنند، عدم وجود منابع براى زنان؛ خيلى از زنان، وزارت امور زنان را منبع خوب كمك مى دانستند،   •

اما از آن استفاده نمى كردند

واليت دايكندى، ولسوالى شهرستان
دورى جغرافيايى، زيربناهاى محدود، حضور محدود دولت، عدم دسترسى مردم به خدمات دولتى   •

انجو ها پروژه هاى متوسط را مانند رفاه عامه و پروگرام هاى صلح در جامعه ايجاد مى كنند  •
در سطح ولسوالى فعاليت مخصوص و قابل مشاهده براى حمايت از زنان ديده نمى شود؛ نزديك ترين منابع در مركز واليت وجود دارد  •

واليت دايكندى، ولسوالى نيلى
دسترسى خوب فزيكى به نهاد هاى دولتى، اما عدم تعداد زيادى از مردم به خاطر وجود فساد ادارى و طرزالعمل هاى پيچيده تمايل ندارند به ارگان هاى دولتى مراجعه نمايند  •

بعضى از انجو ها پروگرام هاى تعليمى براى رفاه اجتماعى و رفاه اقصادى دارند، ولى كمتر به خدمات حقوقى و امور زنان مى پردازند؛ حضور محدود نهادهاى حقوقى ـ مسلكى و آگاهى كمتر از   •
سيستم قضايى رسمى،

رياست امور زنان خدماتى را در اختيار زنانى كه مورد خشونت قرار گرفته اند، عرضه مى كند، اما خانة امن رسميت ندارد  •

واليت هرات، ولسوالى انجيل
بى اعتمادى نسبت به ولسوالى، ترس مردم از بردن قضاياى خود به حكومت؛ ترس از فساد ادارى و برخورد نادرست مانع مراجعة مردم به مقامات دولتى مى گردد  •

بعضى از انجو ها مانند مؤسسة خدمات اجتماعى زنان“واسا” در گذشته خذمات حقوقى منظمى را به خاطر آگاهى دهى و مشاوره به زنان فراهم مى كردند  •
واسا به بسيارى از زنان جامعه كمك مى كند؛ شوراى محلى زنان در صورتى كه خودش نتواند قضيه را حل كند، آن را به رياست امور زنان و يا كميسيون مستقل حقوق بشر ارجاع مى دهد  •
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افتخارات  به  تنها  نه  زيرا  مى شود؛  شديدتر  و  قوى تر  خارجى،  و  دولتى  مكانيزم هاى  به  مراجعه  هنگام  سنتى،  موانع 
نتيجة  به  بتوانند  كه  دارند  خانم ها ترديد  مى كند.  خدشه دار  نيز  را  جامعه  بلكه حيثيت كل  مى زند،  صدمه  فردى  و حيثيت 
رضايت بخشى با مراجعه به مكانيزم هاى دولتى يا بيرونى، برسند. به خاطر بررسى علت اين امر،  بخش بعدى روى تعدادى 
از موانع عملى در دسترسى به مكانيزم ها، مانند عدم تحصيل و محدوديت در سفر، روشنى مى اندازد. با آن كه تعداد زيادى 
از اين موانع وجود دارد، برخى فقط مربوط به مكانيزم هاى دولتى است؛ چه خانم ها در جستجوى مكانيز م هاى حكومتى 

باشند يا فعاالن بيرونى!

موانع سنتى
 — است.“  برده  بين  از  را  خانواده  حيثيت  او  زيرا  كند؛  خداحافظى  خود  خانوادة  با  بايد  برود  محكمه  به  زنى  ”اگر 

سكينه، زن 30 سالة هزاره

 موانع سنتى اى كه در سطح خانواده و اجتماع وجود دارند ـ تصور چگونگى نقش زن خوب، پنهان كردن خشونت، فرضيه 
كمتربودن حقوق زنان نسبت به مردان، احساس شرم و ننگ از مطرح كردن مسايل شخصى با بيگانه ها و خارجى ها ـ نيز 
زنان را از جستجوى عدالت از طريق نهاد هاى حكومتى و خارجى باز داشته، برحذر  مى دارد. زمانى كه سؤال شد ”آيا زنان 
جامعه مى توانند به پوليس يا محكمه بروند؟ چرا و چرا نه؟“ چهار نفر از زنان در ولسوالى پغمان واليت كابل، قرار ذيل 

جواب دادند:
أ: نخير، خانواده اش نمى گذارد كه برود.

ب: همه او را مى زنند. اگر او به محكمه برود، مردم فكر مى كنند كه او زن بدى است. حتمًا شوهرش به او مى گويد 
كه دوباره به خانه بر نگردد.

ج: اگر برود امكان دارد شوهرش او را بزند و اجازه ندهد به خانه برگردد.

د: بلى، زنان مى توانند بروند، مگر در عمل كسى اين كار را نمى كند. براى زنان خوب نيست كه به پوليس بروند. 
مردم  از  و  نگهداشته  خانواده  داخل  در  را  منازعات  مى كند  كوشش  كس  هر  مى گويند.  چيز  هر  او  سر  پشت  مردم 

بيرونى پنهان كند.

اين وضعيت در بين تمام جوامعى كه ديدار كرديم، حاكم بود. در جوزجان دخترى كه از خانه فرار كرده بود، مى خواست 
كه مادرش شاهد ازدواجش باشد، اما كاكايش از حضور مادرش جلوگيرى كرد. مادرش گفت ما دختر خود را نديديم. به 
خاطر حرف هاى مردم و ننگى كه او براى ما به ارمغان آورده بود، از رفتن در بين اجتماع و محكمه ترس داشتيم ”[چون 

اين كار براى ما شرم آور بود].“118
موانع سنتى هنگام مراجعه به مكانيزم هاى دولتى و خارجى قوى تر و شديد تر مى شود؛ زيرا نه تنها به افتخارات و حيثيت 
فردى صدمه مى زند، بلكه حيثيت كل جامعه را نيز خدشه دار مى كند. موانع سنتى اى از اين دست، براى كسانى كه مى خواهند 

آن را نقض كنند، موانع جمعى شمرده مى شوند و به صورت دسته جمعى تطبيق مى شوند.

موانع جمعى
دسترسى زنان به عدالت نه تنها بر مبناى روابط وى با خانواده و جامعه اش (و توقعات و وضعيت زنان در اين محيط ها) بلكه 
بر روابط بين خانواده يا جامعه و مقامات دولتى و خارجى نيز تعريف مى شود. يكى از موانع برجستة جمعى، هنگامى كه اقامة 
دعوا در پيشگاه مقامات دولتى يا خارجى صورت گيرد، وجود تابوى اجتماعى در مورد طرح مشكالت، بيرون از محيط اجتماع 
است. موانع جمعى ريشه در موانع فرهنگى و سنتى اى دارد كه در مكانيزم هاى خانوادگى و اجتماعى وجود دارند. بر اساس 
گفتة مردى كه احساسات او بر ساير اعضاى گروپ تحقيقاتى نيز تأثيرگذار بود، ”ما در قرية خود مانند يك فاميل زندگى 
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مى كنيم و به خانه هاى همديگر رفت وآمد داريم. اگر به پوليس مراجعه كنيم، به اين معنى است كه به بزرگان خود اعتماد 
نداريم و اين براى همة ما بد است.“119 يكى از اعضاى پوليس در پغمان گفت ”اينجا يك ولسوالى روستايى است. مردم 
فكر مى كنند رفتن به پوليس گناه بزرگى است؛ لذا اينجا نمى آيند.“120 اگر كسى هم جهت حل مشكل خود مراجعه كند، از 

ديگران مى خواهد موضوع را مخفى نگه دارند.
بى اعتمادى به نهاد دولتى نسبت به مؤسسات غير حكومتى، بيشتر است و به ارزش ها و اولويت هاى حاكم در جامعه 
مربوط مى شود و شايد از اين نظر سرچشمه بگيرد كه روش هاى دولتى معيار هاى محلى را در نظر نمى گيرد. بعضى از جوامع، 
شكايات مشخصى از حكومت دارند. مثًال ساكنان پشتون قرية تبايى، ولسوالى آقچه، تنفر شديدى نسبت به مقامات محلى 

دولتى تركمن و ازبك داشتند و فكر مى كردند سال ها است كه با ايشان با تعصب برخورد مى شود.
تابو هاى جمعى در حالى كه مانع دسترسى همگان به مكانيزم هاى دولتى و خارجى مى گردد، براى زنان محدوديت هاى 
بيشترى ايجاد مى كند. عدم مراجعه به مكانيزم هاى دولتى و خارجى به اين معنى است كه جامعه و رهبران آن قادر به حل 
قضايا و حمايت از مردم نيستند. اگر شخصى اين كار را انجام دهد، مورد قهر اجتماع واقع مى شود. طبيعى است كه زن با 

محكوميت شديدترى مواجه مى شود. بر اساس گفتة يك مرد جوان:
براى زن شرم آور است كه به پوليس مراجعه كند؛ البته براى تمام خانواده اش شرم آور است، اگر به پوليس مراجعه 
شورا  كند. در صورت رجوع به پوليس، شورا ضعيف ديده مى شود و اين امر، براى همة ما شرم آور است؛ زيرا بعداً 

اعتبارش را در بين مردم از دست مى دهد.121

چون اين گونه تابو ها شرم و ننگ عمومى به وجود مى آورند، لذا توسط اعضاى ديگر جامعه به شدت تطبيق مى شود. 
يك زن جوان گفت:

اعضاى ديگر خانواده، زن را نمى گذارند كه به حكومت مراجعه كند. اگر او بر عليه خانواده اش شكايتى درج كند، 
تمام مردم خانوادة وى را بى غيرت مى گويند؛ زيرا به وى اجازة انجام اين كار داده است. از همين رو، ديگر در بين 

اجتماع حيثيتى ندارد.122 

زنان مصاحبه شونده اظهار داشتند كه شكايت كردن به مراجع بيرونى باعث صدمه رساندن به حيثيت خانواده واجتماع 
گرديده، عواقب ناگوارى مانند طرد و تبعيد از خانواده و اجتماع را در پى خواهد داشت. قطع روابط اجتماعى و خانوادگى، 

باعث مى شود زن از حمايت هاى اجتماعى و اقصادى محروم شود.
با توجه به وجود چنين موانع جمعى، تمايل مردم در مراجعه به مكانيزم هاى دولتى و خارجى از يك ولسوالى تا ولسوالى 
ديگر فرق مى كند و دسترسى زنان را نيز به آن محدود مى كند. در هيچ يك از جوامع، ُمدل مشابهى كه نحوة ارتباط شان 
را  بسته]  تا  باز  [نسبتًا  متعددى  رويكرد هاى  عكس،  بر  ندارد.  وجود  سازد،  مشخص  خارجى  و  دولتى  مكانيزم هاى  با  را 
مى توان مشاهده كرد؛ عده اى، نسبتًا، مكانيزم هاى بيرونى را جهت حل مشكالت شان مى پذيرند و عده اى ديگر، نه تنها كه 
نمى پذيرند، بلكه اعضاى خويش را از رجوع به آن نيز دلسرد مى كنند. بسيارى از اجتماعات افغانى به داليل تاريخى و به 
دليل وجود منازعاتى كه نسل ها ادامه داشته است، در گروه دوم قرار دارند. در شهر ها آزادى بيشترى ديده مى شود، حتى در 

جوامع شهرى نيز بعضى جوامع نسبتًا بسته ديده مى شوند. مثًال جامعة هزارة ساكن در منطقة جبرئيل شهر هرات.
جوامع نسبتا باز، مى توانند از خدماتى كه توسط انجو ها، سازمان هاى دولتى و فعاالن اجتماعى (حتى غير رسمى) بهره 
ببرند. محيط نزديك شهر هرات يكى از اين مثال ها است. مراجعة مردان و زنان به نهاد خارجى، گر چه هنوز براى زنان ننگ 
شمرده مى شود، كار بدى به حساب نمى آيد. در چنين جوامعى، استراتيژى هاى تأمين منابع حقوقى براى زنان تأثيرگذارخواهد 
بود. با تمركز بر ارائه خدمات كه انتظار مى رود مردم از آن استفاده كنند، درك عملى ترى از موضوع ارائه مى كند. اين تحقيق 
نشان مى دهد كه دسترسى گسترده به اين منابع در يك دهة گذشته و دسترسى روزافزون زنان به منابع حقوقى خارجى، 

افزايش يافته است.
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موانع سببى
طورى كه در بخش موانع اجتماعى توضيح داده شد، در صورتى كه زنان موانع سنتى و سببى را ناديده بگيرند، با عواقبى 
چون شرم، بى حيثيتى خود و خانواده، از دست دادن حمايت هاى اقتصادى خود و اطفالش و خشونت فزيكى روبه رو خواهند 
شد. بر عالوه، امكان دارد كه با عواقب بالقوة فقر يا عمل خشونت آميز مقامات دولتى يا خارجى كمك كننده و همچنان 
دورنماى آن چه در آينده در انتظارش خواهد بود، بر حذر داشته شود. هر چند اين عواقب ممكن است براى خانمى كه اقامة 
دعوا در پيشگاه مكانيزم اجتماعى كرده است، اتفاق افتد، احتمال وقوع آن براى خانم ديگرى كه يك گام پيشتر گذاشته 
از نهاد هاى دولتى يا خارجى تقاضاى كمك كرده است، بيشتر است! به هر  اندازه كه تخلف رفتن به نهاد هاى حكومتى و 
خارجى بزرگ تر باشد، به همان  اندازه عواقبش نيز بزرگ تر خواهد بود. در صورت مراجعة زنان به خارج از جامعه، احتمال 
زيادى وجود دارد كه با خشونت هاى جدى و يا قتل، مانند قتل هاى ناموسى و يا قطع كامل روابط خانوادگى، مواجه شوند.

