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نگاهی به عوامل خشونت علیه زنان

ــــــــــسرمقاله

بن بست صلح
حفیظ اهلل زکی

ده سال است که حکومت افغانستان در راستای صلح با مخالفان
مسلح دولت کار می کند .به این منظور کمیسیون ها و شوراهای
صلح در چوکات حکومت برای پیشــبرد روند صلح تشکیل شد و
امکانات بسیاری را در این زمینه به مصرف رسید .اما این تالش ها
و هزینه ها نه تنها تأثیر قابل مالحظه ای دربر نداشت که در عمل
پروسه صلح را با پیچیدگی های بیشتری همراه نمود.
مشکل این بود که مقامات حکومتی متأسفانه یا به اعماق صلح و
جنگ در افغانستان پی نبرده بودند و یا آن را عامدانه به فراموشی
سپرده بودند .از اینرو توجه حکومت به بعد داخلی صلح متمرکز
بود و با خوشبینی زیاد ،پیوســتن رهبران گروه طالبان به روند
صلح را انتظار می کشیدند.
نرمش حکومت در برابر گروه های شورشی پیامدهای مشخصی را
در فرایندهای سیاسی کشور به وجود آورد:
اول :ادبیات سیاسی حکومت را نسبت به گروه های شورشی تغییر
داد .تعبیرات مخالفان مســلح ،برادران ناراضی و ...جای هراس
افگنان و حامیان گروه های تروریستی را گرفت .این اصطالحات
از یک سو حســاب گروه طالبان را از شبکه های تروریستی جدا
کرد و از ســوی دیگر جنگ طالبان را یک جنگ داخلی قلمداد
کرد که در اثر نارضایتی های سیاسی طالبان از حکومت به وجود
آمده است.
دوم :تردیدها و تعلل های آشکاری را در مبارزه نظامی علیه گروه
های شورشی ایجاد کرد .منع بمباران هوایی ،ممنوعیت عملیات
شبانه ،تالشی خانه ها و عملیات های نظامی وسیعی که پاکسازی
مناطق و ولسوالی ها را از گروه های شورشی هدف قرار می دادند،
جزؤ روندی بود که در چــوکات صلح با طالبان تعقیب و پیگیری
می شد.
سوم :این سیاســت زمینه های خوبی را برای تحکیم پایگاههای
سیاسی ،اجتماعی و نظامی طالبان در افغانستان فراهم ساخت و
سردرگمی و بی انگیزگی نهادهای حکومتی و بخصوص نهادهای
امنیتی را در برابر طالبان در پی آورد .این ســردرگمی متأسفانه
تا حاال دوام دارد و حکومت نتوانســته به یک گفتمان واحد در
برابر طالبان دســت پیداکند .پیروزی ها و پیشروی های مخالفان
در والیت های مختلف پیش از آن که ناشی از قدرت نظامی طالبان
باشد؛ پیامد مستقیم سردرگمی ،نابسامانی و بی انگیزگی حکومت
و نهادهای امنیتی کشورمی باشد .بن بست صلح نیز از همین جا
ناشــی می شــود .وقتی حکومت تعریفی از دشمن خود نداشته
باشد ،وقتی نداند که با کی مذاکره می کند ،وقتی چوکات مذاکره
و نقطه های سرخ ،زرد و خاکستری آن مشخص نباشد؛ چگونه می
توانیم به پیشرفت مذاکرات امیدوار باشیم.
امروزه رویکردهای مقامات بلندپایه و نهادهای گوناگون سیاسی
و امنیتی کشــور در برابر جنگ ،صلح ،طالبان و سایر گروه های
شورشی متفاوت و در بسا موارد با تضاد و تناقض همراه می باشد.
رییس جدید شورای عالی صلح می گوید او از اول جنگ با طالبان
را نه جایز می دانسته و نه مفید و به همین خاطر هیچگاه با طالبان
وارد جنگ نشده است.
رییس جمهور گرچند سال گذشته طالبان را « مخالفان سیاسی»
خوانده بود؛ اما می گوید :در برابر آندســته طالبانی که با ما می
جنگند ،قاطعانه مبارزه می کنیم .وی در حالی که بر ابعاد خارجی
جنگ تأکید می ورزد و جنگ افغانســتان را یک جنگ تحمیلی
از ســوی کشورهای خارجی می داند ،اما جنگ طالبان را در ابعاد
داخلی اش مورد توجه قرار می دهد.
طالبان با حمایت کشورهای خارجی به وجود آمد و پس از حادثه
یازدهم سپتامبر به جنگ علیه آمریکا و متحدانش حاضرشد؛ اما
دست از حمایت بن الدن برنداشــت .حاال هم رهبران طالبان در
کشورهای خارجی به سر می برند و تمام تصمیمات شان از خارج
و با حمایت خارجی ها گرفته می شــود .تــا هنوز نه تنها طالبان
جدایی خود را از شــبکه های تروریستی اعالم نکرده که رهبران
گروه های بارها بیعت شــان را با رهبرطالبان اعالم داشته است.
حاال سؤال این است که ما باید تا چند سال دیگر با سیاست های
مبهم ،گیج کننده و غیر راهبردی ،جدایــی طالبان را از عوامل
خارجی جنگ انتظار بکشــیم؟ آیا ناروا دانستن جنگ با طالبان،
مشروعیت اقدامات حکومت را دربرابر طالبان زیر سؤال نمی برد؟

