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صلح ،نقطه سرخط!

ــــــــــسرمقاله

بزرگداشت از روز
جهانی زن ،تناقضی آشکار
در افغانستان
محمدرضا هویدا
یکی از تناقض های جدی و جالب در افغانســتان که هر ســاله،
حد اقل یک بار آشکار می شــود ،فرارسیدن هشتم مارچ است.
این روز ،برای حکومت ،نهادهای مدنی ،احزاب و شــخصیت های
سیاسی ،نهادهای حقوق بشــری و مردم افغانستان ،روزی پر از
تناقض و تضاد است.
در این روز ،سیاســت مداران و دولتمردانی که اکثرشان تا هنوز
حتا یک بار با خانمها ،دختران و یا خواهران شــان در هیچ جمع،
جلسه ،محافل و مراسم های عمومی ،رسانه های گروهی و ...دیده
نشــده اســت ،با لبهای خندان و چهره های بشاش ،از روز زن و
حقوق زن و بایدها و نبایدهای زنان می گویند و چنان در این امر
افراط می کنند که گویی به راســتی به آنچه می گویند باور دارند
و عمل می کنند.
تناقضی کــه میان گفتار و رفتــار این گونه سیاســتمداران و
دولتمردان و صاحبان منصبان وجود دارد به راستی تامل برانگیز
است .آنها چرا زنان خود را در پشت دیوارهای کانکریتی مجهز به
سیم خاردار و کمره های امنیتی مخفی می کنند؟
بعد از سقوط طالبان حکومت های منتخب افغانستان ،وزارتی را
به نام وزارت زنان ساخته اند تا جوابی باشد برای کشورهای حامی
افغانســتان که نگران وضعیت حقوق زنان هستند .این وزارت،
تقریبا در رده وزارت خانه های رده سوم حساب می شود .وزارت
هایی که گفته می شود تنها پالیسی می سازند و کار عملی دیگری
ندارند .نــه بودجه چندانی دارند و نه درعمل کاری برای انجام .از
یــک نگاه ،می توان این وزارت را بــزرگ ترین توهین به زنان و
حقوق زنان در افغانستان دانســت .ده ها پرونده تجاوز گروهی،
قتل ،تجاوز به دختران خردســال ،سنگسار ،آتش زدن و ...وجود
دارد و عامالن بسیاری از این پرونده ها به راحتی در میان جامعه
می گردند و شــاید در برخی موارد به مقامات دولتی نیز ارتباط
داشته باشــند ،اما وزارت زنان عمال کاری از پیش برده نتوانسته
 ،و به محکوم کردن هــای لفظی و توصیه های اخالقی و گالیه از
وضعیت موجود بسنده کرده است.
نهادهای مدنی نیز با مراســم و محافل پراکنده ای که معموال در
فضاهای بســته ای چون هوتل ها و تاالرهای عروسی برگزار می
گردد ،جز ســخنرانی های بی محتوا ،شعارهای میان خالی و الف
و گــزاف هایی که حتا گویندگان آنها نیز بدان باور ندارند ،چیزی
برای عرضه ندارند.
این تناقــض در عمل و گفتار مردم و دولت و نهادهای اجتماعی و
سیاسی افغانستان ،بزرگترین دلیل و شاهد بر تناقض در اندیشه
و باور آنها دارد .کسانی که عمال نمی توانند با زنان خود به عنوان
موجودات مســاوی با خود بنگرند و نمی توانند فراتر از باورهای
سنتی و گاه قبیله ای شان فکر کنند ،چگونه می توانند ،جامعه ای
را بسازند که در آن عدالت و مساوات و خصوصا برابری جنسی به
عنوان یک اصل قبول شود.
بی جهت نیست که دامنه تناقض ها در افغانستان چنان گسترده
است که به همه ساحات سیاست ،اجتماع ،اقتصاد و فرهنگ کشور
کشانیده شده است .این تناقض را در جنگ به راحتی می بینیم.
دولت از چندین ولسوالی عقب نشینی تاکتیکی می کند و در عین
حال از قهرمانی و جنــگ و برنامه های جنگی می گوید ،در عین
حالی که وزارت دفاع از ابتدای حکومت وحدت ملی با سرپرست
اداره می شود و در کنار آن ریاست امنیت ملی و وزارت داخله نیز
با سرپرست اداره می شوند.
پیشنهاد می کنم که سیاستمداران دولت مردانی که در مراسم و
محافل بزرگداشت از روز زن ،سخنرانی می کنند ،زنانشان نیز در
کنارشان اشتراک داشته باشند و به جای شعارهایی که هیچ کدام
تا کنون عملی نشده اند ،فقط چند دقیقه از زنان شان بگویند و یا
به زنان شان اجازه بدهند که حرف بزنند و سخنرانی کنند.