عمل ضعيف يا خشونت آميز 
زنان ترس دارند كه اگر به عدالت رسمى مراجعه كنند، نه تنها كمك قابل مالحظه اى دريافت نمى كنند، بلكه در معرض 

خشونت فزيكى و يا تحقيقات نيز قرار مى گيرند.
زنان زيادى از اين كه توسط كارمندان دولتى، خصوصًا نيروهاى امنيت ملى افغان، مورد تجاوز و سوء استفادة فزيكى 
قرار گيرند، شديداً اظهار ترس و نگرانى كردند. افسران زن در دايكندى، از موارد آزار و تجاوز جنسى در داخل مركز نيروهاى 
امنيت ملى افغان، گزارش دادند و يكى از پاسخ دهندگان در هرات، داستان تجاوز به دخترى 16 ساله توسط اين نيروها را 
توضيح داد. خشونت اعمال شده عليه زنان توسط قواى پوليس، بيان مى كند كه چرا خيلى از زنان، موارد تجاوز جنسى را به 
مقامات گزارش نمى دهند. گزارش منتشرناشدة ملل متحد كه توسط مطبوعات افشا شد، نشان مى دهد كه در يك سروى 
ملى، 70 فيصد از زنان پوليس افغان توسط همكاران شان مورد آزار يا تجاوز جنسى قرار گرفتند.123 گاهى رهبران قدرتمند 
محلى يا اعضاى حكومت زمينة اين گونه سوء استفاده ها را فراهم كرده اند، چنان كه نمايندة كميسيون مستقل حقوق بشر 

در هرات، نمونه اى از آن را به شرح ذيل، توضيح مى دهد:
يك پوليس زن به زور وادار مى شود كه در دفتر قومندان امنية ولسوالى در مقابل افسران مرد رقص كند. او بعداً 
توسط افسران مرد مورد سوء استفاده و تجاوز قرار مى گيرد. ما كوشش كرديم او را به خانة امن بياوريم، اما يك 
عضو پارلمان از مردان پوليس پشتيبانى كرده، به ما گفت كه زن مذكور را دوباره به واليت برگردانيم. من خطاب 

به او گفتم: نه، تا زمانى كه من زنده ام، كسى نميتواند او را برگرداند.124

بر عالوة خطر اعمال خشونت فزيكى، زنانى كه جرايم مانند تجاوز و يا خشونت خانوادگى را گزارش مى دهند، خودشان 
نيز مورد بازپرسى قرار مى گيرند. در حالى كه هيچ اقدامى عليه مجرم اصلى صورت نمى گيرد. براى مثال، غالبًا زنانى كه 
از خشونت هاى خانوادگى و يا تجاوز به حقوق شان (چون حق انتخاب همسر) فرار مى نمايند، به خاطر فرار از خانه و احيانًا 
اقدام به زنا، على رغم اين كه در قانون جزاى افغانستان جرم پنداشته نمى شوند، مورد بازپرسى قرار مى گيرند. زنانى كه در 
مورد آزار يا تجاوز جنسى قرار مى گيرند، اكثراً به جرم زنا يا در كل به جرم فساد اخالقى محاكمه مى شوند.125 طورى كه 
رئيس خانة امن هرات مى گويد ”زنان توسط مردان مورد تجاوز قرار مى گيرند، بعد زن مذكور را به محكمه آورده و گنهكار 

ثابت مى كنند“126 

زنانى كه در مورد آزار يا تجاوز 
جنسى گزارش مى دهند، اكثراً به 
جرم زنا يا در كل به جرم فساد 

اخالقى محاكمه مى شوند.
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مصاحبه شوندگان در مورد زنانى صحبت  كردند كه براى فرار از خشونت و يا تقاضاى كمك از دولت، دستگير و مورد 
بازپرسى قرار گرفته بودند.

در بعضى موارد با استناد به شواهد خيلى ضعيف، صرف به خاطر شكايت خانواده هاى شان، زنان دستگير و به زندان 
 انداخته شده اند. يك از زنان اظهار داشت كه شوهرش او را شديداً مورد لت وكوب قرار داده، تهديدش كرده است كه با زن 
ديگرى ازدواج مى كند و در نهايت وى را از خانه بيرون  انداخته است. وى سپس در اثر شكايت برادر شوهرش، مبنى بر اين 

كه با پسركاكايش ارتباط نا مشروع داشته و از خانه فرار كرده، دستگير گرديد.

عدم برگشت به زندگى عادى 
يكى از مشكالت سببى ديگر اين است كه زنانى كه از نهاد هاى حكومتى و انجو ها مانند گروپ هاى مدافعا زنان و يا خانة 
امن تقاضاى كمك مى كنند، براى شان سخت است كه دوباره به زندگى قبلى خود برگردند. زنان روى عدم ادغام مجددشان 

به خانواده و احتمال عدم دريافت نتيجة مثبت در مورد حقوق و منافع شان، تأكيد مى نمايند.
اين مشكل براى زنانى كه از خانة امن تقاضاى كمك مى كنند، جدى تر خواهد بود. تنها انتخاب براى زنانى كه از 
خانه فرار مى كنند و فاميل ديگرى ندارند و با تجاوزات و بازپرسى هاى مكرر نيز مواجه بوده اند، اين است كه از خانة امن 
تقاضاى كمك كنند. خانه هاى امن براى شان امكانات اقتصادى و حمايت هاى فزيكى فورى فراهم مى كند. يكى از عواقب 
آن مى تواند قطع كمك هاى دوامدار باشد. زنان نمى توانند و انتظار هم ندارند بعد از اين كه مدتى را در خانة امن سپرى 
كردند، به خاطر عقايدى چون شرم و بى حيثيتى به خانوادة خود بپيوندند. بر اساس گفته كارمند يك مؤسسه در هرات، 
حتى زمانى كه وضعيت بهتر از گذشته باشد ”قناعت دادن والدين براى پذيرفتن مجدد دختران شان از خانة امن، كارى بس 

دشوار است“.127 

چشم انداز تاريك عدالت
”من بى گناهم. آن مردان به من تجاوز  كردند، اما حاال در زندان به سر مى برم.“ — فاطمه، زن 35 سالة هزاره

از  مشابه،  داليل  بر  بنا  نمى كند،  تأمين  را  عدالت  براى شان  اجتماعى  مكانيزم هاى  مى كنند  فكر  زنان  كه  همان طورى 
مكانيزم هاى دولتى و خارجى نيز درخواست كمك نمى كنند. گزارش هاى زيادى در مورد سوء رفتار، بى كفايتى و خالف كارى 
وجود دارد كه از فساد ادارى فراگير شروع، تا عدم  دانش مقامات رسمى به خاطر انجام درست وظايف شان و يغماگرى 
مجازات هاى  زنان، تصميم گيرى ها و  محافظه كارانه در مورد  عقايد  مى رسد. وجود  كه زيردست شان اند،  در مقابل مردمى 
تبعض آميز، از جملة مشكالت مهمى اند كه در تمام سطوح مكانيزم هاى دولتى وجود دارد. كارمندان خدمات حقوقى و فعاالن 
حقوق زن گزارش داده اند كه حتى وكالى مدافع نيز مشتريان زن خود را از حقوق قانونى شان محروم مى سازند؛ زيرا شخصًا 

به اعمال و تصاميم مشتريان زن اعتقادى ندارند و يا هم از حقوق شخصى شان درك ناقص دارند.128

عدم شايستگى و عدم تطبيق
بدنامى عمومى كارمندان دولتى، مخصوصًا كارمندان قضايى باعث مى شود كه زنان دعاوى شان را از طريق مكانيزم هاى 
رسمى دنبال نكنند. طورى كه مصاحبه شوندگان گفته اند، عدم كفايت و صالحيت مقامات دولتى كه در قالب تأخيرهاى 
طوالنى مدت و زمان طوالنى براى حل قضايا تبارز مى كند، دليل اصلى عدم مراجعة مردم به سيستم قضايى دولتى مى باشد. 
زنان و مردان مصاحبه شونده، نگرانى خويش را نسبت به عدم شفافيت در فيصله هاى قضايى و صداقت قاضيان، ابراز داشتند. 
يكى از مردان كه مى خواست احساسات ديگران را در اين مورد بيان كند، چنين گفت، ”اگر شما دعواى خود را به حكومت 
مى بريد، به اين معنا است كه شما خطاى بزرگى را مرتكب شده ايد؛ زيرا عدالتى وجود ندارد! برنده كسى است كه رشوت 

مصاحبه شوندگان مكرراً استناد 
به عدم پاسخ گويى و عدم 
كارايى مقامات حكومتى كردند 
كه در طوالنى شدن مدت حل 
قضاياى شان، تأثير داشته است. 
اين امر، يكى از داليلى است 
كه خانم ها عالقه اى به رجوع به 
سيستم عدلى رسمى ندارند.
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زنى كه مى خواهد حق خود را به دست  آورد، اساسًا به پايدارى وصف ناپذيرى نياز دارد؛ طورى كه در اين داستان توسط وكيل دعوى در 
نيلى نقل شده است.

”زن ٣۵ ساله اى، داستان دردناكى داشت. او ١٢ سال با شوهرش زندگى مى كرد و مرد به خاطر اين كه دختر ديگرى را دوست داشت، 
طالقش داد. در حالى كه ٣ طفل داشت و حامله نيز بود. شوهرش او و اطفالش را ٣ بار از خانه بيرون  انداخته بود تا بتواند با آن دختر 

ازدواج كند، اما خانم، هر سه مرتبه به خانه برگشته، به شوهرش مى گويد كه هيچ عالقه اى به طالق گرفتن ندارد. شوهرش او را مى زند. 
در نهايت زن مجبور مى شود به شورا مراجعه كرده و درخواست طالق نمايد. شورا به پشتيبانى از شوهرش مى خواهد طالق بدون مهر 
را اجرا نمايد. او زنى هوشيار بود و مى خواست مهرش را بگيرد. پيش من آمد. من نمى خواستم قضيه اش به محكمه برود؛ زيرا محكمه 

مدت زيادى را در بر مى گيرد، لذا او را به رياست حقوق (نمايندگى واليتى وزارت عدليه كه وظيفه اش ارائه خدمات توافقى و ميانجيگرى 
است) فرستادم. رياست حقوق تالش كرد تا مهر او را از شوهر قبلى اش بگيرد. چندين مكتوب به ان مرد فرستاد و او را به دفتر خود 

خواست. بار آخرى كه من از موضوع اطالع پيدا كردم، معلوم مى شد كه اين كار موثر بوده است.“١

1 زن 26 سالة مطلق هزاره، مصاحبه، ولسوالى نيلى، واليت دايكندى، سپتمبر 2012

زيادى پرداخته باشد.“129 اين نظريه با نتايج ديگر تحقيقات نيز مطابقت مى كند كه سطح بااليى از فساد ادارى و وجود 
دوام دار آن را در محكمه ها نشان مى دهد.130

زنان نگرانى دارند كه محاكم قدرت و حتى ارادة الزم را براى احقاق حقوق زنان ندارند؛ نگرانى قانونى اى كه در روشنى 
احصائيه هاى موجود درست به نظر مى رسد. گزارش دسمبر 2013 در مورد تطبيق قانون منع خشونت عليه زن، نشان مى دهد 
با وصف اين كه در سال گذشته 28 فيصد افزايش خشونت در مقابل زنان گزارش شده است، بازپرسى هاى حقيقى در مورد 
اين تخلفات 2 فيصد بوده است.131 زنان فكر نمى كنند كه محاكم كمك شان كنند. زنى به نام فاطمه به محكمه مى رود تا 
از شوهر خود طالق بگيرد تا از لحاظ اقتصادى تأمين شود. شوهرش او را تهديد كرده، ابراز مى دارد كه در صورتى اوراق 
طالق را امضا خواهد كه زن در محكمه از مهرش كه حق وى است، بگذرد. فاطمه مى گويد او فكر نمى كند محكمه بتواند 
شوهر او را وادار به پرداخت مهر نمايد. وى نه تنها از درخواست مهر منصرف شد، بلكه حتى از ادامة كار طالق نيز منصرف 

شد، چون نمى توانست بعد از طالق، مصارف مالى خويش را تأمين نمايد.132
در بسيارى از موارد، ارزش هاى سنتى موجود در خانواده و جامعه كه مانع دسترسى زنان به مكانيزم هاى دولتى و خارجى 
مى شود، در هنگام حل منازعات بر زنان تطبيق مى شوند. زنان مجبور مى شوند قضاياى خويش را دوباره به همان مراجع 
قبلى بسپارند. مراجع مذكور نيز با وصف حقوق ثابت شان، ايشان را به خاطر ناديده گرفتن معيار هاى قبول شدة اجتماعى، 

مجازات مى كنند. 

عدم سهم گيرى و نمايندگى زنان
بعضى از موضوعات مربوط به نمايندگى كه در سطح اجتماع وجود دارد، در سطح دولت نيز وجود دارد و زنان را متقاعد 
خود  از  نمايندگى كردن  براى  زمينه  اول،  دست يابند.  كاملى  فيصلة  به  دعواى شان  مورد  در  توانست  نخواهند  كه  مى سازد 
محدود است. مقامات دولتى در تمام دوسيه هاى قضايى تقاضا مى نمايند كه يك مرد از يك زن (حتى در زمان درج شكايت) 
نمايندگى كند؛ در حالى كه بر اساس تصريح قوانين افغانستان، زنان حق دارند به طور مستقالنه در عقد قرارداد، مالكيت 

زمين و دعاوى قضايى اشتراك كنند133 (جدول 6 را نگاه كنيد).

