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مشاور،
مفهومی تعریف نشده در دولت
محمدرضا هویدا
با فرمان اشــرف غنی 13 ،تن از اعضای کمیسیون های انتخابات
و شــکایات انتخاباتی قبلی به عنوان مشــاور ریاست جمهوری
منصوب شدند.
فرمان ریاســت جمهوری چنین صراحت دارد« :به تأسی از حکم
فقره ( )۱۳ماده ( )۶۴قانون اساسی افغانستان و به منظور استفاده
از تجــارب و اندوخته های اهل خبره در ســاحات مربوط ،ایزاد
سیزده بســت خارج رتبه و تعیین اعضای قبلی کمیسیون های
مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی طبق جدول منضمه در آن
بست ها به حیث مشــاورین رئیس جمهوری ا.ا با حفظ حقوق و
امتیازات فعلی اداری و امنیتی الی تعیین شــان به وظایف جدید
منظور اســت ».و بدین ترتیب  13تن به عنوان مشــاور در امور
حقوقی ،سیاســی و منطقوی ،بین المللی ،اجتماعی ،حقوق زنان،
اصــاح اداره ،اجتماعی و فرهنگی ،معدن ،تقویت دموکراســی،
عدلی و قضایی ،مبارزه با فساد اداری ،حقوق بشر ،حکومتداری
محلی منصوب شدند .اما ،فقره 13ماده  64قانون اساسی در مورد
صالحیت ها و وظایف رئیس جمهوری این است« :تعیین  ،تقاعد ،
قبول استعفا و عزل قضات ،صاحب منصبان قوای مسلح ،پولیس
وامنیت ملی ومامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون».
صدور چنین فرمانهایی از روسای جمهوری افغانستان در گذشته
بی مانند نبوده است .دولتمردان افغانستان معموال به صدور فرمان
هایی این چنین عادت داشــته اند ،اما متن این فرمان به صورت
جالب و تامل برانگیزی «تضاد» در امور حکومتداری را به نمایش
می گذارد .در متن فرمان صریحا گفته شده که «به منظور استفاده
از تجارب و اندوخته های اهل خبره در ساحات مربوط»  13بست
مشاوریت در تشکیل ریاست جمهوری زیاد شده است ،در حالی
که برای ساحاتی که در فرمان ذکر شده و برای آنها مشاور گرفته
شده است ،در بسیاری از موارد بیشتر از یک وزارت خانه و ده ها
مشاور در دولت افغانستان کار می کنند و معاش و امتیازات دارند.
به عنوان نمونه ،آیا به یک مشــاور دیگر در امور حقوقی با وجود
چندین وزارت و کمیسیون و بورد و ستره محکمه و لوی سارنوالی
که مجموعه مشاوران شان به ده ها تن می رسد ،نیاز است؟
از سوی دیگر ،کمیسیون انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی قبلی،
یک انتخابات جنجال برانگیز را برگزار کرده و به پایان رســانیده
اند .برآمد این انتخابات دولت وحدت ملی با چالش های حقوقی،
قانونی ،سیاسی ،اجتماعی و  ...است .حد اقل کاری که دولت باید
در مورد این کمیســیون می کرد ،بررسی کارنامه کمیسیون های
انتخابات و شکایات انتخابات بود .این عمل دولت ،پیام واضحی به
اعضای کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی جدید است
که آنان را معاف از هر گونه مجازات و مکافات می داند.
فرمان چنیــن صراحت دارد که این افراد به هر صورت در وظایف
دیگری گماشــته خواهند شــد .یعنی این افراد بدون توجه به
کارکردها و نتایج کارهای شان همیشــه در یک پست دولتی با
معاشــات و امتیازات باال برمردم افغانستان تحمیل می شوند .با
وجود آنکه برای پیدا کردن یک شــغل دولتی در بست یک ،دو،
سه و حتا بســت های  4و  ،5باید انواع امتحان ،ارزیابی ،مدارک
تحصیلی ،ســابقه کاری و ...به دولت ارایه داد و هزاران شهروند
تحصیل کرده و مجرب و متعهد صف کشیده اند و هزاران تن دیگر
به دلیل بی کاری و ناامیدی از وضعیت جاری اقتصادی و سیاسی
مجبور به مهاجرت شده اند.