اخیرا دو موضوع صلح و جنگ بیش از پیش
عناوین خبری را بخود اختصاص داده است.
بر بنیادگزارشهای موجــود عملیاتهای
نظامی در مناطق جنوبی و شــمالی کشور
شدت یافته است .شدت یافتن این نبردها
در شمال و جنوب اما با دو رویکرد متفاوت
جریــان دارد؛ در جنوب مخالفان مســلح
بویژه طالبان ولسوالیها و برخی مناطق را
یکی پی دیگری در کنترل خود در میآورند
و مقامهای نظامــی و حکومتی آنرا عقب
نشینی تاکتیکی و دفاعی توجیه مینمایند؛
ولی در شــمال معاون دوم رئیس جمهور
بر اســاس آنچه خود حکم و دستور رئیس
جمهور میخواند تپه به تپه و ولســوالی به
ولســوالی در پی طالبان بوده و ســخن از
شکست و ناکامی آنان و احتماال به زانو در
آوردن آنان بر زبان میراند.
با توجــه به تاریخچه رونــد صلح و اعالم
حمایتهای فراوانی که از آن گردیده است
ی هایی در دست یابی آن داده
و خوش بین 
شد؛ و نیز نبرد با تروریزم و مخالفین مسلح
از ســوی حکومت و جامعه بین المللی که
در هر لحظــه موفقیت های این نبرد ها در
رسانهها بازتاب داده شده است ،اما تاکنون
هیچ یک برای مردم نمــود عینی و واقعی
پیدا ننموده است .آنچه برای مردم واقعیت
دارد ادامه خشونت و جنگ و ناامنی است.
صلح و دســت یابی به آن همچنان در حد
آرزو ها و رویا های دست نیافتنی قرار دارد.
به نظر می رسد راز اصلی این داستان باید
جای دیگری باشد و قصه نیز قصه دیگری.
بر اساس این فرضیه صلح و جنگ دو روی
یک سکه اند.
اما در ارتباط با تالش های تازه تر در روند
صلح پس از نشست چهارجانبه امیدواریها
هم چنان دمیده میشوند .در این امید دادن
از سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان
تا وزیر خارجه کشــور و نیــز معاون دوم
رئیس جمهور در سنگرهای نبرد همدست
و داستان اند .مشاور امنیت ملی پاکستان
ضمن اعالم حمایــت جدی دولتش از روند
صلح افغانســتان اظهار داشــته است که
پاکســتان در نگرانی افغانستان از افزایش
خشــونتها بهحیث یــک چالش کلیدی
شریک است و کاهش این خشونتها یکی
از مهمتریــن اهــداف گفتوگوهای صلح

شکور

میباشد .در آخرین اظهارات مشاور امنیت
ملی پاکستان آمده اســت که وی حضور
رهبران طالبان را در پاکســتان به همراه
خانواده های شــان و برخورداری از آنچه
حمایــت صحی خوانده می شــود معترف
گردیده اســت .هم چنیــن وی در ارتباط
با روند صلح تاکید ورزیده اســت که اگر
رهبران طالبان برای گفتگو حاضر نشوند از
خاک پاکستان اخراج خواهند شد .در همین
حال وزیر خارجه کشور نیز نسبت به روند
صلح خوش بین بوده و امیدوار اســت که
در ابتدای مــاه مارچ ،گفتوگوهای رودررو
با طالبان شــروع شــود .هم چنین معاون
دوم رئیس جمهور که در ســنگرهای نبرد
با طالبان حضور دارد در گفتگوهای رسانه
ای خود ابراز داشته است که به زودی یکی
از مهمترین رهبــران طالبان به روند صلح
خواهد پیوســت و با این تحول نزدیک به
هشتاد درصد جنگ کاهش خواهش یافت.
وی همچنین تاکید ورزیده است که جنگ و
صلح توأمان به پیش برده میشود.
با وجود همه این انتظارات و خوش بینی ها
سخنگوی رسمی طالبان به رسانه ها اعالم
داشته اســت که طالبان در هیچ گفتگوی
رســمی و رو در روی با حکومت افغانستان
شــرکت نخواهند ورزیــد .طالبان در این