بستة 5، ”داستانى دردآور“
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حمايت خانواده جهت پرداخت مصارف محكمه و جهت مصارف سفر رفت و برگشت به محكمه، يك ضرورت است 
(مسافرت زن بدون همراه در خارج از محدودة اجتماع خودش خالف تابو هاى موجود اجتماعى مى باشد). مثًال، زنى در تيم 
تحقيقاتى هرات گفت كه حتى در خود شهر هرات، جايى كه زنان نسبت به مناطق ديگر استقالل و دسترسى بيشترى به 

عدالت رسمى دارند، نمى تواند بدون حضور مردى از اعضاى خانوادة خود اقدام به طالق نمايند.
يك زن با پدرش به ولسوالى رفت تا طالق بگيرد، اما شوهرش انكار كرد. پدر مبلغ 200 هزار افغانى به دامادش داد 
تا دخترش را طالق دهد. خانوادة وى پشتيبانى اش  كردند. در غير آن، وى قادر به انجام اين كار نبود. فعًال با پدر و 

مادرش زندگى مى كند.134

بر عالوه، دسترسى يك زن به عدالت و دريافت كمك هاى دولتى به واسطة كمك يك زن ديگر، كمتر صورت مى گيرد. 
على رغم تالش هاى قابل مالحظه براى استخدام خانم ها، تعداد قاضيان، خارنوال ها، وكالى مدافع و پوليس زن، اندك است. 
مصاحبه با زنانى كه در ادارات دولتى و ديگر نقش هاى اجتماعى كار مى كنند، نشان مى دهد كه راه طوالنى در پيش است 
تا اين خال پر شود. تقريبًا تمام اشخاص مصاحبه شونده اظهار داشتند كه با مشكالتى چون ديدگاه منفى يا انتقاد يا تهديد و 

حملة مستقيم مواجه بوده اند. به عنوان مثال، افسران پوليس زن با آزار و اذيت روبه رو  شدند. يكى از زنان گفت:
هنوز نسبت به زنانى كه به حيث افسر پوليس كار مى كنند، ديدگاه منفى وجود دارد. مردم مى گويند ما زنان بدى 
هستيم. اما اين اشتباه آنان نيست؛ زيرا نمى دانند كه زن را بايد زن تالشى كند. زنان مى توانند مشكالت خود را به 

آسانى با يك افسر پوليس زن در ميان بگذارند و به صحبت بپردازند.135 

يكى از زنانى كه با يكى از سازمان هاى كمك رسانى در دايكندى كار مى كرد، گفت كه مردان خطاب به وى مى گويند 
كه زنان شان را به طالق گرفتن تشويق مى كند و اگر اين كار را متوقف نسازد، برايش مشكل به وجود مى آورند.136

به علت عدم حضور زنان در اين مقام ها، وجود اين تابوى اجتماعى كه زنان نبايد با مردان غير از فاميل خود صحبت 
كنند، مانع بزرگى در راه دسترسى زنان به مكانيزم هاى دولتى شمرده مى شود. اين مشكل در نهاد هاى دولتى اى كه كارمندان 
زن دارند، چندان جدى به نظر نمى رسد. در بسيارى از مكانيزم هاى دولتى، به طور مؤثر، كسى وجود ندارد كه زنى قضيه اش 

جدول 6. نمايندگى زنان در بخش رسمى قضايى 
و خدمات تطبيق قانون

قضات زن 186 (از 1,800)أ
وكيل دعوى زن 300 (از 1,700)ب

واليات بدون خارنوال زن 19 (از 34)ج
كارمندان زن دولتى 21٪د 

قرارگاه هاى پوليس مناسب براى زن 
(مجهز با تشناب هاى زنانه، اطاق تبديل لباس و ...) 0

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid= 2013قضات زن افغان شرح چالش ها در تأمين عدالت“ 4 سبتمبر” ،UNAMA .أ
12254&ctl=Details&mid=15756&ItemID=37235&language=en-US

 .(EUPOL) ب. ”وكالى دعاوى بيشتر براى افغانستان ضرورت است“ مأموريت پوليس اتحادية اروپا در افغانستان
www.eupol-afg.eu/?q=node/314

ج. گزارش كمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، ”دسترسى شهروندان به عدالت“ (2012) 28 
 www.aihrc.org.af/media/files/AIHRC%20Report%20on%20Decree%2045%20(English)-final.pdf

گزارش نشان مى دهد كه تعداد كمتر از 5 نفر وكالى دعاوى در 15 واليت وجود دارند، در 3 واليت هيچ وكيل وجود ندارد.
د. دفتر احصائية مركزى افغانستان، ”گزارش 2012 در مورد كارمندان وزارت ها و رياست ها: تعداد كارمندان زن دولتى“ 20، 

http://cso.gov.af/Content/files/03%20Government%20Employees.pdf
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را با وى به راحتى مطرح  كند. بسيارى از زنان گفتند ما آنها را زحمت نمى دهيم، چون عقيده داريم كه مردان، حتى آنانى 
كه در ادارات دولتى كار مى كنند، به حرف هاى مان گوش نمى دهند و با ما برخورد درست نمى كنند.

موانع عملى
”اگر من بيرون بروم، نمى توانم راهم را پيدا كنم. نمى دانم محكمه كجاست.“

— گل بى بى، زن 31 سالة هزاره

هر چند موانعى را كه تا كنون در راه دسترسى به مكانيزم هاى دولتى و خارجى، توضيح داديم، از نوع سنتى يا سببى اند، اما 
تعدادى ديگر از موانع عملى نيز وجود دارد. حل منازعات براى زنان در بين خانواده يا جامعه، سريع و آسان صورت مى گيرد؛ 
زيرا حق الزحمه، فاصله و طى مراحل قانونى در آن الزم نيست. اما حل يك قضيه از طريق مكانيزم هاى دولتى يا خارجى 
با موانع زيادى چون نداشتن معلومات در مورد مرجعى كه بايد مراجعه كند، سطح پايين سواد، نياز به مسافرت هاى طوالنى، 

پيدا كردن پول جهت پرداخت حق الزحمة وكيل، روبه رو مى شود.

تحصيالت و آگاهى محدود
ناتوانى زنان در دستيابى به حقوق اساسى شان، از عدم آگاهى در مورد حقوق اساسى شان و حمايت هايى كه قوانين افغانستان 
و قوانين اسالمى براى شان در نظر گرفته است، متأثر مى باشد. اين مشكل در هر بخشى از هرم حل منازعات ديده مى شود، 
اما حاد ترين مشكلى است كه در باالترين سطح وجود دارد. زنان در سطح خانواده و جامعه به ”قواعد بازى“ آشنايى كامل 
دارند، ولى براى بسيارى از طرف هاى بالقوة نزاع، قواعد سيستم حكومتى، كامًال خارجى به شمار مى آيد...137 در نبود معلومات 
ابتدايى در مورد اصول و بنيادهاى حقوقى كه توسط حكومت داران تطبيق مى شود، اكثر خانم ها خود را مجبور به استفاده از 

اصطالحات و چهارچوب هنجارى اى كه با آن كامًال ناآشنا هستند، مى دانند.
مانع اصلى براى بسيارى از زنان، بى سوادى است. ”مهم ترين مانع“، كه يكى از زنان اظهار داشت، ”بى سوادى زنان 
است. اگر همة زنان با سواد بودند، به سادگى به عدالت دسترسى و براى مشكالت خود راه حل پيدا مى كردند.“138 وقتى زنى 
بى سواد از كس ديگرى مشوره يا پشتيبانى دريافت مى كند، بالفاصله بعد از آن به شخص مذكور كه اسناد رسمى را برايش 

مى خواند و او را از طرز العمل قضيه و حقوقش آگاه مى سازد، وابستگى دوام دار پيدا مى كند.
بسيارى از خدمات دولتى وابسته به اسناد كتبى و طرزالعمل هاى چالش زاى كاغذپرانى مى باشد. اين امر مى تواند براى 
تمام زنان و مردانى كه سواد كافى ندارند و از آگاهى حقوقى برخوردار نبوده و حتى از ابتدايى ترين مفاهيم آن بى خبر ند، 
مانع به حساب آيد. همچنين، چون زنان نسبت به مردان از سواد كمترى برخوردارند، معموًال از مسير معلومات و معيار هايى 

اجتماعى كه ايشان را از صحبت كردن با مردان بيرون از خانواده منع مى كند، منحرف مى شوند.
عدم آگاهى از وظايف و اهداف دولت به اين معنى است كه بسيارى از زنان مصاحبه شونده از وظايف و مسؤوليت هاى 
نهاد هاى دولتى آگاهى محدودى داشتند. در صورت نبود چنين معلوماتى، بسيارى از زنان مجبورند مسير هاى قضايى را 
كوركورانه طى كنند. زنى در خانة امن سرپل چنين گفت ”من قربانى نادانى خودم هستم“139 وقتى از آنان سؤال شد كه در 
صورت بروز مشكل جهت دريافت كمك به كدام نهاد دولتى مراجعه مى كنند، اكثر پاسخ دهندگان زن گفتند كه از رياست 
امور زنان. بسيارى از زنان آگاهى نداشتند كه اين رياست، خدمات حقوقى ارائه نمى كند و در بسيارى از موارد قادر نيست كه 

به جز خدمات مشاوره اى، چيز ديگرى ارائه كند.

بسيارى از طرف هاى بالقوة نزاع، 
قواعد سيستم حكومتى، كامًال 

خارجى به شمار مى آيد... در نبود 
معلومات ابتدايى در مورد اصول 

و بنيادهاى حقوقى كه توسط 
حكومت داران تطبيق مى شود، اكثر 
خانم ها خود را مجبور به استفاده از 

اصطالحات و چهارچوب هنجارى اى 
كه با آن كامًال ناآشنا هستند، 

مى دانند.
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ناآشنا.  زبان  به  مطالب  ارائه  از  است  عبارت  كه  افزوده اند  ديگر  مشكالت  بر  را  جديدى  مشكل  دولتى،  مكانيزم هاى 
بسيارى از طرزالعمل هاى محاكم رسمى به شمول اسناد رسمى به يكى از دو زبان درى يا پشتو ارائه مى شود؛ در حالى كه 
در كشور حداقل به هفت زبان رسمى ديگر صحبت مى شود. مهارت هاى ناقص به زبان هاى درى يا پشتو يكى از چالش هاى 
جدى فراروى مردان و زنان است. زنان به علت نداشتن فرصت هاى تعليمى و اقتصادى رسمى، از اين مشكل بيشتر رنج 

مى برند.

موانع بروكراتيك و ادارى
اغلب فروگذارى ها در آگاهى دهى حقوقى و كمپين هاى فراهم آورى كمك هاى حقوقى از آن رو است كه زنان مستندسازى 
الزم را جهت دريافت حمايت هاى حقوقى، در اختيار ندارند. تقريبًا تمامى زنان مصاحبه شونده گفتند كه سند رسمى ازدواج 
از دولت ندارند. تمام شان سند نكاح عرفى را كه توسط رهبران مذهبى در موقع ازدواج تهيه گرديده است، در اختيار دارند. 
تعداد اندكى از اين اسناد در ادارة مربوطة دولتى ثبت شده اند.140 تعداد  انگشت شمارى از نسل جوان كه دسترسى بهترى 
به ادارات دولت داشتند، سند رسمى ازدواج در اختيار دارند. مشكل نداشتن سند ازدواج، زمانى اهميت پيدا مى كند كه زنان 
تقاضاى مهر و طالق نمايند؛ زيرا امكان دارد مقامات دولتى براى شان بگويند كه نداشتن سند ازدواج، مانع پرداخت مهرشان 
مى گردد. همچنان نبود اسناد، ممكن است در زمان دعوا هاى سرپرستى اطفال و يا منازعات ميراث، در موقع وفات يكى از 

همسران، مشكل ساز گردد.
زنان موقع تقاضاى كمك از ادارات دولتى، ممكن است نسبت نداشتن تذكرة تابعيت نيز با موانع بوروكراتيك و ادارى 
روبه رو گردند. بسيارى از زنان كارت رأى دهى دارند، اما تذكره كه وجود آن براى كارهاى رسمى و دريافت كمك هاى دولتى 

الزمى است، در اختيار ندارند.

محدوديت در گشت و گذار
توانايى زنان براى حل منازعات در خارج از حريم خانواده، بيشتر به تسهيالت گشت و گذارشان مربوط مى شود. تسهيالت 
 اندك دولتى در مناطق شهرى و نيمه شهرى وجود دارند؛ در حالى كه 76 فيصد از نفوس كشور هنوز در دهات زندگى 
مى كنند.141 به داليل امنيتى، شرايط بد جاده ها و انتقاالت و محدوديت منابع كارمندان رسمى حقوقى مانند اعضاى محكمه، 
اداره هاى حقوق و وكالى مدافع، به ندرت خارج از مراكز واليتى فعاليت مى كنند. تعداد  اندكى از آنان نيز در مراكز ولسوالى 
مصروف فعاليت اند. در ميان كارمندان رسمى دولتى، تنها پوليس ملى افغان در مناطق روستايى و خارج از مناطق ولسوالى 
نفوذ دارند. با وصف اين نيز مطابق به گفته هاى خيلى از پاسخ دهندگان، نزديك ترين قرارگاه پوليس به اندازة دو ساعت 
پياده روى، فاصله دارد. بعضى ديگر گفتند كه مركز ولسوالى و جايى كه مقامات دولتى در آن كار مى كنند، پنج ساعت فاصله 

دارد.
درنظرداشت  با  زنان،  براى  اما  مى شود،  شمرده  جدى  مشكل  روستايى ها  اكثر  براى  جغرافيايى  دسترسى  و  سفر 
محدوديت هاى معيار هاى اجتماعى در گشت و گذار بدون همراه بيرون از محل يا حتى گاهى اوقات بيرون از منزل، جدى 
تر است. بدون همراه، بيرون رفتن ممكن است زن را در شمار فراركنندگان قرار دهد كه در اين صورت، احتماًال با وى به 
عنوان مجرم برخورد شود. بر اساس يافته هاى اين تحقيق، خطوط سرخ اجتماعى به زنان اجازه نمى دهد كه كامًال دور از هر 
گونه مانع و فشار به محكمه، قرارگاه پوليس و يا ادارات خارجى مراجعه كنند. به جواب اين سؤال كه چرا زنان قضاياى شان 
را به سيستم هاى رسمى نمى برند، يكى از اعضاى مرد منطقة آقچه گفت كه او بايد با يك محرم و يا عضوى از فاميلش 

كه با او هم نظر باشد، اين كار را انجام دهد.142

سفر و دسترسى جغرافيايى براى 
اكثر روستايى ها مشكل جدى 
شمرده مى شود... بدون همراه، 
بيرون رفتن احتماالً زن را در شمار 
فراركنندگان قرار دهد كه در اين 
صورت، احتماالً با وى به عنوان 
مجرم برخورد شود.
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دسترسى زنان به عدالت در افغانستان

در تمام ساحات تحت تحقيق (غير از مناطق خيلى محافظه كار مانند ولسوالى هاى آقچه و پغمان) زنان گفتند كه بعد 
از سقوط طالبان، تغييرات بزرگى به وجود آمده و مى توانند تقريبًا آزادانه در بيرون گشت و گذار نمايند. همچنين تعدادى از 
پاسخ دهندگان زن و مرد اظهار داشتند كه گشت و گذار عمومى به داليل عدم امنيت در كل كشور و مخصوصًا در اجتماعات 
محلى، كاهش يافته است. طورى كه بعضى از صاحب  نظران پيشبينى مى كنند، نگرانى هاى امنيتى در آينده ممكن است 

باعث ايجاد محدوديت در گشت و گذار زنان در بسيارى از مناطق گردد.