صدها مفهوم تعریف نشده در افغانستان وجود دارد که «مشاور»
یکی از آنها است .آنچه بر دوش مردم افغانستان سنگینی می کند
نیز همین مفهوم های تعریف نشده است .اینکه دقیقا یک مشاور
چه می کند ،و بعد از یک سال چه باید به دولت افغانستان تحویل
دهد و چه نفعی داشته باشد و یا چگونه مورد بازخواست و مکافات
و مجازات قرار گیرد ،در اغلب موارد مشــخص نیست .مشاوریت
در حقیقت به نوعی امتیاز ،حق السکوت و باج دهی تبدیل شده
که می تواند افراد را بدون در نظرداشت ،سابقه ،تحصیل ،تجربه،
تخصص ،تعهد ،بودجه ملی ،وضعیت سیاســی و اجتماعی و ...در
یک اداره منصوب کند.

شکاف استخباراتی سبب رسوخ طالبان به پایگاه ناتو
در بگرام

مقامات دولتــی و امنیتی گفتند ماموران
اطالعاتی افغان یک ســال قبل از اینکه
قاری نایــب در  12نوامبر خود را در داخل
پایگاه ناتو نزدیک کابــل منفجر کند به
نظامیان امریکایی حداقل دو بار هشــدار
داده بودند که کارگــران اینجا می توانند
خطر بالقوه ای باشــند و ممکن اســت
حمالتی را انجــام دهند .در حمله روز 12
نوامبر چهار امریکایی کشــته شدند .این
مقامات افغان اضافه کردنــد که بارها از
نیروهای غربی درخواست کرده بودند که
اطالعات راجع به کارمنــدان و کارگران
شــان در پایگاه هوایی بگرام را با آنها در
میان بگذارند که اگر به مورد مشــکوکی
برخوردند بتوانند بررسی نمایند؛ اما آنها به
این درخواست جواب رد دادند .سخنگوی
ناتــو کاپیتان ویلیام ســالوین گفت ناتو
همیشه درباره تمامی عناصر اطالعاتی به
شــمول تبادل اطالعات با نیروهای دفاع
ملی افغانســتان و نیروهای امنیتی با آنها
همکاری می کنند و این همکاری بصورت
دوامدار وجود دارد .ما ارتباط قوی و روز به
روز با همتایان افغان مان داریم اما به خاطر
بعضی از عملیات های امنیتی خیلی وارد
جزئیات مشخص نمی شویم .مقامات افغان
گفتند که همکاری ما با نظامیان امریکایی
تا بحال بسیار تنگاتنگ بوده است .وحید
صدیقی ســخنگوی والــی والیت پروان
گفت بعد از این حمله نیروهای امریکایی
موافقت کردند که معلومات کارگران شان
را به ما در میان بگذارند .مقامات کشــف
کرده بودند که نایب ،شــبه نظامی طالبان
که به عنوان کارگر در پایگاه بگرام کار می
کرد قبل از برنامه پاک سازی افراد افراطی
از اردو با نــام جعلی قاری عنایت کار می
کــرد .این حادثه نشــان داد که ماموران
اطالعاتی معلومات غلطی داشتند چطور
این همکاری بهتر و قویتر بین ارگان های
امنیتی افغــان و نیروهای خارجی منجر
به کشــف قصد نایب برای از بین بردن دو
سرباز امریکایی و دو قراردادی آنها نشد،
در ایــن حمله حد اقل  15نفر به شــدت
زخمی شــدند ،یکی از بدترین حمله ای
که در طول این سال بر نیروهای امریکایی
رخ داده است .اما حمله در داخل یکی از
امن ترین پایگاه نظامی ناتو این سوال را بر
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می انگیزد که چطور آنها نتوانستند سوابق
کارگران را بدرســتی مطالعه نمایند و آنها
چطوری برنامه ادغام شورشــیان به جامعه
را در قالــب برنامه صلح به اجرا می گزارند.