رحیم حمیدی
دیروز ،کمیســیون مســتقل حقوق بشر
افغانستان آمار خشونت علیه زنان را ارائه
نمود .براساس آمار این کمیسیون در سال
جاری  5152مورد خشــونت علیه زنان به
ثبت رسیده اســت .این آمار افزایش پنچ
درصدی را نسبت به ســال قبل نشان می
دهد .مقامات این کمیســیون گفته است
که نوع خشــونت علیه زنــان تغییر یافته
است و هولناکتر شده اند و عرصه آن نیز
گسترش یافته اســت .همزمان با آمار ارائه
شده از سوی کمیســیون مستقل حقوق
بشر دادستانی اختصاصی مبارزه با خشونت
علیه زنان نیز گزارش شــش ساله خود را
با انتشــار خبرنامهای ارائه نموده است .در
خبرنامه این دادســتانی آمده است که در
شش سال گذشــته 9500 ،قضیه خشونت
در ثبت شده است .که از جمله  826مورد
قضیه قتــل ،بیــش از  2400قضیه تجاوز
جنســی 100 ،قضیه سقط جنین 75 ،قضیه
اختطاف زنان ،بیــش از  250قضیه ازدواج
لت و کوب،
اجباری ،نزدیک به  2000قضیه 
بیش از  3000قضیه منجــر به جرح و 914
قضیه فرار از منزل بوده است.
آمار مذکور گویایی زندگی زنان در کشــور
است .این تنها مواردی است که در دو نهاد
به ثبت رســیده است .بدون شک ،مواردی
بسیاری از خشونت است که به در نهادهای
رسمی به ثبت نرسیده است .بنابراین ،آمار
خشــونت علیه زنان بیــش از آمار مذکور
است .اکنون این ســوال پیش می آید که
چرا خشــونت علیه زنان کاهــش نیافته
اســت؟ در بیش از یک و نیم دهه گذشته
موسسات زیادی برای حقوق بشر و حقوق
زنان فعالیت داشته است چرا آمار خشونت
کاهش نیافته است؟ عوامل افزایش خشونت
چیست؟
زنان با اصالحات امان اهلل خان وارد عرصه
اجتماعی ،فرهنگی شــد .قبل از آن ،آن ها
حق ظاهر شدن در عرصه عمومی را نداشت
و حضور آن ها همراه بــا محدودیت های
زیادی بود .اصالحــات امانی اولین فرصت
برای اعاده حقوق زنان در کشــور بود .بعد
از سقوط حکومت امانی وضعیت دوباره به
حالت قبلی برگشت .گروههای سنتی یکبار