مصارف
مصارف مراجعه به سيستم هاى حكومتى بايد توسط طرفين منازعه پرداخت شود. كمك حقوقى هنوز در افغانستان محدود 
و  انتقاالت  مصارف  دفاع،  وكالت  محكمه،  به  مربوط  هزينه هاى  از  است  عبارت   ممنوع)  اغلبًا  (و  حقيقى  مصارف  است. 
ارائه دهندگان خدمات، جريمه ها و خساراتى كه پس از تصميم سازى تعيين مى شود و رشوت. طورى كه يك مرد در گروپ 
تحقيقى اظهار داشت، ”ما پولى نداريم كه جهت حل مشكالت خود به ادارات دولتى بپردازيم. ما مى توانيم مشكالت خود 
را در بين جامعة خود حل كنيم، پس ضرورت نداريم جهت حل مشكالت خود به دولت مراجعه كنيم.“143 اين مصارف به 
علت عدم استقالل اقتصادى زنان، مى تواند مانع بزرگى براى شان به حساب آيد. يك زن بدون پشتيبانى مالى خانواده اش 

نمى تواند قضيه اى حقوقى را دنبال كند.

نتيجه: استراتيژى سازى درازمدت، تأثيرات پايدار
در يك دهة گذشته، زنان افغان دست آورد هاى بزرگى در ساحات سهم گيرى در امور اجتماعى و تحقق حقوق و منافع اساسى 
خود داشته اند. اين پيشرفت ها در مقايسه با زمان طالبان كه در آن حقوق زنان ناديده گرفته مى شد، قابل مالحظه است. 
اكنون نيز با وصف پيشرفت هاى موجود، مصاحبه شوندگان مرد و زن اظهار داشتند كه هنوز هم زنان براى تحقق و دفاع از 
حقوق اساسى شان، با مشكالتى زيادى مواجه اند. زنان بار ها اظهار داشتند كه براى دست يابى به عدالت، هيچ گونه انتخاب و 
وسيله اى در اختيار ندارند. در تمام سطوح هرم حل منازعات، زنان از دست يابى به فيصله هاى صريح، طرح شكايت، احقاق 

حق، تأمين حمايت هاى اقتصادى و فزيكى و دسترسى به عدالت، محروم ساخته مى شوند.
بسيارى از فعاالن حقوق زن پيش بينى مى كنند كه در آيندة نزديك، به علت كاهش كمك هاى بين المللى، افزايش 
بالقوة ناامنى و خشونت در سال هاى آينده، مشكالت زنان افزايش مى يابد. بعضى از مصاحبه شوندگان از احتمال تقويه شدن 
پايگاه طالبان و يا عناصر محافظه كار ديگر در ساحات مخصوص جغرافيايى و بروز مشكالت بيشتر براى زنان، سخن راندند. 
بازگشت كامل به عقب در زمينة دسترسى به حقوق،  آن گونه كه در زمان طالبان وجود داشت، بعيد به نظر مى رسد. مگر 
سرعت تغيير در دهة آينده، كند تر خواهد شد. با نبود فشار مؤثر بين المللى، امكان دارد بسيارى از پيشرفت هاى حقوقى زنان 
تحت تأثير فشار هاى محافظه كارانه قرار گيرد. در مناطقى كه وضعيت امنيتى نامناسب باشد و يا عناصر محافظه كار كنترول 

بيشترى به دست  آورند، گشت و گذار زنان كاهش خواهد يافت.
با توجه به چالش هاى رو به افزايش موجود، ضرورت به پشتيبانى زنان براى دسترسى به عدالت از هر زمان ديگرى، 
بيشتر احساس مى شود. براى جلوگيرى از محدوديت هاى آينده بر حقوق و آزادى هاى زنان، تالش زيادى ضرورت است 
و راه حل ساده اى هم در دست نيست. با وصف اين، ممكن است دست آورد هايى كه بعد از سال 2002 به سختى به دست 
آمده اند، حفظ شوند. استراتيژى اى بلندمدت كه باعث تغيير عقايد و رسم و رواج هاى سنتى نسبت به زنان گردد و بتواند 
به  دسترسى  زمينة  كه  فرضيه هايى  از  بعضى  بود.  خواهد  مؤثر  نمايد،  فراهم  آينده  در  را  زنان  حقوق  تساوى  زمينه هاى 
استراتيژى هاى دسترسى زنان به عدالت را فراهم مى كند، بايستى بر اساس يافته هاى اين تحقيق مورد تجديد نظر قرار 

گيرند.

در تمام سطوح هرم حل منازعات، 
زنان از دست يابى به فيصله هاى 

صريح، طرح شكايت، احقاق 
حق، تأمين حمايت هاى اقتصادى 
و فزيكى و دسترسى به عدالت، 

محروم ساخته مى شوند.
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تحليل فرضيه ها
با اين كه يافته هاى اين تحقيق نشان مى دهد كه استراتيژى هاى حمايت از حقوق زنان، برخى تأثيرات مثبت بر وضعيت 
زنان داشته است، همچنين، اين امر حكايت از آن دارد كه برخى رويكردهاى جزئى يا درك موانعى كه فراروى حقوق زنان 
قرار دارد، منجر به افزايش تأثيرات اين استراتيژى ها شده است. برنامه ريزى براى تأمين حقوق زنان در افغانستان بر مبناى 
اين فرضيه ها بوده است كه اگر افزايش دانش زنان (و مردان) در مورد حقوق زنان و دسترسى حد اعظمى شان به منابع تا حد 
امكان افزايش يابد، اين امر ايشان را قادر به دسترسى به عدالت خواهد ساخت. الزم است تا اين فرضيات و برنامه هاى مبتنى 
بر آن، در روشنايى يافته هاى مربوط به موانع دسترسى زنان به عدالت، مورد بازنگرى قرار گيرد. بدون شك، نداشتن آگاهى 
و نبود منابع، از موانع اساسى براى دسترسى زنان به عدالت به شمار مى روند، ولى اين پديده ها فقط جزئى از مشكل اند. 
حتى زمانى كه زنان نسبت به اين موانع آگاهى دارند و از نظر فزيكى به منابع نزديك هستند، باز هم اغلب، از استفاده از اين 
منابع باز داشته مى شوند يا دست به انتخاب مبنى بر عدم استفاده از اين فرصت ها و منابع مى زنند! اين كار را بنا بر تعريف 

موانع جمعى و انفرادى انجام مى دهند كه نسبت به پديده هاى يادشده وجود دارد.

محاسبة سود و زيان و آگاهى دهى
بسيارى از تالش هايى كه از سال 2002 به بعد در راستاى دسترسى زنان به عدالت صورت گرفته است، بر بنياد اين فرضيه 
زنان از  ميان هر دو گروه زن و مرد) در مورد حقوق زنان، مانع اصلى برخوردارى  استوار بوده است كه نبود آگاهى (در 
حقوق شان است. در نتيجه، اغلب فعاليت هاى برنامه هاى حقوق زنان متمركز بر افزايش آگاهى زنان در بارة حقوق شان ـ 

در بين زنان و مردان ـ بوده است.
يافته هاى پژوهش هاى انجام شده نشان مى دهد، با اين كه نبود آگاهى و دانش ـ و نيز هنجارهاى اجتماعى ناشى از 
عدم آگاهى شان ـ نقش محدودكنندة مهمى در محدوديت دسترسى زنان به عدالت دارد، ولى اينها تنها فاكتورهايى نيستند 
چنين  تشديدكنندة  نتايج  و  حاكم  اجتماعى  و  خانوادگى  هنجارهاى  مى شود.  حقوق شان  از  زنان  محروميت  به  منجر  كه 
هنجارهايى، نقش بيشترى در محدوديت دسترسى زنان به عدالت نسبت به نبود آگاهى شان در مورد حقوق شان دارد. تصاميم 
مشخصى كه يك زن مى گيرد، ممكن است به نظر برسد كه در راستاى تأمين حقوق و يا مصونيت  اش باشد، در حالى كه 
ممكن است ناشى از مشورة نادرست يا محصول اجبار و ناآگاهى اش نسبت به موضوع باشد. با اين حال، اين تصاميم در اغلب 
اوقات مبتنى بر سنجش عقالنى و واقع بينانة يك زن با درنظرداشت فرصت هاى محدودى كه براى پيگيرى عدالت دارد و 
پيامدهاى احتمالى انتخاب شان، مى باشد. حتى زنانى كه آگاهى خوبى نسبت به حقوق خود دارند، ممكن است از نظر عقالنى 

با درنظرداشت موانع و پيامدهاى تعقيب و پيگرى عدالت براى تأمين حقوق خود، از پيگيرى موضوع صرف نظر كنند.
زن افغان احتماًال نسبت به زن غربى، نتايج احتمالى اقدامات خود را بر اعضاى خانواده و اجتماع خود، خيلى بيشتر سبك و 
سنگين  كند. اين سنجش، ممكن است منجر به اتخاذ تصميمى مغاير با نگرش فردى حقوق محور شود. نگرانى هاى اجتماعى ـ 
به شمول مصونيت عزت شخصى يا خانوادگى، ضمانت حقوق سرپرستى و امنيت اجتماعى و اقتصادى زن از طريق پيوندهاى 
مسلط  هنجارهاى  مشخص  نتايج  يا  باشد.  اهميت  داراى  فردى اش  حقوق  از  بيشتر  افغان  زن  براى  است  ممكن  ـ  خانوادگى 
طريق  از  حقوق  احقاق  براى  تاريك  چشم اندازى  كه  تيورى  در  زن  يك  كه  باشد  منفعتى  از  سنگين تر  است  ممكن  اجتماعى، 

مكانيزم هاى فاميلى، اجتماع يا دولتى فراهم مى كند، بتواند به آن دسترسى پيدا كند.
با درنظرداشت موارد يادشده، هرچند آگاهى دهى، آموزش و تغيير آرام هنجار هاى مسلط اجتماعى اى كه اين فعاليت ها 
به صورت ايده آل مشوق آن است، از سازه هاى اساسى تقويت دسترسى زنان به عدالت اند، اما به تنهايى خود، بسنده نيستند. 
در درازمدت، منجر به تغيير وضعيت حقوقى زنان در مى شوند، ولى ممكن است نتوانند قابليت و توانايى زنان براى دسترسى 
به عدالت را در كوتاه مدت يا ميان مدت، تغيير دهند؛ زيرا موانع متعدد ديگرى وجود دارد كه به زمان بيشترى نياز دارد تا 

براى دسترسى زنان به عدالت، از بين بروند.

منابع و قابليت دسترسى
فرضية دوم، در مورد استراتيژى هاى حقوق زنان، فراهم بودن و قابل دسترس بودن منابع به مثابة عوامل تعيين كنندة دسترسى 
زنان به حقوق شان است. از سال 2002 بدين سو، كلنيك هاى كمك هاى حقوقى، مكانيزم هاى رسمى عدلى، خانه هاى امن 



47 USIP.ORG

دسترسى زنان به عدالت در افغانستان

زنان و ساير منابع، بر مبناى وضعيت جغرافيايى و وجود سرمايه گذارى و زيربناهاى الزم (بشرى يا فزيكى) در اختيار زنان 
قرار گرفته است. با اين كه هيچ برنامة سكتورى يا برنامة مشخصى قادر به تحت پوشش قراردادن تمام ساحات جغرافيايى 
افغانستان در اين زمينه نبوده است، بسيارى از برنامه ها با اين فرض كه ممكن است چنين برنامه هايى به تدريج منجر به از 
ميان برداشتن موانع دسترسى زنان به حقوق شان شود، مورد تطبيق قرار گرفته اند. مطابق اين نظريه، ارائة خدمات حقوقى 
يا ارائة مشوره هاى حقوقى در يك منطقه و افزايش آگاهى زنان در آن منطقه، مى تواند منجر به نشر آگاهى و دسترسى به 

ديگر ساحات شود، حتى اگر چنين برنامه هايى به طور مستقيم در اين مناطق تطبيق نشده باشد.
يافته هاى اين تحقيق بيانگر آن است كه تأثير برنامه ريزى نظرية لكة جوهر ”inkblot theory“ گمراه كننده است. 
ماهيت اجتماع، مهمتر از نزديكى جغرافيايى به خدمات، اطالعات يا منابع است. براى مثال، با وجود اين كه ولسوالى پغمان 
به كابل بسيار نزديك است و بيشترين توجه نسبت به حقوق زنان در آن صورت گرفته است، ولى فقط تعداد انگشت شمارى 
از زنان، خارج از خانوادة اوليه يا اجتماع خود به اين منابع حقوقى دسترسى دارند. هنجارهاى محلى اجتماع در برابر اين كه 
اعضاى خانواده از ديگران كمك بگيرند، شديداً مقاومت مى كند و به طور عمده اى مانع گسترش مصونيت زنان در چنين 

اجتماعى مى شود.
در آينده، ماهيت اجتماعات محلى بايد بر نوع استراتيژى اى كه براى تقويت دسترسى به حقوق زنان مورد تطبيق قرار 
مى گيرد، در نظر گرفته شود. ارزيابى ماهيت اجتماع هاى مورد هدف بايد اولين گامى  باشد كه قبل از طرح هر نوع برنامه اى 
عليه  اجتماع،  يك  ميان  در  ننگ  داغ هاى  قوت  سنجش،  براى  فاكتورها  مهمترين  از  يكى  مى گيرد.  صورت  راستا  اين  در 
دريافت كمك هاى بيرونى است. به عبارتى ديگر، بايد معلوم شود كه يك اجتماع در چه سطحى از باز يا بسته بودن قرار 
دارد. در اجتماع هاى باز، ارائه و گسترش حمايت هاى حقوقى از طريق ميكانيزم هاى بيرونى ممكن است به زنان كمك كند؛ 