این حمله توانایی آنان را زیر ســوال برده
اســت .این حمله از داخل ،پیچیدگی انجام
عملیات در افغانستان را نشان میدهد جایی
که طالبان افغــان ،القاعده و اخیرا نیروهای
داعش باعث تلفات بیشــتری می شوند و
مناطق بیشــتری را نا امن ساختند .بعد از
حمله نایب ،رفــت و آمد به پایگاه بگرام به
شدت محدود شده اســت و تعداد کمی از
افغان ها اجازه دارند که داخل شوند .پلیسی
در بگرام گفت به باور او فقط  200نفر از 3000
نفر پایگاه احتماال خواهد توانست به کارشان
برگردند .قبل از  12نوامبر نایب یک نمونه از
فرد موفقی بود که کوشیده بود از شورشیانی
که سرســختانه علیه دولت افغانستان می
جنگند تا آن را ســرنگون کنند و خواستار
خروج نیروهای خارجی بودند فاصله بگیرد.
صدیقی گفت او قبــا طالب بوده ،به مدت
طوالنی در پایگاه کار کرده تا اعتماد خارجی
ها را بدســت بیاورد و با اعتمادی که به او
شده بود برنامه حمله خود را اجرا کرد .قبل
از سال  2012بعد از ثبت نام در برنامه ادغام

مجدد شورشــیان به جامعه ،نایب در یک
کورس نه ماهه در مرکز آموزشی حرفوی
کوریایی در پایگاه بگرام ثبت نام کرده بود
او در آنجا انگلیسی  ،مهارت های کامپیوتر
و ترمیم موتر آموزش دیده بود .مانند سایر
متعلمین درمرکز ،نایب بالفاصله توانست
وظیفه ای در آنجا دست و پا کند .اعضای
خانواده او به رویترز که اخیرا از خانه محقر
نایب در چند قدمی پایــگاه دیدن کرده
اســت ،گفت که به او بعد از کنترل و چک
های امنیتی به شــمول انگشت نگاری و
بایومتریک که مطمین شــوند جرایمی را
در گذشته مرتکب نشــده باشد ،اجازه
دادند نایــب کارش را در بخش ()FLRN
به عنوان میخانیک موتر درپایگاه شروع
کند FLRN .می گوید که او توسط یکی
از قراردادی های ما استخدام شده بود .ما
مســتقیما افغان ها را در بگرام استخدام
نمی کنیم ،بررسی ســوابق کاری ،تجربه
کاری و کارهــای اداری دیگر که در مورد
اســتخدام به کار می رود توســط دولت
امریکا تعریف شــده است؛ ما این پروسه
را دنبال می کنیم و قراردادی هایمان هم
مطابق همان پروســه کارشان را انجام می
دهند .گاللی مادر نایب می گوید او حدودا

 23ســاله بود ،در شیفت شب از ساعت 5
بعد از ظهر تا ســاعت  6صبح کار می کرد
و معاش بیست هزار افغانی معادل $300
داشــت در ماه مارچ معاش او به سی هزار
افغانی افزایش یافته بود .طبق گفته های
اعضــای خانواده اش  ،ســرکارگر او از او
خیلی راضی بود ،به او اعتماد داشــت ،به
او غذا و نوشــیدنی می داد تا به خانه اش
ببرد و او تنها نان آور خانه بود .گاللی مادر
نایب در اتاق پسرش که حاال کشته شده
اســت گفت روز یازده نوامبر شب قبل از
حمله طبق معمول او ساعت چهار خانه را
به مقصــد کارش ترک کرد ،فردا صبح آن
صدای انفجار بسیار قوی را شنیده است.