دیگر ،وارد مناسبات قدرت شد و نفوذ شان
در عرصههای مختلف گشــترش یافت .در
دهه دموکراسی زنان دوباره فرصت حضور
در عرصه عمومی و عرصه های دیگر یافت.
در این دوره ،شــاهد حضور دوباره زنان در
عرصه های مختلف می باشــیم .در دوره
کمونیست حضور آن ها ادامه داشت .دوره
مجاهدیــن پایانی حضور زنــان در عرصه
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی و اداری بود.
گــروه طالبان به حضور زنــان نقطه پایان
گذاشت .این دوره را می توان دوره تاریک
کشور نام نهاد .سقوط امارت اسالمی فرصت
جدید بــرای حضور زنــان در عرصه های
مختلف بود .موسسات زیادی داخلی و بین
المللی به منظور افزایش سطح آگاهی زنان
و ارتقا ظرفیت آن ها و کاهش خشونت علیه
آنان به فعالیت آغاز نمودند .اکنون بیش از
یک و نیم دهــه می گذرد اما همچنان آمار
خشونت علیه آنها زیاد است.
چند عامل بر افزایش خشــونت علیه زنان
وجود دارد که در ذیل به بررسی می گیرم.
اول؛ جامعه افغانستان را به لحاظ گروهبندی
اجتماعــی می تــوان به دو گــروه کالن
تقســیم بندی نمود .گروه ســنتی و گروه

مدرن. گروه ســنتی بر مناسبات سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی حاکم است .به دیگر
سخن ،گروه ســنتی بیشترین سهم را در
مناسبات سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی
دارد .بــا وجود اینکه نظــام دموکراتیک
در کشور شــکل گرفت و انتظار می رفت
که گروههای ســنتی جای خود را به گروه
مدرن و طرفدار ارزشهای جدید می داد
اما ،از همان اول شکلگیری نظام جدید ،و
در توافق بن حضور گروه سنتی چشمگیر
بــود .در یک و نیم دهه گذشــته ،حضور
گروههای ســنتی همچنان پررنگ بوده
اســت .اکنون نیز ،معامالت کالن سیاسی
میان گروههای ســنتی صورت می گیرد.
حاکم بودن گروههای سنتی در عرصههای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی عامل مهم
در افزایش خشــونت در علیه زنان است.
به دو دلیل .اول اینکه گروه سنتی از بنیاد
مخالف حضور زنان در مناسبات سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی می باشد .آنها زنان
را در چهار دیواری خانه می خواهد و برای
زنان تنها نقشی در خانه تعریف می کند.
دوم اینکه گروههای سنتی حامل ارزشها
و باورهای سنتی است .ارزشها و باورهای

ســنتی که ارزشهای جدیدی را بر نمی
تابد .از این جهت ،می توان یکی از عوامل
مهم را حضور پررنگ گروههای سنتی در
مناسبات و عرصه سیاســی ،اجتماعی و
اقتصادی خواند.
دوم؛ عامل دوم در افزایش خشونت علیه
زنان ماهیت مردساالر جامعه افغانی است.
مرد جنس برتر جامعه افغانی اســت .مرد
تعیینکننده است .تصمیمات مهم از سوی
مردان این جامعه گرفته می شــود .زن به
عنوان یک جنس ضعیف مطرح اســت که
باید از تصمیمات مــردان پیروی کند .در
عین حال ،زن همان دیگری(دشمن) است.
این دیگری سزاوار هر چیز است.
سوم؛ عامل سوم در افزایش خشونت علیه
زنان ســطح پایین زنــان و مردان جامعه
ماســت. ســالها جنگ منجر به ویرانی
زیرساختهای فرهنگی و آموزشی کشور
شده است .در دوره ،این با وجود تالشها
در عرصه افزایش سطح آگاهی شهروندان
کشــور اما ،گروههای سنتی همانند گروه
طالبان و برخی دیگر گروه های تروریستی
مانع گســترش آگاهی شــهروندان بوده
اســت .در واقع ،در کنار سلطه گروههای