اعالم موضــع خویش گفته اند که تا وقتی
نیروهای خارجی حملــه بر مواضع آن ها
را متوقف نســاخته و افغانستان را ترک
ننمایند ،با حکومت افغانســتان هیچگونه
مذاکره ای نخواهند داشــت .به گزارش
رســانه طالبان در بیانیه شان گفته اند :ما
بار دیگر موضع خود را تکرار میکنیم که تا
هنگامی که اشغال نیروهای خارجی پایان
نیابد ،تا وقتی که نام طالبان از فهرســت
ســیاه بینالمللی پاک نشــود و تا وقتی
که زندانیــان آزاد نگردند ،گفتگوها هیچ
نتیجهای نخواهند داشت.
این اعالم موضع ســازش ناپذیر طالبان
زمانی اعــام می گردد کــه نمایندگان
افغانستان ،پاکســتان ،چین و آمریکا در
چهارمین دور نشست چهارجانبه در کابل
در طی اعالمیه مشترک اعالم کرده بودند
که دور اول گفــتوگوهای رو در رو میان
هیئت حکومت افغانســتان و نمایندگان
گروههای طالبــان در هفته اول ماه مارچ
در پاکستان برگزار خواهد شد .پاکستان،
افغانســتان ،چین و آمریکا در نشســت
چهارجانبه ابراز امیدواری جدی کرده اند
که طالبان به طــرح گفتگو ها در هفتهی
اول ماه مارچ پاســخ مثبت خواهند داد.
اما اینک کــه به زمان برگزاری این گفتگو

نزدیک می شــویم طالبان مخالفت جدی
خود را با این نشســت اعالم داشته اند.
آنان طی خبرنامــه دالیل مخالفت خود را
تصریح کرده و افزوده انــد که همانگونه
که در نشست پگواش گفته شد ،تا زمانی
که اشغال افغانستان پایان نیابد ،فهرست
سیاه برداشته نشود و زندانیان مظلوم رها
نشــوند ،مذاکرات بیمفهوم و هدر دادن
وقت است و نتیجهای نخواهد داشت.
مخالفت صریح طالبان بــا گفتگو های رو
در روی اعالم شده از ســوی افغانستان،
پاکســتان  ،امریکا و چین چالش جدی و
تازه ای را بر روند پر فرازو نشــیب و ناتمام
صلح و جنگ در افغانستان ایجاد نمودند و
ش بینی ها و امیدواری های حکومت
بر خو 
افغانســتان و حتا ایاالت متحده امریکا و
پاکستان نیز نســبت به گفتگوهای صلح
نقطه تردید گذاشــته و آن را با تردیدهای
جدی مواجه ساخته اســت .در حالی که
حکومت افغانستان امیدوار بود که در نتیجه
نشســت چهار جانبه و فیصله این نشست
ل ها از روابط با
که پاکســتان نیز پس از سا 
طالبان انکار می ورزید و سرانجام معترف
گردید  ،اکنون طالبان نیز بگونه ای حاضر به
گفتگو شوند .مخالفت طالبان با گفتگوی رو
در روی با حکومت افغانستان و اعالم پیش