او از مقامات خواهش کرده بود که جســد
پسرش را به وی بدهد تا به خاک بسپارد.
مقامات امریکایی و ناتو در حال بررسی این
موضوع هســتند که چگونه نایب توانسته
است حلقات امنیتی ،شامل چندین محل
چک و کنترل و دســتگاه های اسکن بدن
را پشت سرگذاشته اســت .پلیس پدر و
پسرکاکای نایب را برای تحقیقات بیشتر
در باره این حمله بازداشــت کرده است.
طالبان بالفاصله بعد از حمله ،مســئولیت
آن را بــر عهده گرفتند و اعالم کردند که
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نایب یکی از همرزمان آنها بوده و برای این
حمله از چهار مــاه پیش برنامه ریزی کرده
بود .مقامات رسمی افغان اظهار نظر راجع
به این موضوع را بعد از تحقیقات بیشــتر
موکول کرد .تا بحال معلوم نیست که چطور
و چه وقت نایب با این طبع آرامش به طالبان
برگشته است یا آیا واقعا او به طالبان روی
آورده بــود .پایگاه بگرام ،با موانع بســیار
محکم ،ســیم های خــاردار محافظت می
شود آنجا خانه حدود  14000سرباز ایتالف
و قراردادی ها اســت .این پایگاه قبال مورد
حمله قرار گرفته بود بــا راکت های که از
بیرون پرتاپ میشــد امــا از داخل هرگز.
مقامات امنیتی افغان می گوید پنج ســال
پیش نایــب در حمالت راکتــی به بگرام
مظنون بود ،او را مجبور کردند که برای چند
روزی پنهان شود تا دستگیر نشود ،اما هیچ
شواهدی دال بر دست داشتن او نیافته بود.
مادرش می گفت او بی گناه هســت .پسرم
قلب مهربانی مانند فرشته دارد او گناه کار
نیست .بزرگان روستای نایب برای اینکه او
از دست پلیس در امان باشد توصیه کردند
که به برنامه ادغام مجدد بپیوندد که برایش
زمینه تحصیــل و وظیفه را فراهم می کند.
در حدود  11000شبه نظامی در طرح ادغام
مجدد شــرکت کرده اند معلوم نیست چه
تعداد از این افراد به صلح پایبند باشــند.
دفتر نظــارت ایاالت متحــده اخیرا گفته
که این برنامه بدرســتی اجرا نشده است
و ما ظرفیت نظامــی مخالفان را ناچیز می
شمردیم .دولت اسنادی در دست دارد که
نشان میدهد به تعداد  152نفراز افرادیکه
در برنامه ادغام مجدد شــرکت کرده بودند
دوباره به طالبان پیوســته است و بر علیه
دولت می جنگند اما مقامــات در محافل
خصوصــی اظهار می کنند کــه تعداد این
افراد بیشتر از آمار اعالم شده است .بعضی
از افغان ها در رابطه با موجودیت امریکا در
کشورشان محتاطانه برخورد می کنند آنان
وجود سربازان خارجی را بخشی از مشکل
می بینند نه راه حل .یکی از بستگان نایب
که بدالیل حساسیت موضوع نخواست نامی
از وی برده شــود گفت نایب خود را منفجر
کرده فقط امریکایی ها را کشــته و زخمی
کرده اســت ،او به هیچ افغانی صدمه نزده
است.

چالش های دفاع از حقوق زنان
طرح مسئله زنان و حقوق و تکاليف آنان
در جوامع مختلف و به ويژه در کشورهاي
اسالمي ،از لحاظ نظري و عملي به صورت
يک مشکل پيچيده ،حســاس و در عين
حال اجتناب ناپذير در آمده و پرسشهاي
عميق و زيــادي را متوجه ســاختارهاي
سياســي ،فرهنگي ،حقوقي و اجتماعي ما
به ميان آورده که پاسخگويي به پرسشها
و شــبهههاي مطرح شده را ضروری کرده
اســت .امروز واقعيات سياسي ،اجتماعي،
بينالمللي و گسترش وسايل ارتباط جمعي
و نفوذ آن در درون خانه ها و تبديل شدن
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رضا احسانی
جامعة جهاني به شــکل يک خانواده ،ما را
ناگزیر می ســازد تا در برابر زنان و حقوق
زنان موضع مشخص و روشن داشته باشیم.