سنتی در جامعه ما گروههای همانند طالبان
و دیگ ر گروههای مخالف مسلح دولت مانع
گسترش سطح آگاهی زنان و مردان کشور
بوده است.
نقش فســاد در ادارات دولتی و به خصوص
فســاد در نهادهای آموزشی کمتر از نقش
گروههای مخالف مسلح دولت نبوده است.
نهادهای آموزشــی بجای ارائه خدمات و
انجام کارویژههای اساسی به دنبال ساخت
مکاتب ،دانش آموز و معلمان خیالی بودند.
همین مسئله موجب شده است که تفاوت
فاحشی در سطح آگاهی شهروندان نسبت
به حقوق شان صورت نپذیرد.
در آخر یــادآوری این نکته ضروری به نظر
می رســد .در یک و نیم دهه گذشته ،زنان
مقبولترین و قابل پذیرشترین سوژه برای
فنگیری بوده اســت .نهادها و مؤسسات
زیادی تحت عنوان حقوق زن و حقوق بشر
ایجاد شد اما همه مؤسسات تنها به دنبال
گرفتن فن بود .کمتر نهاد و مؤسسهای که
فعالیت حقوق بشری داشتند و برای حقوق
زن کار مــی کردند کار بنیــادی نمودند.
اکثر شــان به دنبال گرفتن پول بودند تا
بتواند از طریق آن به نان و نوایی برســد.
دســتاوردهای آنها کوتاه مدت و مقطعی
بوده اســت .بنابراین ،دســتاوردهای این
نهادها و مؤسسات چشمگیر نبوده است و
بیشتر زودگذر بوده است.
تغییر ســاختار جامعه افغانی ،گســترش
حضور و مشارکت زنان در عرصه سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی ،انجام سیاســتها و
برنامهها به منظور افزایش ســطح آگاهی
زنان مــی تواند در نقش مهــم در کاهش
خشونت علیه زنان داشته باشد .با این حال،
فراموش نکنیم که حضور سمبلیک آنها در
عرصه سیاست رهگشا نیست .زنان باید در
تصمیمگیری سهیم باشد .با این حال ،زنان
نباید منتظر بماند تا مردان برای آنها کار
کند .آن ها بایــد خود برای افزایش آگاهی
زنان و کســب حقوق خــود کار نماید .از
آنجایی که آنها در ناخودآگاه مردان افغانی
یک دشــمن اســت انتظار نباید داشت تا
مردان این جامعه کاری برای افزایش آگاهی
و کسب حقوق شان بکوشد.

برداشت کلیشهای و عواقب مخرب آن
محمد علی آونگ

میالن کوندرا نویســندهای اهل چک که
بعد از سال 1975ســاکن فرانسه شد ،می
نویســد»:رمان نویس خانــه زندگیاش را
ویران میسازد تا با سنگها خانه رمان خود
را بنا کند» .همین طورگوستاوفلوبر باورمند
بود که «رمان نویــس باید در پس اثر خود
ناپدید شــود» .هدف اساسی میالن کوندرا
این بود که رمان های بزرگ باید بدون پیش
فرضهای زندگینامه نویسان خوانده و نقد
شود و به قول ویالدمیر ناباکوف از فضولی
در زندگی شخصی نویسندگان باید پرهیز
کرد.
راســتی خوانندگان در سراسر دنیا تا چی
اندازه به گفته های میالن کوندرا و گوستاو

 کارتون روز

فلوبر احترام می گذارند و آن را در زندگی
روزمره خود عملی می سازند در ذهنم این
ســوال خطور میکند که تا هنوز کتابها و
مقالههای را که خوانــدهام تا چی حد این
اصل را رعایت کردهام – و همچنان دگران
این اصل را تا چــی حد عملی می کنند؟ و
یا نه برعکس این هســت این اثر نویسنده
هســت که در پس نام نویسنده ناپدید می
شــود؛ ما بدون این که به نوشتهاش توجه
کنیم یک اثر را به خاطر نویســندهاش می
خوانیم .در قدم نخست باید به امار فروش
کتابهای یک نویســنده که برنده جایزه
نوبل شده باشد توجه کنیم و به این پرسش
پاســخ دهیم که آیا فروش رمان هایش به
همان منوال به فروش خواهد رسید که پیش
از برنده شدن جایزه -یعنی پیش از برنده
شدن و بعد از برنده شــدن چگونه مردم
رمان هایش را می خرند و می خوانند؟ اگر
به صورت دقیق به این امر نگریســته شود
ایــن نتیجه حاصل خواهد شــد که اغلب
نویســندهها در پس اثر شان نه تنها پنهان
نمی شــوند بلکه این خود اثرهست که در
پس نام نویسنده و جوایز که او بدست می
آورد پنهان می شود.
من رمان نویس و رمــان را بخاطری مثال
آوردم که آثار داســتانی و بخصوص رمان
مدرن واقعی ترین بیوگرافی زندگی انسان
مدرن هست -دغدغه و مسئله اساسی در
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رمان مدرن ســوژه «من» است؛ این من
راوی می تواند یک بوالنی فروش سرکوچه
خود ما یا همان کودک خوردسال که از فقر
و تنگ دستی بجای این که هر صبح وقت
مادرش لباساش را وتــو بزند و مویش را
شانه کند تا به مکتب برود؛ مشغول درس
خواندن باشد در میان زباله ها دنبال جعبه
های فلزی کوچک و اشیای می گردد تا از
فروشان آن به مادر و پدرش کمک کند.
صرف نظــر از رمان و آثــار ادبی وقتی
بــه روزنامه ها و مقاله ها در انترنت ســر
مــی زنیم چی قدر تالش مــی کنیم تا از
نویســنده یک مطلب چشم پوشی کنیم
و یک نوشــته را به خاطر ارزش ذاتی ان
بخوانیم به گمان اغلب عدهای محدودی از
ما بتوانیم از نویسنده چشم پوشی کرده و
دنبال خود نوشته برویم  -همچنان فیلم
های را که روزمره تماشا می کنیم آیا یک
فیلم و برنامه تلویزیونی را بر مبنا موضوع
و ارزش کار هنری اش تماشا می کنیم یا
نه بخاطری که ستاره دلخواه ما در آن ایفا
نقش نموده است؟ آیا گاهی بعد از دیدن
یک فیلم وقتی از ســینما خارج شده ایم
در مورد فکرکرده ایم؟آیا این پرسش را با
خود مطرح کرده ایم که اگر بجای ســتاره
دلخواه ما کســی دیگری در این فیلم این
نقش را ایفا می کرد ما به صورت یکســان
دوست می داشتیم و از دیدنش آن طوری