شرط برای مذاکره پرسش های زیادی را نیز
در ارتباط با خوش بینی های زود هنگام مقام
های حکومتی و نیز چگونگی نفوذ پاکستان
بر گروه طالبان و حتا دیپلماســی امریکایی
ها و چینایی ها بر انگیخته اســت .حقیقت
امر آنست که اعالم مخالفت طالبان در برابر
نشســت رو در روی با حکومت افغانستان و
نتیجه تالش های گروه هماهنگی چهارجانبه،
روند پرچالش و دشوار صلح را بیش از پیش
پیچیدهتر ســاخت و تردید های زیادی را
در عرصه های مختلف و مسایل گوناگون و
چگونگی نقش هریک از اعضای چهار جانبه
آنگونه که خود می گفتند بوجود آورده است.
مهم تر از همه این که شفافیت و صداقت این
روند بیش از گذشــته و به تکرار زیر سوال
رفته است .این ســوال به اندازه ای جدی
است که حتا اگر در خوش بینانه ترین حالت
تصور نماییم که شماری از آنان در اولین دور
ت های رو در روی نیز کشانده شوند
نشســ 
ش هایی دیگری از طالبان عم ً
ال در صلح
بخ 
اشتراک نخواهند داشت و تا برآورده شدن
ط های اعالم شده شان بر ضد حکومت و
شر 
متحدانش خواهند جنگید .در فرجام این که
این اعالم موضع از سوی طالبان که هرگونه
گفتگو با حکومت نفی گردیده است و پیش
شرط های مشخصی نیز مطرح و بر آن تاکید
شده است می توان دریافت که چشم انداز
رونــد صلح با تیرگی و مســیر آینده آن با
دشــواری و فراز ونشیب های سخت و پر از
مانع روبرو خواهد بــود .در نتیجه این که با
دوام این شرایط ما پس از پانزده سال و تالش
های مستمر برای گفتگو و صلح با گذاشتن
نقطه پایانی دوباره بر سر خط آمده و سراز نو
آغاز کنیم .حال این آغاز یا تالش دوباره برای
صلح و گفتگو و یا تشدید یک جنگ فیصله
کن و تعیین کننده خواهد بود .اما هرگزینه
ای که انتخاب گردد متاسفانه چرخۀ باطلی
است که زندگی امروز و آینده جامعه و مردم
ما را بــه گروگان خود گرفته و تاثیر منفی و
ناامید کننده ای را بر جای خواهد گذاشت.
بنابراین با پیش آمدن چنین شرایطی انتظار
برده میشود که نسبت به نتیجه بخش بودن
روند صلح و گفتگوی احتمالی در آینده میان
ن های الزم،
حکومت و طالبان با نبود تضمی 
نباید بیش از انــدازه خوش بینانه ابراز نظر
نمود.

هشت مارچ؛ روزی برای اندیشیدن به مشکالت زنان!
مهدی مدبر

ازهشــت مارچ به عنوان روز همســبتگی
زنان در سراسر جهان تجلیل می شود ،در
افغانستان نیز برنامه های گوناگون از سوی
نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی در این
روز گرفته می شود .اما در همه ی این برنامه
ها فقدان نگاه جدی به مشکالت زنان را می
شود به وضوح دید.
زنان در افغانستان مشکالت جدی فراوان
دارد و هنوز همان جنس دوم به شــمار می
روند .هشت مارچ باید بعنوان یک فرصت،
روزی باشــد برای اندیشیدن به مشکالت
فردی ،اجتماعی ،سیاســی و امنیتی زنان
افغانستان و طرح راه حل برای بهبود زندگی
زنان در سراسر افغانستان.
متاســفانه زنان در افغانســتان و بحث از
حقوق آنها ،بیشــتر خالصه شده است به