زيرا ممكن است ايشان از تا حدى از آزادى براى دسترسى به چنين منابعى برخوردار باشند.
با اين وصف، در صورتى كه در يك اجتماع در مقابل كمك گرفتن از بيرون مقاومت شديد وجود داشته باشد، مانند آن 
چه در اجتماعات بسته مشاهده مى شود، استراتيژى هايى كه زنان را به مثابة فرد مورد هدف قرار مى دهند، ولى اجتماع را 
ناديده مى گيرند، داراى تأثيرمحدودى و در برخى موارد تأثير بسيار جزئى خواهد بود. براى مثال، اقليت پشتون در ولسوالى 
آقچه، به تمام دست اندركاران دولتى بدبين بودند (و همچنين نسبت به بسيارى از مؤسسات غير دولتى كه در آنجا فعاليت 
دارند، نيز همين حس را داشتند)؛ زيرا تصورشان اين است كه دولت در آن منطقه، در تصرف قوم اكثريت ـ غير پشتون ـ 
است و بنا بر اين، ادارات نسبت به پشتون ها جانب دارانه عمل مى كنند. به دليل اين موانع اجتماعى، هيچ فرد ـ زن و مرد  
ـ در اجتماع پشتون ولسوالى آقچه، تالش نخواهد كرد تا از ديگران ـ ادارات دولتى و غير دولتى ـ براى حل مشكالت يا 
منازعات شان كمك بخواهند. احتماًال، خدمات براى زنان فراهم است و حتى از وجود چنين خدماتى، آگاهى هم دارند، ولى 

يك زن، منحيث يكى از اعضاى اجتماعى آقچه، هيچ وقت از آن استفاده نخواهد كرد.
حتى در اجتماع هاى نسبتًا باز، مانند مناطق عمدة شهرى، مهم است تا ُخرده فرهنگ ها يا اجتماع هاى كوچك واقع در 
اجتماعى شهرى، قطع نظر از بازبودن محيط اطراف آن كه ممكن است موانع يا رسوم اجتماعى در آن منجر به محدوديت 
دسترسى شود، مورد بررسى قرار گيرد. اگر اين موانع شناسايى نشوند، آن گاه، بخش بزرگى از زيرمجموعة جامعه از دسترسى 

به منابع محروم خواهند ماند، حتى اگر اين منابع در نزديكى شان قرار داشته باشد.
بسيارى از مداخالت جندرمحور در چنين اجتماعاتى، ناكام مانده  است؛ زيرا بخش بزرگى (اگر بزرگ ترين نگوييم) از 
مشكل را با ناديده گرفتن يا كم اهميت تلقى كردن وزن موانع جمعى، غلط شناخته اند. در بيشتر موارد، موانع جمعى قوى تر از 
موانع فردى است. با اين كه موانع جمعى ممكن است مبتنى بر جندر نباشد، باز هم براى زنان به حيث عاملى فراتر از يك 
مانع عمل  مى كند. زنان با درنظرداشت هنجارهاى حاكم، در برابر مجازات فزيكى، طرد اجتماعى يا قرارگرفتن تحت فشار 

محدوديت هاى اجتماعى، بسيار آسيب پذير هستند.
در جايى كه برنامه هاى حقوق زنان در اجتماع هاى بسته فعال است، تمركز محدود بر حقوق زنان تأثيرات مثبت  اندكى 
بر بهبود وضعيت حقوقى اشان خواهد داشت. حوزة برنامه ريزى و آگاهى دهى بايد گسترده باشد و تمركز و هدف آن بايد تمام 
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اجتماع، به خصوص مردان را تحت پوشش قرار دهد تا اطمينان حاصل شود كه دسترسى بهتر يا قبول مكانيزم هاى بيرونى 
توسط جامعه به مثابة يك كل ـ با مانع ساختارى ـ مواجه نيست.

شكست موانع
اين فرضيه هاى بازنگرى شده، مستلزم استراتيژى نسبتًا متفاوت در آينده است. استراتيژى اى كه نظرية تغيير آن بيشتر مبتنى 
بر ويژگى اجتماعى محورـ  استفاده كنندة خاص و نهايىـ  در دسترسى به عدالت است. اول، تا حد امكان، تالش هاى بيشترى 
بايد در راستاى دخيل ساختن مكانيزم هاى سطح محلى و اجتماع هاى محلى صورت گيرد. دوم، بسيارى از استراتيژى هاى 
فعلى آگاهى دهى بايد ادامه يابند، ولى با درك اين امر كه اين استراتيژى ها، درازمدت هستند كه بايد تعهدى چندساله براى 
تطبيق آن وجود داشته باشد. سوم، تا حدى كه مكانيزم هاى رسمى و بيرونى ادامه مى يابند (كه احتماًال وابسته به قابل 
دسترس و بازبودن دولت هاى آيندة افغانستان است)، تالش ها بايستى متركز بر شكستن موانع عملى در راستاى دسترسى 

به سطوح باالى هرم حل منازعات، استوار باشد.

كار با مكانيزم هاى اجتماعى
بسيارى از يافته هاى اين تحقيق، از سرمايه گذارى بيشتر بر كار در سطح اجتماع، حمايت مى كند كه براى آن دو دليل 
اساسى ارائه مى شود: اول، يافته هاى اين تحقيق نشان مى دهد كه تمركز بر دولت يا مكانيزم هاى بيرونى داراى تأثير اندك 
بوده يا در كل، هيچ تأثيرى روى زنان و مشكالت شان ندارد؛ زيرا اغلب زنان نمى توانند روى موانع موجود در دسترسى به 
اين مكانيزم ها غلبه كنند. گسترش استراتيژى ها و تمركز شان بر يك سطح پايين تر اجتماعى، مى تواند منجر به دسترسى 

برنامه هاى كنونى به ارائة فرصت هاى جديد در راستاى دسترسى زنان به حقوق شان و بهبود آن گردد.
از  يكى  است  ممكن  دولتى،  غير  مكانيزم هاى  طريق  از  عدالت  به  زنان  دسترسى  نتايج  تقويت  راستاى  در  كار  دوم، 
پاسخ هاى رو به افزايش به محدوديت هاى بزرگ تر دولت و مكانيزم هاى بيرونى در آيندة نزديك باشد. در سال هاى آينده، 
بسازد.  مشكل تر  را  مكانيزم هاى بيرونى  به  ممكن است حتى دسترسى  فزيكى،  افزايش  به  رو  ناامنى  و  سياسى  بى ثباتى 
بسيارى از مراجع مربوطه از دولت افغانستان، انتظار حضور ضعيف تر و كنترول كمتر دارند. در چنين صورتى، دولت كمتر قادر 
به حمايت از مكانيزم هاى رسمى در سراسر كشور به طور مؤثر خواهد بود. عالوه بر اين، طى چند سال گذشته، نيروهاى 
محافظه كار در داخل دولت افغانستان به طور پيگير تالش كرده اند تا دست آوردهاى افغانستان در عرصة حقوق زنان را به 
عقب برگردانند. در صورتى كه چنين گرايش هايى ادامه پيدا كند، تهديدات عليه مصونيت زنان ممكن است از داخل دولت 
افغانستان سرچشمه بگيرد. عالوه بر اين، با كم شدن سرمايه گذارى هاى خارجى و تقليل يافتن قراردادها، دسترسى جغرافيايى 

مؤسسات غير دولتى و خدماتى كه عرضه مى كنند نيز از اين امر مستثنا نخواهد بود.
مكانيزم هاى محلى، تنها گزينة واقعى براى بسيارى از زنانى است كه خواستار عدالت و حل منازعات شان بيرون از 
خانه اند. ناديده گرفتن مكانيزم هاى محلى، به خصوص با درنظرداشت توان بالقوةشان براى قرارداد خدمات دولتى و خارجى 
در آيندة نزديك، تعداد قابل مالحظه اى از زنان را كه به منابعى اندك دسترسى دارند، در آدرس دادن تخطى هاى حقوقى و 
دريافت كمك، به خطر مواجه مى سازد. بهتر است در چهارچوب واقعيتى كه عمًال وجود دارد كار كرد تا اين كه متكى بر 

مؤثريت و قابل اجرابودن سيستم فعلى بود.
زيرا  نمى دهند؛  نشان  محلى  مكانيزم هاى  با  كار  براى  خود  از  چندانى  تمايل  زن  حقوق  مدافع  گروه هاى  از  بسيارى 
مكانيزم هاى يادشده در مقابل تطبيق كامل حقوق زنان، آن گونه كه در قوانين افغانستان و قوانين بين المللى آمده اند، مقاومت 
مى كنند. اين نگرانى ها به جا است، ولى مقدارى همكارى با اين نهادها ممكن است براى ايجاد تغيير در هنجارهاى كنشگران، 
با  همكارى  بدون  هنجارها  تغيير  راستاى  در  تالش  باشد.  ضرورى  راستا  اين  در  درازمدت  فعاليت هاى  از  بخشى  مثابة  به 
كنشگران محلى و نهادهاى شان به حيث بخشى از استراتيژى مبتنى بر حقوق زنان، ممكن است روند اين تغيير را با كندى 
مواجه سازد و به حيث مانعى در برابر آن چه كه هنجارى غربى تلقى مى شود، عمل كنند. چنين مقاومتى با كمرنگ تر شدن 

ناديده گرفتن تشكالت محلى ـ كه 
امكان موافقة شان با منابع حكومتى 
و بيرونى در آينده نزديك وجود 
دارد ـ تنهاگذاشتن كتلة عظيمى از 
خانم ها را كه منابعى اندك به خاطر 
آدرس دادن حقوق، خشونت ها يا 
دريافت كمك در دست دارند، به 
مخاطره مى اندازد.
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حضور جامعة بين المللى، ممكن است قوى تر هم شود. درك نگرش اجتماع ها و هنجارهاى حاكم بر آن، قبل از تالش براى 
تغييردادن شان، مى تواند به دست اندركاران اين روند كمك كند تا از امكانات موجود به شكل استراتيژيك تر، استفاده كنند.

رويكردهاى گذشته نبايد به طور كامل كنار گذاشته شوند، ولى بايد تأكيد بيشترى بر روى كار در سطح محلى و همكارى 
با مكانيزم هاى محلى صورت گيرد و توجه بيشتر به نيازهاى خاص اجتماع ها و موانعى كه در گذشته وجود داشته است، شود. در 
سطح اجتماعى، برنامه هايى ممكن است از مزاياى شناسايى و سازمان دهى فرصت ها براى حمايت از زنانى فراهم شود كه رهبرى 
فعاليت هاى حقوق زنان را براى دسترسى بيشتر به عدالت به عهده دارند. زنان مسن، اعضاى زن شوراهاى انكشافى قريه، معلمان 
زن و ديگر زنان با نفوذ و مورد احترام اجتماع ها، فرصت هايى اند كه مى تواند در راستاى تأمين حقوق زنان بسيار مؤثر واقع شود و 
فضايى را براى مصونيت حقوق زنان در سطح اجتماع ها و مكانيزم هاى محلى فراهم كند. بر اساس يافته هاى اين تحقيق، برخى 
از زنانى شناسايى شدند كه نقش مهمى در مشوره دهى به ديگر زنان داشته، از حقوق شان در سطح نهادهاى محلى، دادخواهى 
كرده و مشغول خدمات ميانجيگرى بودند. در عين حال، در بسيارى از اجتماع هاى محلى كه اين تحقيق در آنجا انجام شده است، 

روحانيون و بزرگان متجدد، نقش مهمى در دادخواهى حقوق زنان و دسترسى شان به خدمات عدلى داشتند.
در گذشته، تالش هايى براى كار با نهادهاى يادشده صورت گرفته است. مثال هايى از اين دست، شامل تقويت زنان رهبر 
از طريق تعيين  و لزوم اشتراك شان در شوراهاى محلى، حمايت از زنان رهبر به شكل اقتصادى از طريق اعطاى قرضه هاى 
كوچك يا ديگر مكانيزم هاى تقويتى جندرمحور و تدوير دوره هاى آموزشى و تعليمى براى زنان در اجتماع  هاى محلى (كه 
همزمان به حيث مكانيزم گروه هاى حمايوى زنان و نهادهاى مشورتى براى شان عمل كرده است) مى شود. عالوه بر اين، 
برخى گروه هاى مدافع حقوق زنان و سازمان هاى ارائه كنندة كمك هاى حقوقى، به تازگى وقت بيشترى را روى دخيل ساختن 
رهبران مذهبى و مالهاى متجدد و كمك به آنها براى دادخواهى از حقوق زنان صرف كرده اند.144 تمام اين مثال ها، روش هايى 
براى تقويت فرصت هاى موجود در بين اجتماع ها در راستاى تقويت حقوق زنان است. احتمال توسعة ساير ُمدل ها يا مثال هاى 

برنامه ريزى، در صورت توجه بيشتر به آغاز برنامه ريزى حقوق زنان بر مبناى رويكرد اجتماعى، نيز وجود دارد.
بر عالوة حمايت از رهبران، ممكن است روش هاى ديگرى براى كار در سطح اجتماع هاى محلى در چهارچوب هنجارها 
و سنت هاى اجتماعى براى تقويت مصونيت و منابع زنان،  يافت شود. براى مثال، برخى از اجتماع هاى پشتون، مكانيزمى 
سنتى براى محافظت از زنان دارند، مانند خانة امن اجتماعى براى زنانى كه قربانى تخطى هنجارهاى پذيرفته شدة اجتماع 
يا قربانى خشونت خانوادگى هستند، در اين خانه ها به طور موقت پناه داده مى شوند. از آنجايى كه گروه هاى مدافع حقوق 
زن تمايلى به كار با رهبران اجتماعى ـ به خصوص در سيستم قبيله اى ـ نداشته اند، توجه  اندكى به امكان استفاده از اين 
سنت ها داده شده است كه بتواند سرپناه هاى پذيرفته شدة اجتماعى را فراهم كند كه در نتيجه، تعداد قابل توجهى از زنان 

بتوانند به سادگى به آن دسترسى داشته باشند.
همچنين، دولت افغانستان بايد تالش كند تا با مكانيزم هاى اجتماع هاى محلى همكارى بيشترى داشته باشد. برخى از 
نهادهاى دولتى تمايل چندانى براى همكارى با مكانيزم هاى غير رسمى براى حل منازعات ندارند. اصالح طرزالعمل هاى 
وزارت هاى مربوط، با تأكيد بر نياز به مصونيت زنان آسيب پذير، ممكن است به دست اندركاران دولتى بتواند كمك كند تا در 

سطح ولسوالى، همكارى مثبت ترى با مكانيزم هاى غير رسمى  داشته باشند.