ما نميتوانيم نســبت به آنچه در ســاير
ممالک ميگذرد و شــکل بندي سياسي،
فرهنگي و اجتماعي آنها را تحت تأثير قرار
ميدهد ،بيتفاوت باشيم؛ با افزايش سطح
تعامالت فکري و فرهنگي ،و داد وستدهاي
تجاري و گســترش مناســبات سياسي،
خواه و ناخواه پديدههــاي نوين اثر گذار
در اجتماعات ديگر ديريــا زود به جامعه
ما نيز ســرايت کرده و تمامي ساختارها،
بافتها و باورهــاي ما را با چالشهاي غير
قابل گريز مواجه مينمايند .بنابراين بهتر
آن خواهد بود که پيش از آن که ساختارها
و باورهاي فکري و فرهنگي ما در اثر هجوم
پديدههاي نوين جهاني آســيب ببينند،
موقعيــت و موضع خــود را در قبال آنها
مشخص سازيم.
موضوع زن ،گرچنــد از قرنها قبل ذهن
و فکر انديشــمندان و متفکران را به خود
مشغول داشته اســت ،اما اين مباحث از
زماني به زمــان ديگــر و از جامعهاي به
جامعه ديگر ،خاصيت تحول پذير داشته و
از ابعاد کمي و کيفي بيشتر و ژرفناکتري
برخوردار گرديده است .يک جانبه نگري،
شعار گرايي و توجيهات غير منطقي و يا نا
معقول به هيچ وجه براي نســل نو خاسته،
تحصيل کرده و پرسشگر امروزي جامعه ما
در برابر زنــان و حقوق زنان قناعت بخش
نخواهد بود .پاســخ ها باید عقالنی ،عمیق
و همه جانبه بــوده و تمامی ابعاد وجودی
و شــخصیتی زن را با توجه به قواعد بین
المللی و فرهنگ و آموزه های اســامی
شامل گردد.
واژة حق در حوزههــاي گوناگون علوم و
دانش بشــري با توجه به موارد کاربرد آن
به معاني مختلفي استعمال ميگردد .مث ً
ال
وقتي که حق در برابر باطل يا واژة ضالل و
يا لغــت تکليف قرار ميگيرد و يا اين واژه
در حوزههاي فلســفي ،حقوقي و سياسي
مورد اســتفاده قرار ميگيــرد؛ مفاهيم
متفاوتــي از آن افاده ميگردد و براي فهم
درست معناي حق ،توجه به اين تفاوتها و
کاربردها نيز ضروري به نظر ميرسد.
آنچه ما در اين نوشــتار از آن نام ميبريم،
معاني فلســفي و معرفت شناســانة حق
نيست بلکه کليه حقوقي است که در حوزة
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روابط اجتماعي مورد بحث قرار ميگيرد،
به عبارت ديگر منظــور از حق در اينجا
مفهوم حقوقي آن است که رابطة شخص
را با افــراد جامعه تنظيم ميکند و داراي
ضمانت اجراي خارجي نيز ميباشد مانند
حق حيــات ،حــق آزادي و حق کرامت
انساني و ساير موارد حقوق بشري.
در صورتيکه حــق را در امور اعتباري و
ارزشي و ناظر به روابط فرد با جامعه و يا
افراد آن بهکار ببريم؛ خواه و ناخواه همراه
با تکليف ميباشــد؛ زيرا اثبات يک حق
براي يک شــخص حتم ًا تکليفي را براي
خود و يا ديگران به دنبال خواهد داشت و
تکليف به مجموع وظايف دستورالعملها
و مسئوليتهاي اطالق ميشود که انسان
در زندگي فردي ،خانوادگي و اجتماعي به
رعايت آنها ملزم ميباشد.