 کارتون روز
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زنان شهری افغانســتان و کتله ی عظیم
از زنان روستایی افغانســتان همچنان در
فراموشی به سر می برد .در واقع رویدادهای
که در والیت غور در طول سال جاری اتفاق
افتاد نشان داد که زنان روستایی افغانستان
تا چه حد فراموش شــده اســت ،در چه
محیطی زندگی می کنند و با چه مشکالتی
دست و پنجه نرم می کنند؛ هرچند که در
شهرهای افغانستان نیز هنوز پتانسیل قوی
خشونت علیه زنان وجود دارد و نمونه بارز
آن قتل فرخنده در آخرین روزهای ســال
گذشته بود.
آنچه که تا اکنون وجود نداشته نگاه جدی
و همچنــان نگاه زنانه به مشــکالت زنان
افغانستان بوده است .بسیاری از برنامه های
که موضوع آنها زنان هست ،نگاه مردان به
زنان است و نه نگاه زن به زن؛ در واقع یک
مرد می نشــیند و فکر می کند که زن چه
باید بکند و چه باید نکند؛ این نگاه هیچگاه
نمی تواند یک نگاه غیرجانب دارانه باشد و
به کاهش مشکالت زنان بینجامد .زن باید
خودش بنشیند و فکر کند و برای مشکلش
راه حل ارائه کند.
اما مسئله اصلی اینجاست که اکثر زنان در
مقامی نیستند که بتوانند تصمیم بگیرند و
برای مشــکالت شان چاره اندیشی نمایند.
اســتقالل فکری ،سیاســی ،اقتصادی و
اجتماعی از آنها سلب شده است و تالشها
در این زمینه ،هنوز پیشرفت چندانی نکرده
اســت .برای اینکه زنان بتوانند به مراجع
تصمیم گیری راه یابیند و نقش و حضور آنها
از حالت ســمبلیک و نمونه وار خارج شود؛
باید راهکارهای ذیل بــرای تقویت حضور
زنان از ســوی دولت و نهادهای بین المللی
فعال در عرصه ی امور زنان ،در نظر گرفته
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شود.
دسترسی به تعلیم و آموزش
با وجود آنکه اکنون بیــش از  35فیصد
دانش آمــوزان و دانشــجویان مکاتب
و دانشــگاههای افغانســتان را دختران
تشــکیل می دهند ،امــا زمینه آموزش
برای بسیاری از زنان فراهم نیست ،نیمی
از دخترانی که واجد شرایط مکتب رفتن
هستند ،از ابتدائی ترین حق انسانی شان
که دسترسی به آموزش است ،محروم اند.
از ســوی دیگر با وجــود افزایش کمی،
متاسفانه کیفیت آموزش برای دختران با
معیار های امروزی هماهنگی ندارد .کمبود
آموزگاران زن در نقاط دور افتاده و بعضی
والیات افغانستان ،موجب شده تا دخترانی
زیادی نتوانند بعد از صنف ششم به درس و
تحصیل ادامه دهند .کمبود دانشگاه ها در
والیات افغانستان نیز باعث شده است که
بسیاری از دختران جوان بعد از فراغت از
مقطع مکتب ،دیگر به تحصیل شان ادامه
داده نتوانند؛ زیرا یــا خانواده با مهاجرت
آنها به شــهرهای بزرگ بــرای تحصیل
مخالف اســت و یا اینکه توان اقتصادی
ندارند تا در جریان تحصیل از آنها حمایت
مالی بکنند.
دسترســی مســاویانه زنان به آموزش و
تعلیم در سراسر افغانســتان ،می تواند
زمینه را برای آگاهی بیشتر آنها از حقوق و
وظایف شان فراهم بسازد و در نتیجه آنها
دیگر قربانی خاموش خشونت و استبداد
نخواهند بود و برای دسترســی به حقوق
انســانی و قانونی شان اقدام خواهند کرد
و به آسانی از حقوق شان نخواهد گذشت.
دسترسی زنان به کار و شغل
هرچند که بیکاری یکی از مشکالت عمده