تشويق به ايجاد تغييرات درازمدت هنجارى
بسيارى از موانع فراروى زنان، تنها از طريق تغيير هنجارى درازمدت قابل كاهش يا قابل محو است. براى مثال، موانع 
هنجارى مربوط به تعاريف مربوط به يك زن خوب و پذيرش خشونت خانوادگى كه امروز در بين زنان و مردان افغانستان 
بسيار رايج است، نياز به چندين دهه كار و فعاليت دارد تا بتوان آن را تغيير داد. همچنان، نتايجى كه زنان به علت تخلف از 
هنجارهاى يادشده با آن روبه رو مى شوند (شامل تنبيه فزيكى، اقتصادى و عاطفى) نيز مستلزم زمان زيادى است. تعليم و 

تربيه مى تواند تنها راه تغيير هنجارهاى تبعيض آميز در درازمدت باشد.
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داشته ايم،  گذشته  دهة  طى  كه  دست آوردهايى  و  است  داشته  وجود  عرصه  اين  در  قبًال  كه  پيشرفت هايى  برخى 
تشويق كننده و دلگرم كننده است. با زنان و مردانى كه مصاحبه شد، اظهار داشتند كه زنان از احترام بيشترى در جامعه نسبت 
به چند سال پيش برخوردار هستند و خشونت ها و سوء استفاده از زنان در خانواده نسبت به دهة گذشته، كاهش يافته است. 
يكى از عواملى كه منجر به چنين تغييرى شده است، افزايش سطح آگاهى زنان از حقوق شان و حفظ اين حقوق به شمار 
مى رود. بنا بر اين، برنامه هاى رسانه اى براى نشان دادن شخصيت واقعى زنان و جست وجوى راه ها و گزينه هاى دسترسى 
زنان به عدالت نيز نقش مهمى در اين روند داشته است. اين تحقيق نشان مى دهد در مناطقى مانند شهر هرات كه در آن 
سطح دسترسى به رسانه ها زياد است و چنين برنامه هايى در آنجا به طور منظم تطبيق مى شود، تغيير نگرش هاى زنان (به 
خصوص زنان جوان) و وسعت بخشيدن به دايرة حقوق زنان تغيير كرده است. چنان كه يكى از زنان در بحث هاى گروهى 
متمركز اظهار داشت ”خشونت عليه زنان از زمان شروع برنامه هاى رسانه اى در اين زمينه كه براى زنان مفيد است، كاهش 

يافته است. اين برنامه ها تأثير بسيار مثبتى بر درك مردم از حقوق زنان داشته است.“145
و  كند  پيدا  ادامه  بايد  زنان  حقوق  از  آگاهى دهى  روى  بر  سرمايه گذارى  پس  است،  جانب  به  حق  هراتى  زن  اين  اگر 
مراجع بين المللى تمويل كننده بايستى هم روى برنامه اى كوتاه مدت، متمركز بر حقوق زنان و هم برنامه اى درازمدت مبتنى 
بر پاليسى هايى كه اولويت هاى آموزشى را تغيير دهد، سرمايه گذارى كنند. اگر دولت آيندة افغانستان با اين رويكرد موافقت 
كند، آن گاه سرمايه گذارى روى آموزش هاى آوان دوران كودكى شامل ساختن حقوق اساسى مدنى و حقوق برابر در نصاب 
آموزشى براى تمام مكاتب دولتى مى تواند يكى ديگر از روش هاى مؤثر براى تقويت آگاهى دهى زنان نسبت حقوق شان به جاى 
روش هاى مقطعى اغلب ناهماهنگ، باشد كه در گذشته معمول بوده است. حمايت دوام دار از طريق رسانه ها ممكن است به 
طور خاص داراى نقش مهمى در اين زمينه باشد؛ زيرا در گذشته هم توانسته اند نقش مثبتى در ايجاد تغيير در ديدگاه اجتماع ها 

مبنى بر حقوق زنان و نقش شان ايجاد كنند. اين امر مستلزم ادامة تمويل رسانه ها توسط مراجع تمويل كننده است.

بهبود جنبه هاى عدلى
چندين مانعى كه بر اساس اين تحقيق شناسايى شده اند، از نقايص موجود در مكانيزم هاى موجود براى زنان سرچشمه 
مى گيرند. در هر سه سطح، زنان نگران بودند كه اگر خطر مطرح كردن يك موضوع بيرون از خانه را قبول كنند، باز هم 
عدالت در موردشان اجرا نخواهد شد. تقويت عدالت در مكانيزم هاى موجود، بستگى به تقويت تغيير هنجارها و آگاهى هاى 

حقوقى در درازمدت دارد. به هر حال، الزم است به برخى موانع ابتدايى در سطح اجتماع ها و ادارات دولتى رسيدگى شود.
در هر دو مكانيزم  اجتماعى و دولتى، نبود نمايندگان زن مشكلى اساسى است. از سال 2002 تا كنون تالش هايى 
براى اشتراك زنان در حيات اجتماعى و نقش گرفتن در تصميم گيرى ها در سطح نهادهاى محلى مانند شوراهاى انكشافى 
قريه، برنامه همبستگى ملى و در سطح دولتى از طريق استخدام زنان بيشترى در صفوف پوليس و مقامات دولتى، صورت 
گرفته است كه تأثيرات مثبتى هم داشته  است. با اين حال، اين اقدام از جملة اقدامات بحث برانگيزى بوده است كه از سال 
2002 تا كنون در اين راستا صورت گرفته است و ممكن است هدف عمده اى براى محافظه كاران طى دوره هاى مشكل در 
آينده باشد. مهم است تا تالش در راستاى تقويت صالحيت زنان در بين اجتماع هاى محلى با هدف بهبود سهمگيرى شان 
در ادارات دولتى صورت گيرد، اما توجه بيشترى بايد به خطراتى شود كه زنان در موقع حضور در صحنة عمومى با آن 
روبه رو مى شوند. دولت افغانستان، جامعة بين المللى و مؤسسات غير دولتى بايد با هم كار كنند تا بتوانند مصونيت بيشترى 
را براى زنانى فراهم سازند كه جرئت مشاركت در حيات اجتماعى دارند. در اين ميان، زنانى كه در بخش نيروهاى امنيتى 
كار مى كنند، از اولويت برخوردارند. تأمين مصونيت اين زنان  ـ به خصوص از ناحية خطرات فزيكى ـ نه فقط به ايفاى 
ايجاد  باعث  آينده  در  مى تواند  كه  مى گردد  روند  اين  رهبرى  براى  تشويق شان  به  منجر  بلكه  مى انجامد؛  نقش شان  بهتر 

مكانيزم هاى بهترى براى مصونيت زنان و تأمين نيازهاى شان شود.
جان كالم اين كه، كارهاى بيشترى بايستى صورت گيرد كه خانم ها را از وجود محاكمة عادالنه در مكانيزم هاى دولتى، 
اطمينان دهد. زنان تنها در صورتى براى احقاق حقوق شان به مكانيزم هاى دولتى مراجعه مى كنند كه از مؤثريت حاميان حقوق 

تالش براى ادامة ارتقاى استقالل 
خانم ها در اجتماع هاى شان 
و همچنان بلندبردن ميزان 
اشتراك شان در حكومت، امرى 
مهم تلقى مى گردد. اما توجه 
بيشترى بايستى به خطرهايى شود 
كه خانم ها در هنگام انجام وظيفه 
عمومى با آن مواجه اند.
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خويش اطمينان حاصل كنند. بنا بر اين، مهم است تا تالش هايى براى تقويت احترام به حقوق زنان در مكانيزم هاى دولتى 
صورت گيرد. قوانينى مانند قانون منع انواع خشونت عليه زنان و الحاق افغانستان به ميثاق هاى بين المللى مربوط به حقوق 
زنان، گام هاى اولية خوبى براى ادارات دولتى براى تأمين كامل حقوق زنان است. اما بايد مكانيزمى مشترك براى نظارت از 
تطبيق قوانين يادشده و مجازات مستقيم كسانى وجود داشته باشد كه اين قوانين را نقض مى كنند يا در تطبيق آن كوتاهى 
مى كنند. برخى از پيشرفت هاى مهم در اين زمينه طى چند سال گذشته صورت گرفته است، ولى اقدامات بيشترى بايد انجام 
شود. نظارت و تطبيق مكانيزم هاى عرضة عدالت رسمى بايد بهبود پيدا كند تا اطمينان حاصل شود كه قوانين افغانستان از 
حقوق زنان صيانت مى كند و اين قوانين در عمل تطبيق مى شوند. آزادى عمل گستردة قضايى منجر به تقويت هنجارهاى 

اجتماعى پدرساالرانه مى شود كه به زنان حق برابر براى صيانت خود در چهارچوب مكانيزم هاى دولتى نمى دهد.

مبارزه با موانع عملى
بسيارى از زنان با موانع عملى دسترسى به عدالت مواجه اند. اين موانع، هنگامى مرتبط به شمار مى روند كه زنان در زمان 
تالش براى دسترسى به مكانيزم هاى دولتى و  بيرونى با آن مواجه مى شوند. سلسه موانع يادشده شامل حق گشت و گذار، 

موضوعات ترانسپورتى تا حق الزحمة وكالت دفاع و نبود گزينه هاى ادارى براى زنان مى شود.
ادامة سرمايه گذارى در بخش كمك هاى حقوقى كه بسيارى از مراجع بين المللى وعدة تمويل آن را در آينده سپرده اند، 
يكى از گام هاى اساسى براى مبارزه با اين موانع عملى به شمار مى رود. اما، سازمان هاى ارائه دهندة كمك هاى حقوقى و 
عرضه كنندگان خدمات حقوقى بايد فعاليت هاى بيشترى را در راستاى طرح مدل هاى كمك حقوقى و مشورتى به كار ببرند 
كه به دسترسى بيشتر زنان به عدالت بيانجامد. برخى رويكردهاى مبتكرانه در حال حاضر به طور آزمايشى و به پيمانه اى 
مدافع  گروه هاى  يا  صحى  كلنيك هاى  توسط  اساسى  حقوق  مشورتى  خدمات  مثال،  براى  مى باشد.  اجرا  حال  در  كوچك 
حقوق زن، كلنيك هاى سيار مشورت هاى حقوقى الزم براى زنان و وجود دستياران حقوقى در اجتماع ها براى عرضة خدمات 
متنوع تر حقوقى، از آن رويكردها به شمار مى روند. با درنظرداشت موانع متغير فرارورى زنان در مراجعه به مراجع عدلى و 
قضايى، هر چه بيشتر اين خدمات در اختيار زنان قرار گيرد (به جاى اين كه ايشان در جستجوى خدمات برآيند)، به همان 

پيمانه دسترسى شان به عدالت نيز بهبود خواهد يافت.
همچنين، ابزارهاى اساسى دسترسى به حقوق شان بايستى در اختيارشان قرار گيرد. يافته هاى اين پژوهش حاكى از آن 
است كه نبود مستندسازى اوليه و پياده كردن آن روى كاغذ، يكى از موانع عمده فراروى زنان است. زنان بايستى به سادگى 
بتوانند به تذكره، نكاح خط و ديگر اسناد مثبتة شهروندى، وضعيت شخصى و حقوق اقتصادى شان دسترسى داشته باشند. 
چنين اسنادسازى اى، مخصوصًا، در تعيين ارث، حقوق ازدواج، حضانت و نبود حمايت طفل توسط پدران در موقع طالق يا 

تفريق، داراى اهميت فوق العاده اى است.146
جان سخن اين كه، زنان از برخى خدمات موجود كه در مورد گزينه هاى پيش روى شان در دسترسى به عدالت و غلبه 
كه  اجتماع هايى  از  بسيارى  در  مى كنند.  استفاده  آن  از  داشته،  آگاهى  مى كند،  ارائه  مشوره  سنتى،  و  سببى  عملى،  موانع  بر 
ساحة انجام اين تحقيق بوده است، رياست امور زنان و كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از جملة اولين نهادهاى مرجع 
براى زنان در تعامل با ـ يا حداقل در دريافت معلومات جهت تعامل با ـ مراجع عدلى و قضايى هستند. دولت افغانستان بايد 
استراتيژى اى را براى تقويت اين نهادها و توسعة قابليت هاى شان به مثابة مجراى حقيقى ورود زنان به سيستم رسمى عدلى، 
طرح نمايد. چنان استراتيژى اى مى تواند شامل برنامه هاى آموزشى براى نمايندگان ولسوالى و واليتى در مورد مهارت هاى 
عملى، مانند دريافت مشوره، مديريت ارجاع قضيه به سيستم هاى رسمى، ارائه خدمات ميانجيگرى و پيگيرى قضايا، باشد. 
مؤسسات تمويل كننده و سازمان هاى غير دولتى بايد بين ادارات دولتى و غير دولتى، فضاى مساعد همكارى و ارتباطات را 
از طريق برنامه ريزى اى كه شامل همكارى (و در صورت لزوم، ارجاع دهى) با رياست امور زنان و رياست واليتى كميسيون 

مستقل حقوق بشر باشد، ايجاد كنند.
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به هر حال، هر چند تقويت رياست واليتى كميسيون مستقل حقوق بشر و رياست امور زنان در عرضة خدمات عدلى، 
گامى مثبت است، اما نبايد تنها اين دو نهاد به عنوان عرضه كنندگان خدمات مربوط به زنان تلقى شوند و از سوى ديگر، نبايد 
خدمات نهادهاى دولتى و غير دولتى ديگر (مانند سرپناه) آن گونه كه اخيراً در برخى از مباحث مربوط به پاليسى پيشنهاد شده 
است، تحت كنترول اين دو نهاد باشد.147 زنان بايستى در مراجعه به مؤسسات غير دولتى و نيز نهادهاى دولتى، در صورت 

نياز به سرپناه، مشوره و دريافت رهنمودهاى حقوقى، انعطاف پذيرى الزم را داشته باشند.
همچنين، دولت افغانستان مسؤوليت دارد تا با اجتماع ها در راستاى كسب اطمينان از وجود منابع و مصونيت زنان كار 
كند. شبكه هاى مصونيت اجتماعى براى گروه هاى آسيب پذير ـ كه اغلب زنان افغانستان شامل آن مى شوند ـ بايد به  اندازة 
كافى گسترده و قوى باشد كه بتواند تمام افرادى را كه به آن نياز دارند، در بر گيرد. دولت، با حمايت جامعة بين المللى بايد 
اطمينان حاصل كند كه تمام تالش ها براى دسترسى زنان به خدمات مالى و حمايوى در حل مشكالت حقوقى شان از طريق 

سيستم عدلى رسمى، بدون ترس از طرد يا قرارگرفتن در منجالب فقر، در صورت مطالبة حقوق شان، فراهم است.