حقوق زن ابتــدا درکانون خانواده مطرح
می شــود .خانواده کوچکترين و درعين
حال مهمترين نهاد اجتماعي است که بر
محور ارزشها و فرايندهاي مشترک براي
پاســخگويي به نيازهاي فزيکي و رواني
اعضاي آن ،سازمان يافته است .خانواده
يک نهاد بشــري و ضروري است که به
حيات و زندگي انســان ارتباط ميگيرد.
خانواده با ازدواج شکل ميگيرد و ازدواج
عبــارت از انتخاب و اختيــار عقيدتي،
آگاهانــه و ارادي زن و مرد اســت که بر
مبناي شــناخت واقعي و محبت و عشق
دو طرف نسبت به همديگر تحقق مييابد.
موجود زن در ايجاد فضاي امن و با صفاي
خانــواده و زايل کردن آثــار نا ماليمات
روحي مرد ،نقش اساسي و محوري دارد
و اين ما را به اين درک درست ميرساند
که زن در حفظ و استواري ارکان خانواده
تأثير اساسيتر و ماندگارتري دارد.
خانوادههايــی که با زور و اجبار ،تهديد و
ارعاب شــکل ميگيرند و يا بر مباني غير
از محبت و عشق بنا ميشــوند ،تنها از
لحاظ صوري خانواده گفته می شود؛ اما از
جوهره و فلسفة آن به کلي عاري اند و زن
و مرد در چنين خانوادههاي با زور و نفرت
همديگــر را تحمل ميکنند .پايههاي اين
خانوادهها به شــدت لرزان و آسيب پذير
بوده و با اندک لغزشي فرو ميريزند.
خانواده داراي ويژگيهــا و کارکردهاي
يکســان نيســت بلکــه ويژگيهــا و
کارکردهــاي آن از زماني تا زمان ديگر و

از جامعهاي تــا جامعة ديگر فرق ميکند.
مث ً
ال کارکردها و ويژگيهاي يک خانوادة
روستايي با کارکرد خانوادههاي شهري از
جوامع توسعه يافته تا خانوادههاي مربوط
به جوامع عقب مانده ،تفاوت چشــمگير
دارنــد .خانوادههاي روســتايي از لحاظ
اقتصادي واحدهاي مســتقل و بينيازي
به حســاب ميآيد ،اعضاي خانواده با هم
کار ميکنند و محيــط خانه براي اعضاي
آن هم محل زندگي است و هم مدرسه و
هم جاي بازي و تفريح و ســرگرمي و هم
شفاخانه و...
فرزندان خانــواده در همــان جا متولد
ميشــوند ،بزرگ ميشــوند در صورت
مريضــي تحت درمان قــرار ميگيرند و
در همــان جا آمــوزش ميبينند و تربيه
ميشــوند و کار ميکننــد و باالخــره
ميميرند ،در حاليکه خانواده در جوامع
پيشرفته بســياري از کارکردهاي فوق را
از دســت ميدهد و جاي آن را نهادهاي
ويژة ديگري مانند کودکســتان ،مدرسه،
پارکهاي تفريحي ،کلپهاي ورزشــي،
شفاخانهها و کارخانهها ميگيرند.
برمبناي هميــن تفاوتها نقش و کارکرد
زن نيز در خانوادهها تفاوت پيدا ميکند.
براي يک زن در محيط روستايي ازدواج
بر خالف ميل و رغبت پدر ومادر و ســاير
اعضاي فاميل قبيح ،زشــت و ناپســند
محســوب ميشــود ،زن اجازه ندارد در
بيــرون از خانه کار نمايد و يا بدون اجازه
شــوهر و بزرگان خانواده از اقارب خود
احــوال بگيرد و يا به بــازار برود و يا به
تحصيــل بپردازد ،ولی زنــان در جوامع
پيشــرفته به راحتي ميتوانند نقشهاي
فوق را به عهده بگيرند .نقش سرپرستي
و مديريتي مرد در خانوادههاي شهري و
پيشــرفته به مراتب کمتر از نقش مردان
در خانوادههاي روستايي است.