ی تمام مردم افغانســتان است و بسیاری
از جوانان و تحصیل کــرده ها از آن رنج
می برند ،اما فرصت های شغلی نسبت به
مردان برای زنان کمتر وجود داشته است و
در واقع زمینه برابر اشتغال برای زن و مرد
فراهم نبوده است.
دسترســی زنان بــه کار ،در بلند بردن
توانمندی آنها حتمی است .اکثریت زنان
افغانستان مشغول کارهای شاقه و فیزیکی
در خانهها و مزارع اند .اما در بدل زحمات
شان مزد بدســت نمیآورند و حتی حق
تصمیم گیری در مصرف محصوالت تولیدی
خود را هم ندارند.این مردان هســتند که
تصمیم می گیرنــد که محصوالت تولیدی
زنان به فروش برســد یا نه و عاید آن هم
همواره به جیب مردان می رود.
بعد از ســقوط طالبان تعداد قابل مالحظه
از زنان در ادارات و مؤسســات ملی و بین
المللــی در مرکز و والیات مشــغول کار
شدند؛ اما هنوز هم حضور زنان در ادارات
دولتی و در مراکــز تصمیم گیری پر رنگ
نیست و بیشــتر زنان در رتبه های پایین
دولتی که از قدرت تصمیم گیری برخوردار
نیستند ،شاغل هســتند و حضور آنها از
اهمیت باالی برای تغییر سرنوشت عموم
زنان برخوردار نیست.
استقالل اقتصادی
در افغانســتان زنان از لحــاظ اقتصادی
وابسته به مردان است ،وابستگی اقتصادی
آنهــا به مردان ،خود باعث می شــود که
استقالل آنها در عرصه های مختلف سلب
شــود .همان گفته ی معروف است که می
گوید هرکس که نان دهــد ،فرمان دهد.
وابســتگی اقتصادی زنــان ،آزادی های
ابتدائی آنها را محدود می سازد و استقالل

را از آنها سلب می کند.
وقتی برابری اقتصادی وجود نداشته باشد
و زنان از اســتقالل مالی برخوردار نباشند،
برآیند آن نابرابری جنســیتی و طبقاتی
خواهد بود و فرصت هــای برابر همواره از
زنان گرفته خواهد شد.
توسعه ی فرهنگی زنان
با وجود اینکه تعــدادی زیادی از زنان در
فعالیت های فرهنگی و تقویت آزادی بیان،
به ویژه در عرصه رســانه هــای تصویری،
صوتی و نوشــتاری مصــروف کار اند ،اما
تعدادی انگشت شــمار آنها در پستهای
عالی این اداره ها قرار دارند و عده محدود
از آنها وســایل ارتباط جمعــی ،را کنترل
میکنند.زنان از لحاظ فرهنگی باید توانمند
شوند و قدرت کنترول و استفاده از وسایل
ارتباط جمعــی را پیدا بکنند .فکر می کنم
هیچ زنی در افغانســتان نیست که یکی از
شــبکه های تلویزیونــی را رهبری کند و
سیاســت گزاری نشراتی آن در دست یک
زن باشد ،این می تواند به غلبه ی فرهنگی
مردان بر زنان بینجامد و سلطه ی فرهنگی
مردان همچنان بر زنان حفظ گردد.
مشارکت سیاسی
هرچند که اکنون ســه تا زن در کابینه ی
حکومت وحدت ملــی بعنوان وزیر کار می
کننــد ،زنان نماینده های پارلمان و ســنا
هستند و والی و ولسوال زن وجود دارد و در
هیئت رهبری شورای عالی صلح نیز یک زن
حضور دارد ،با وجود این پیشرفتها ،زنان
در شورای عالی قضات افغانستان عضویت
ندارند ،و در ترکیب شــورای امنیت ملی و
دیگر پستهای که در آن تصمیم گیریهای
سرنوشت ساز سیاســی صورت میگیرد،
نیز حضور ندارند .مشــارکت سیاسی زنان
و حضور آنها در پست های مهم دولتی می
تواند زمینه را برای برابری جنســیتی بهتر
فراهم سازد و همچنان خودباوری و اعتماد
به نفس را در ســایر زنــان جامعه بوجود
بیاورد و بــرای آنها انگیزه تالش و پیکار را
خلق بکند.
روز هشــت مارچ باید روزی باشد که زنان
افغانســتان به موارد باال به صورت جدی
بیندیشــند و مطالبات شــان را در زمینه
های فوق بصورت روشن و واضح بیان کنند.
همچنان باید تالش شــود تا نقطه تمرکز از
زنان شهری به زنان روستایی تغییر یابد و به
آگاهی و حقوق زنان روستایی بیشتر توجه
صورت گیرد و زمینــه ی آموزش و تعلیم،
دسترســی به صحت و سایر نیازهای اولیه
زندگی برای آنها فراهم گــردد .زیرا اکثر
زنان روستایی افغانستان قربانیان خاموش
خشونت و اســتبداد هستند و هنوز دردها
و مشکالت آنها انعکاس داده نشده است.
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