سفارشات
افغانستان و جامعة بين المللى اقدامات الزم را براى تأمين دسترسى زنان به عدالت اتخاذ كنند. اين  الزم است تا دولت 

تالش ها براى كسب اطمينان از دسترسى درازمدت و مؤثر زنان به خدمات عدلى، ضرورى به شمار مى رود.

دولت افغانستان
رهنمودهاى رويه اى را براى وزارت هاى مربوط (كه برخى از اين رهنمودها در برخى از وزارت ها وجود دارد) در • 

مورد دخيل ساختن نهادهاى غير دولتى و انجمن هاى محلى، با تأكيد بيشتر روى حساسيت هاى مربوط به جندر 
و حمايت از افراد آسيب پذير، گسترش دهد.

قوانين •  عملى  تطبيق  از  تا  بخشد  بهبود  رسمى  عدالت  ارائه كنندگان  براى  را  تطبيق  و  نظارت  مكانيزم هاى 
كشورى اى كه حقوق زنان را تأمين مى كند و از تطبيق جزا بر ناقضين آن، اطمينان حاصل شود. اين امر مستلزم 
خاطر  به  را  زنان  كه  است  خارنواالنى  اتهام هاى  يا  ابتدايى  محاكم  تصاميم  بيشتر  بررسى  و  قضايى  بازنگرى 

قربانى بودن در موارد خاصى از جرايم، مانند تجاوز جنسى، فرار از منزل يا اقدام به زنا، مسؤول مى دانند.

اسناد •  ديگر  و  نكاح خط  تذكره،  دريافت  به  زنان  سادة  دسترسى  از  اطمينان  حصول  براى  بيشترى  تالش هاى 
شهروندى، وضعيت شخصى و حقوق اقتصادى، انجام شود. احتماًال برنامه هاى شناسايى و ثبتى از اين دست، 
بتواند مدلى براى استراتيژى هاى ثبت نام رأى دهندگان باشد كه حداقل داراى برخى موفقيت ها در ثبت نام بخش 
وسيعى از مردم در مناطق دورافتادة كشور و ارائه خدمات مستندسازى براى شان بوده است. تالش هاى موجود 
براى ارائه تذكره هاى الكترونيكى، بايد مبتنى بر رويكرد درنظرداشت حساسيت هاى جنسيتى بوده و نهايت سعى 

شود كه نفوس زنانى را كه از آزادى حضور در مراكز ثبت برخوردار نيستند، در بر گيرد.

حمايت خود را از تقويت وزارت امور زنان و رياست هاى امور زنان گسترش دهد تا بتوانند به زنان آسيب پذير و • 
ساده  طور  به  يا  و  قضايا  پيگيرى  يا  قربانيان  از  حمايت  مشورتى،  خدمات  خشونت،  قربانيان  يا  خطر  معرض  در 
خدمات گستردة ارجاع دهى، انجام دهند. آموزش هاى هدفمند و حمايت هاى مالى از وزارت و رياست هاى امور 
زنان، اقدامات عملِى عرضة خدمات را كه در بسيارى از واليت ها وجود دارند، مورد پشتيبانى قرار خواهد داد و 
ارتقاى توسعة ظرفيت را مانند مستندسازى و پيگيرى قضايا، مشوره دهى، خدمات توسعه وى و آگاهى دهى حقوقى 

اساسى، ارائه خواهد كرد.

هر نوع خدمتى از اين دست، نبايد منجر به جايگزينى يا خلط مسؤوليت هاى خدمات مصونيت دولتى يا پرسونل • 
قضايى شود و نه هم به عنوان جايگزينى دوام دار براى خدمات مؤسسات غير دولتى ديده شود. به هيچ وجه، 
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حاالت  در  امنيتى  شبكه هاى  فراهم سازى  در  دولتى  غير  مؤسسات  ُپرارزش  كار  مانع  حمايت،  نوع  اين  نبايست 
اضطرارى و تهية سرپناه شود.

مكانيزم هاى حمايوى قوى ترى براى زنان در پست هاى خدمات عامه طرح كند و زنان را تشويق كند تا در سكتور • 
امنيت، محاكم و مهارت هاى دفاع جنايى، حضور ُپررنگ داشته باشند.

تمويل كنندگان وتطبيق كنندگان برنامه ها
روانى، •  خدمات  امن،  خانه هاى  مراكز  تمويل  شمول  به  درازمدت،  در  را  زنان  به  مربوط  خدمات  كه  دهيد  وعده 

كميسيون مستقل حقوق بشر، كميسيون جلوگيرى از خشونت عليه زنان، صندوق حمايت حقوقى از زنان، مورد 
حمايت قرار دهيد. با درنظرداشت تغييرات آهسته در اين بخش، حمايت دوام دار در اين عرصه ها براى چند سالى 
جهت حفظ و گسترش دست آوردهاى فعلى، ضرورى به نظر مى رسد. به خصوص اگر نتايج پس از انتقال، باعث 

تشديد فشارها بر حقوق زنان شود.

برنامه هايى را طرح كنيد كه شامل دسترسى اجتماعى و همكارى (خدمات ارجاع دهى) با رياست هاى واليتى امور • 
زنان و كميسيون مستقل حقوق بشر شود. 

برنامه هايى را براى تشويق اشتراك و حضور بيشتر زنان در نهادهاى محلى از طريق مكانيزم هاى محلى طرح • 
كنيد. اين امر مى تواند شامل آموزش زنان يا مردان با احترامى شود كه منحيث اعضاى با اعتبار اجتماع هاى محلى 
به عنوان دست ياران حقوقى كار كرده و به زنان كمك كنند تا از منافع شان در انجمن هاى محلى، نمايندگى كنند. 

قبل از طرح هر نوع برنامه اى براى اقدام، وضعيت حاكم بر اجتماع مورد هدف را ارزيابى كنيد و فقط متمركز بر • 
جنبه هاى عرضة خدمات عدلى نباشيد؛ بلكه به موانع مبتنى بر جنسيت و موانع اجتماعى در دسترسى به عدالت 

نيز توجه كنيد.

به طور مشخص تعريف كنيد كه آيا شرايط و مقاصد برنامةتان، اساسًا موانع مبتنى بر جنسيت و موانع فردى را • 
مورد هدف قرار مى دهد يا موانع اجتماعى اى را كه مبتنى بر جنسيت نيست كه باز هم توانايى زنان را در دسترسى 

به عدالت در ميان اجتماع هاى مورد هدفع، زير تأثير قرار مى دهد.

فرايند روتين مباحثه را همراه با رهبران و افراد اجتماع هاى مشخص در مورد حمايت از حقوق زنان و منازعاتى • 
كه در شناسايى مواردى كه نياز به پادرميانى دارد، ايجاد كنيد.

حمايت هاى درازمدت خود براى كمپين هاى تعليم و تربيه براى زنان و مردان، پيرامون حقوق زنان ادامه دهيد. • 
مراجع  يافت!  دست  آن  به  پروژه  يك  مراحل  در  كه  است  مشكل  و  آمد  خواهد  دست  به  تدريجى  آن  نتايج 
تمويل كننده بايد در اين زمينه صبور باشند و شاخص هاى پروژه وى خود را بر اساس نتايج درازمدت جهت دستيابى 

به تغييرات هنجارى و نگرشى مرتبط با تغيير آگاهى و دانش، تنظيم كنند. 

در اجتماع هاى نسبتًا بسته، بر تغييرات آهستة هنجارى در سطح اجتماع و افزايش دسترسى كلى و اعتماد آن به • 
مكانيزم هاى بيرونى، تأكيد كنيد. 

زنان تأثيرگذار در اجتماع هاى محلى را شناسايى و فرصت هاى الزم را براى حمايت شان فراهم كنيد؛ به خصوص • 
به  مى توانند  و  بوده  اجتماعى  دست اندركاران  با  مذاكره  ظرفيت  گذار،  و  گشت  در  نسبى  آزداى  داراى  كه  زنانى 
راه حل هايى  تقويت  و  ايجاد  جست وجوى  در  كنند.  نمايندگى  ديگر  زنان  از  محلى  دادخواهان  و  مدافعان  عنوان 

محلى براى حل مشكالت موجود در مورد مشاركت، نمايندگى و دسترسى زنان به عدالت، باشيد.

فرصت ها و شبكه هاى مصونيت اجتماعى و اقتصادى زنان به صورت دوام دار مورد حمايت قرار داده، گسترش شان • 
از  صرف نظر  يا  پيگيرى  در  زنان  تصميم گيرى  بر  كه  كليدى اى  سببِى  مانِع  محو  به  برنامه هايى  چنين  دهيد. 

حقوق شان تأثيرگذار است، كمك كننده مى باشد. 
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راه هاى •  كه  زنان  براى  زنان  شبكه سازى  برنامه هاى  و  رسانه اى  برنامه هاى  نظير  عمومى اى  برنامه ريزى هاى  از 
مؤثرى را براى انتخاب آگاهانه در مورد دسترسى به مكانيزم هاى عدلى فراهم مى كند يا الگوهايى از افغانانى كه 

موفقانه حقوق شان را تعقيب و به دست آوردند يا شامل پشتيبانى حقوقى شدند، حمايت كنيد.

فكر نكنيد كه نظرية لكة جوهر در عمل كاركرد دارد. تنها راه حصول اطمينان از پذيرش يك برنامه توسط ولسوالى • 
يا اجتماع، تطبيق آن برنامه در آن ولسوالى يا اجتماع است. بدين مفهوم كه بايستى از انتخاب هاى سختى جهت 
تعيين منطقة تطبيق برنامه، عبور كرد كه واقعى ترين راه براى تخمين تأثير برنامه و آمادگى در اطالع رسانى مناسب 

است تا اين كه فرض  شود كه محدودة جغرافيايى مساوى با پوشش است.

يادداشت ها
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به گزارش UNDP The Rise of the South  156 مراجعه كنيد.  .16
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در عين اعالميه، شوراى علما همچنان در مورد حقوق مالكيت، ميراث، حقوق ازدواج و نفقه، حق انتخاب همسر زن، ممنوعيت بدل و   .17
ديگر سوء استفاده ها از حقوق زنان احكام صادر نمود. بعضى موارد در اعالميه از نظر جامعة مذهبى مثبت بود كه جامعة حقوقى از سال 
2001 در جستجوى آن بود. اما عدم موفقيت در تشخيص تساوي ميراث هر دو جنس، تحليل اجزاى تصاعدى بيشتر مى خواهد. ترجمة 

انگليسى اعالمية شوراى علما را در مورد زنان در بخش ”د“ ببينيد، 02 مارچ 2012. 
http://afghanistananalysis.wordpress.com/2012/03/04/english-translation-of-ulema-councils-decla- 

ration-about-women/. كاپى اصلى درى آن از طريق لينك ذيل قابل دريافت مى باشد: 

http://president.gov.af/fa/news/7489 02 مارچ 2012. همچنان از لينك ذيل استفاده كرده مى توانيد: 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12254&mid=15756&ItemID=33591

قانون مدنى افغانستان، ماده هاى 70 – 71،   .18
/www.asianlii.org/af/legis/laws/clotroacogn353p1977010513551015a650

UNAMA و OHCHR، ”راه طوالنى براى پيمودن: تطبيق قانون محو خشونت عليه زنان افغانستان“   .19
 1 (UNAMA, Kabul, Afghanistan, November 2011)

.www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMA_Nov2011.pdf

ميزان نامتناسب تمام اتهامات و پيگردهاى قانونى موفق، تنها در دو منطقة شهرى انجام يافته است: واليت كابل، از طريق بخش خاص   .20
تعقيب قانونى خشونت عليه زنان لوى خارنوال و در هرات. در اين دو واليت مجموعًا 65 فيصد تمام قضاياى خشونت عليه زنان در سال 

2012 بر شمرده شده است. به گزارش يوناما ”هنوز راه طوالنى براى پيمودن است“ مراجعه نماييد.
به گونة مثال، به گزارش ويژة شمارة Anastasiya Hozyainova 347 ”شريعت و حقوق زنان در افغانستان،“ (واشنگتن دى سى:   .21

انستيتيوت صلح اياالت متحدة آمريكا، مى 2014) مراجعه نماييد.
در مورد شواهد تجربى اين گونه تمايالت تا هنوز تحقيق صورت نگرفته و نه هم به طور عمومى قابل دسترس مى باشد.  .22

گروپ هاى متمركز مختلط تنها در دايكندى به اساس درخواست رهبران قريه راه اندازى شده بود.  .23
مادة 139 قانون مدنى افغانستان، دولت جمهورى اسالمى افغانستان، 1976. قانون مدنى تصريح ننموده كه شوهر تا زمانى كه عاقل (نه   .24

اين كه ذهنًا مغشوش) و بالغ باشد، براى طالق بايد انگيزه داشته باشد. مادة 137 قانون مدنى. 
.www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/assc/afghanistan/Afghan_Civil_Code_1976.pdf

مادة 131 قانون مدنى، تفريق يا جدايى از طرف زوجه به اساس داليل موجه، قسمى كه در مادة 176 تصريح يافته است (زوجه وقتي   .25
مي تواند مطالبة تفريق نمايد كه زوج مبتال به مرضي باشد كه اعادة صحت وي غيرممكن يا مدت طوالني براي معالجه او الزم باشد، به 

نحوي كه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر باشد) واقع شده مى تواند، مادة 183 (زمانى كه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر 
باشد)، مادة 191 (هر گاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد) و مادة 194 (هر گاه زوج مدت سه سال يا زياده از آن، بدون عذر معقول غايب 

گردد). داليل مختلف طالق وجود دارد، اما تحت مادة 131 قانون مدنى، تنها براى مرد كه داليل مشخصى را بر نمى شمارد. گزارش 
افغانستان براى CEDAW، پاراگراف 359 را بنگريد.