با توجه به تفاوتها و محدوديتهاي فوق
بســياري از نهادها ،موسسات و اشخاص
مدافع حقوق زنــان از نقض حقوق زنان
در جوامع در حال توســعه و ســنتي و
داراي ساختار قبيلهاي به شدت شکايت
دارند و خواهان بهبود وضع زنان در اين
جوامع ميباشــند اما به اين نکته هرگز
توجه نميکنند و يا بــه تعمد از کنار آن
ميگذرند که تغييــر در نقش و کارکرد
زنان ،تابعي از تغيير و تحول اساســي در

ساختارها و بافتارهاي اجتماعي و فرهنگي
است و بدون تحول و دگرگوني در عناصر
فرهنگی ،ارزشهــا و باورها و بدون تغيير
در بافتهاي اجتماعي و ويژگي اقتصادي
جامعه ،امکان بهبودي در وضع زندگي زنان
ناممکن به نظر ميرسد و چنانچه اين تغيير
امکان پذير گردد؛ نه تنها دســتاوردهاي
مثبتي را به همراه نخواهد داشت که سبب
پيدايش مشــکالتي به مراتب دشــوارتر
براي زنان خواهد شد و شرايطي به مراتب
ناگوارتري را بر زنان تحميل خواهد کرد.
بنابرايــن ،چه در تحليلهــا و تحقيقها
و چــه در خبرها و گزارشهــا از وضعيت
حقوق بشري زنان در جوامع مختلف بايد
ويژگيهاي جغرافيايي ،سياسي ،فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادي آنهــا دقيق ًا مد نظر
گرفته شود و متناســب با سطح دانش و
آگاهي افراد و پيشــرفتهاي اقتصادي،
وضعيت شــغلي و شرايط فرهنگي آنها در
مورد نحوة رفتــار با زنان داوري و قضاوت
صورت بگيرد ،نميتوان معيارهاي پذيرفته
شــده در جوامع صنعتي را با ويژگيهاي
اقتصادي و فرهنگي در جوامع غير صنعتي
به عنوان شــاخصهاي حقوق بشري مورد
پذيرش قرار داد ،زيرا در جوامع توســعه
نیافته نه تنها زنان که مردان نيز از حقوق
انساني شان برخوردار نيستند.
شــرايط ناگوار و دشــوار زندگي ،فقدان
تسهيالت صحي ،تعليمي ،فقر و گرسنگي،
بيــکاري و محروميتهاي مطلق از تمامي
امکانات و وســايل رفاهي ،زمينههاي فکر
کردن در بارة وضعيت حقوق بشــري را در
این جوامع به کلي از بيــن برده اند؛ آنچه
ذهن و فکر آنان را به خود مشغول داشته،
تهي ه لقمه ناني خشــک ،لباسهاي کهنه،
نجات از مرگ در هنــگام مریضی و یا در
مواجهه با گرما و سرما است .رعایت حقوق
بشر به شکل مدرن و امروزی آن از چنين
مردمي يقين ًا که بيانصافي است.
بنابراين ما در برداشتها و داوريهاي خود
نسبت به حقوق زنان بايد به دوعنصر زمان
و مکان توجه داشته باشيم و آهنگ تغيير
در وضعيت حقوق بشــري زنان را با در نظر
گيري خصوصيتهاي زماني و مکاني محل
زندگي زنان مــورد توجه قرار دهیم و گرنه
بهجاي کمک به قشــر آسيب پذير زنان در
جامعه ،جفاي نابخشــودني را در حق شان
روا می داریم و پدیده خشــونت علیه زنان
را فراگیرتر و مبارزه با آن را دشــوارتر می
سازیم.
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