به مورد قبلى، پاراگراف 372 رجوع كنيد.  .26
فوزيه فخرى، ”مگر اين كه مرگ ما را جدا ساخت“ افغانستان امروز، هرات، 1 اكتوبر سال 2010   .27

.www.afghanistan-today.org/article/?id=83

خانم 24 سالة مطلق هزاره، مصاحبه ولسوالى نيلى واليت دايكندى، سپتامبر سال 2012.  .28
خانم 32 ساله تاجيك، بحث گروپى متمركز، قريه حاجى يحيى ولسوالى انجيل واليت هرات، 19 دسامبر سال 2012.  .29

در افغانستان ارقام قابل اعتبار در مورد طالق ها وجود ندارد، درخواست طالق از طرف زن ها در مقابل مردها بسيار كم است. قسمى كه در   .30
گزارش حكومت افغانستان به كميتة CEDAW آمده: ”ارقام موثق ازدواج ها را در كشور نداريم، اما به اساس ارقامى كه از طرف ستره 
محكمه افغانستان ارائه گرديده، از سال 2006 الى 2009 (1385 - 1388) 1049 مورد طالق ثبت گرديده است. گزارش افغانستان براى 

CEDAW، پاراگراف 359 را بنگريد.

خانم 45 سالة تاجيك، مصاحبه، كلنيك صحى انجيل، ولسوالى انجيل واليت هرات، دسامبر 2012.  .31
خانم 35 سالة هزاره، بحث گروپى متمركز، قرية حاجى عباس واليت هرات، 17 دسامبر سال 2012.  .32

خانم 16 ازبك، مصاحبه، شهر سرپل، واليت سرپل، آگست سال 2012.  .33
در دورة طالبان، قانون مدنى معطل گرديده بود. تعبير فقه حنفى و فرامين اجرايى حاكم وقت كشور، مال عمر به عوض قانون مدنى كشور،   .34
صورت مى گرفت. مال عمر در سپتامبر سال 1998 فرمانى صادر نمود كه شامل چهار ماده در مورد فرار از منزل بود كه قرار ذيل مى باشند 

(ترجمه USIP): ”مادة اول: در يك قضيه قتل، مردم مسلمان افغانستان زن را منحيث ديت يا خون بها تحت هيچ عنوانى به فاميل مقتول 
داده نمى تواند. مادة دوم: (1) مردم مسلمان افغانستان يك بيوه را از طريق زور با يكى از اعضاى خانوادة شوهرش به ازدواج وادار كرده 
نمى توانند؛ (2) يك زن بيوه به صالح ديد خود به اساس شريعت اسالمى ازدواج كرده مى تواند. مادة سوم: تمام اعضاى امارت و قضات 

مكلف اند تا متخلفين مقررات اين فرمان را به شدت مجازات نمايند.“ مراجعه كنيد به جريدة رسمى شماره 788، فرمان شماره 104 9 
سپتامبر سال 1998. كاپى آن همراه نويسنده است.

اعالمية مارچ سال 2012 شوراى علما، حقوق زن را از نگاه اسالم به شمول حق انتخاب همسر، تفصيًال وضاحت داده شده است. ترجمة   .35
انگليسى اعالمية شوراى علما در مورد زن ها، 2 مارچ سال 2012، بخش ”د“. 

http://afghanistananalysis.wordpress.com/2012/03/04/english-translation-of-ulema-councils-decla-

http://president.gov.af/fa/news/7489 ،كاپى درى آن ./ration-about-women
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ديا نيژوانى و لورين اواتس، ”زندگى همراه با خشونت: گزارش ملى در مورد خشونت خانوادگى در افغانستان“   .36
(Kabul: Global Rights, March 2008)

به مورد قبل رجوع كنيد.  .37
وزارت صحت عامه افغانستان و ديگران، سروى مرگ و مير افغانستان، جدول 3.11، ”عمر در زمان اولين ازدواج“ (2010) 52.  .38

”افغانستان: ازدواج جبرى اطفال هنوز هم يك عرف است،“ ايرن، كابل، 23 فبرورى سال 2007   .39
www.irinnews.org/indepthmain.aspx?InDepthID=28&ReportID=69984

به مورد قبل رجوع كنيد، 15.  .40
خانم 16 سالة ازبك، مصاحبه، شهر سرپل واليت سرپل، اگست سال 2012.  .41

پوليس زن 22 ساله هزاره، بحث گروپى متمركز، شهر نيلى واليت دايكندى، 13 سپتامبر سال 2012.  .42
مرد 30 سالة پشتون رئيس محكمه، مصاحبه، ولسوالى آقچه واليت جوزجان، 6 دسامبر سال 2012.  .43

خانم 37 ساله تاجيك، بحث گروپى متمركز، قريه حاجى يحيى ولسوالى انجيل واليت هرات، 19 دسامبر سال 2012.  .44
خانم 60 سالة هزاره كه رهبريت شوراى همبستگى ملى را به عهده دارد در بحث گروهى، قريه قف ولسوالى شهرستان واليت دايكندى،   .45

19 سپتمبر 2012.
دختر ازبك 16 ساله، مصاحبه، شهر سرپل واليت سرپل، آگست 2012.  .46

زن 25 سالة تاجيك، مصاحبه، مركز صحى كلنيك انجيل، ولسوالى انجيل واليت هرات، دسمبر 2012  .47
نيجهون و اوتز، ”زندگى با خشونت“  .48

به مورد قبل رجوع كنيد، 1.  .49
گزارش يوناما كه وضعيت خشونت عليه زنان را ارزيابى مى نمود، بيان داشت كه نزديك به 50 درصد افزايش ها در خشونت عليه زنان كه توسط   .50

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بين سال هاى 2011 و 2012 گزارش داده شده است، نشانى از حساسيت بيشتر نسبت به خشونت عليه زنان 
به عنوان يك پديدة جرمى بوده است. نشرية يوناما را به نام ”هنوز مسير طوالنى در پيش است“ مطالعه كنيد. كميسيون مستقل حقوق بشر 

افغانستان در شش ماه اول 2013، شش هزار مورد خشونت عليه زنان در محيط خانه را ثبت نمود. اعالمية خبرى يوناما، 
.http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=bTiClHtLkbU%3d&tabid=12316&language=en-US

مادة 5 قانون مبارزه با خشونت عليه زنان 22 عمل را به عنوان ”خشونت عليه زنان“ تعريف نموده است كه شامل سوء استفادة فزيكى،   .51
احساسى و اقتصادى مى باشد. قانون محو خشونت عليه زنان (جمهورى اسالمى افغانستان، 2009) مادة 5 بيان مى نمايد: ارتكاب اعمال ذيل 

به عنوان خشونت عليه زنان پنداشته خواهد شد: 1. تجاوز جنسى 2. اجبار براى فحشا 3. ثبت هويت متضرر و پخش آن به صورتى كه 
شخصيت وى را صدمه مى رساند. 4. حريق نمودن از طريق شعله ور ساختن و يا استفاده از ديگر مواد كيمياوى خطرناك 5. اجبار به 

خودسوزى يا خودكشى يا استفاده از مواد زهرى يا ديگر مواد خطرناك 6. باعث شدن زخم يا معلوليت 7. لت وكوب 8. خريد و يا فروش 
زنان به هدف و يا به نام عروسى 9. بد (تبادلة زنان براى به ميان آوردن صلح پس از ارتكاب قتل) 10. ازدواج اجبارى 11. جلوگيرى از 
حق انتخاب همسر و يا ازدواج 12. ازدواج قبل از سن قانونى 13. سوء استفاده، تمسخر، ايجاد واهمه 14. آزار/ظلم: 15. انزواى اجبارى 
16. اجبار به استفاده از مواد مخدر 17. قطع دسترسى به ميراث، 18. جلوگيرى از تصاحب شخصى، 19. جلوگيرى از دسترسى به حق 

تحصيل، كار و دسترسى به خدمات صحى 20. كار اجبارى 21. ازدواج بيشتر از يك بار بدون درنظرداشت مادة 86 قانون مدنى و 22. انكار 
رابطه.

جريدة رسمى دولت افغانستان را مطالعه نماييد. وزارت عدليه، جريدة رسمى، ”قانون محو خشونت عليه زنان“ كابل، 1 آگست 2009 6-7.   

.www.laoa.af/laws/law_on_eliminaton_of_violence_against_women.pdf

مركز تحقيق حقوق اطفال و زنان ”دسترسى زنان به عدالت: مشكالت و چالش ها“ (2008) 35   .52
.www.wclrf.org.af/wp-content/uploads/2013/09/Women-Access-To-Justice-Final.pdf

به مورد قبل رجوع كنيد.  .53
پوليس زن هزاره، بيست ساله، بحث گروهى، شهر نيلى واليت دايكندى، 13 سپتمبر 2012.  .54

مرد ازبك سى و پنج ساله، مصاحبه، ولسوالى آغچه واليت جوزجان، 13 جون 2012.  .55
زن تاجيك سى و دو ساله، مصاحبه، قرية حاجى يحيى ولسوالى انجيل واليت هرات، دسمبر 2012.  .56

زن تاجيك چهل و پنج ساله، يادداشت شماره 40 را ببينيد.   .57
مرد سى و چهار ساله ازبك، يادداشت شماره 66 را ببينيد.  .58

افسر پوليس بيست سالة زن هزاره، بحث گروهى، شهر نيلى واليت دايكندى، 13 سپتمبر 2012.  .59
يوناما ”مسير طوالنى در پيش است“ 22.  .60

گزارش يوناما در رابطه با تطبيق قانون محو خشونت عليه زنان بيان مى دارد كه بيانيه اى كه توسط كميسيون عالى ستره محكمه كه شيوه   .61
محاكمه در برخورد با قضاياى فرار از خانه را تشريح مى نمايد، به منظور پيشگيرى از دوام اين نوع برخوردها، ايجاد گرديده بود، ولى به 

شكلى برداشت و استفاده شده كه به آن مشروعيت مى بخشد. به مورد قبل رجوع كنيد، 22 – 23.
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گزارش يك نهاد ناظر بر حقوق بشر در رابطه با جرايم اخالقى بيان داشت كه اين جرايم هنوز هم ”متعدد“ هستند هر چند دساتير عفو   .62
رئيس جمهور كرزى براى زنان و دختران كه متهم به جرايم اخالقى اند، رو به افزايش است. ”مجبور بودم بگريزم“ (سازمان ديدبان حقوق 

بشر 2012).
به مورد قبل رجوع كنيد، 2 – 3. تعداد زنان در بند در افغانستان 769 (202 در كابل و 150 در هرات بيشترين زندانيان زن را جذب   .63

مى كنند) در بين مجموع 25690. از مجموع هفتاد زندان در كشور، سى و چهار زندان براى زنان وجود دارد. به ادارة مركزى آمار مراجعه 
.http://cso.gov.af/Content/files/04%20Social%20Statistics.pdf ،نماييد، دولت جمهورى اسالمى افغانستان

ديدبان حقوق بشر، اعالمية خبرى: افغانستان: افزايش تعداد زنان در بند به خاطر جرايم اخالقى، 21 مى 2013   .64
.www.hrw.org/news/2013/05/21/afghanistan-surge-women-jailed-moral-crimes

زن جوگى سى ساله، مصاحبه، شهر سرپل واليت سرپل، جوالى 2012.  .65
زنانى كه مهر خود را دريافت نكرده بودند ـ هديه اى كه عروس از طريق عروسى مستحق آن مى گردد و در قوانين اسالمى مجاز و غير قابل   .66

منع است ـ يا فاميل عروسى كه مهر دريافت نكرده بود از شرايط اقتصادى بدترى برخوردار بود، به آنان اين اجازه را مى دهد كه ازدواج را 
http:// .بعدا در صورت نياز ترك گويند. حميد خان، راهنماى قوانين اسالمى: شبكه جهانى گسترش قانون (جوالى 2013) را ببينيد

.inprol.org/sites/default/files/publications/2013/islamic_law_guide-july_2013_final_0.pdf

زن تاجيك سى و هفت ساله، بحث گروهى، قرية حاجى يحيى ولسوالى انجيل واليت هرات، 19 دسمبر 2012.   .67
مرد هزارة شصت و پنج ساله، بحث گروهى، قريه كج گير، شهرستان واليت دايكندى، 18 سپتمبر 2012.  .68

زن سى و چهار سالة تاجيك، مصاحبه، قريه پرچى ولسوالى پغمان واليت كابل، اپريل 2012.  .69
جان اسپوزيتو، ويراستار، دايرة المعارف آكسفورد از جهان اسالم، جلد 2. 565.  .70

.75 “CEDAW گزارش افغانستان به”  .71
نهاد تحقيق درباره حقوق زنان و اطفال، ”دسترسى زنان به ميراث“ (سپتمبر 2013) 13   .72

.www.wclrf.org.af/wp-content/uploads/2013/09/Womens-access-to-inheritance-English-book.pdf

مرد پشتون سى و چهار ساله كه رياست محكمه را به عهده داشت، مصاحبه، ولسوالى آغچه واليت جوزجان، 6 دسمبر 2012.  .73
زن هزارة 45 ساله در بحث گروهى، قرية قف ولسوالى شهرستان واليت دايكندى، 19 سپتمبر 2012.  .74

نيجهون و اوتز، ”زندگى با خشونت“  .75
به جريدة رسمى وزارت عدليه جمهورى اسالمى افغانستان مراجعه كنيد، قانون محو خشونت عليه زنان، كابل، 1 آگست 2009 6.   .76

.www.laoa.af/laws/law_on_eliminaton_of_violence_against_women.pdf

يوناما، ”مسير طوالنى در پيش است“ 21.  .77
مادة 132 (4) مشخص مى سازد كه ”وظيفة زن است تا به عالقة شوهرش براى نزديكى پاسخ مثبت گويد.“ اين قانون تنها براى   .78
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Despite tremendous gains in women’s rights since the fall of the 
Taliban in 2002, Afghan women still face enormous challenges 
to accessing justice. Drawn from more than six months of 
in-depth field research in five Afghan provinces in 2011 and 
2012, this report documents the pervasive inequality and 
suffering of women across Afghanistan. No interviewees were 
able to describe a situation in which a woman was treated 
equally to a man or could fully exercise her rights to seek justice, 
and many of the cases documented stemmed from violations 
of women’s most fundamental rights, including domestic abuse, 
rape or sexual assault, and punishment or imprisonment for 
running away from home. This report probes how and where 
women pursue justice, what barriers they face, and what the 
Afghan government and international donors and program-
mers might do to help ensure long-term, sustainable access for 
women to justice in Afghanistan.
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