که حاال لذت برده ایم لذت می بردیم؟
آیا گاهی به زندگــی روزمره خویش نظر
افگنده ایم که چقدر برداشــت کلیشه ای
و قالبی داریم – آیــا متوجه بوده ایم که
این بتهای درونی چی قــدر قضاوت ما
را از جامعه و مردم ما مخدوش می ســازد
و این چقدر دنیای مــا را وارونه جلوه می
دهد و چقدردرک واقعی ما را از دوستان ما
ناممکن ساخته است -برداشت کلیشهای
در اغلب موارد برای ماه و درک واقعی ما از
دنیا گمراه کننده است  -وقتی یک انسان
را به خاطر تعلــق اش به فرهنگ خاص-
نژاد خاص -دین خاص و یا هم جنیستش
 ...مورد قضــاوت قرار می دهیم عبارت از
قضاوت کلیشــه ای و قالبی است – گاهی
وقت خیلی ساده به دیدگاه یک کودک بها
و ارزش قایل نمی شــویم برای این که او
کودک خورد سال است و ما فکر می کنیم
شاید او به ســن و سالی نرسیده باشد که
نظریات پخته و سنجیده ارائه کند.
یکی از بارزترین خصیصه برداشت کلیشه
ای این اســت که درک ما را از دنیا سیاه و
سفید می سازد و ما در قضاوت های خود
دنیا را به ســیاه و سفید تقسیم می کنیم
و این طوری دنیا یا ســفید و نیکو است یا
ســیاه و تاریک .می توان این برداشت را
در مورد دوســتان و دشمنان خود بست
بدهیم گاهی ما غافل از این که دشــمنی

و دوســتی دایمی وجود نــدارد وقتی با
دوستان خود قهر می کنیم چنان بد و بیراه
نثار شــان می کنیم که بعد از حل منازعه
ما تا مدت ها عــذاب وجدان ما را رها نمی
کند -برداشت قالبی و کلیشه تنها محصول
جوامع عقب افتاده نیست بلکه در پیشرفته
ترین کشــورهای دنیا نیز ایــن دیدگاه
هنوز خریداران و طرفداران خواســته و یا
ناخواسته خود را دارد -همه روزه این افکار
در رفتار و عملکرد هزاران انسان در کشور
های متمدن و پیشــرفته متبلور و متجلی
میباشد.
شاید پاســخ دادن به این پرسش که چی
عامل و یا عوامل باعث می شود تا ما از خود
افکار کلیشهای و قالبی نشان دهیم؛ وظیفه
اصلی فلسفه و یا علوم رفتاری باشد -ولی
مسئله اصلی ما از این نوشته این است که
افکار کلیشهای و قالبی باعث وارونه جلوه
دادن دنیایی ما می شــود – قالبی اندیشی
گاهی اوقات شبه سراب جلوه می نماید این
که شــما از فاصله دور سرک قیر را با دریا
اشــتباه بگیرید به میزانی که شما نزدیک
می شوید جلوه دریا رنگ می بازد و سرک
قیرگــون وضاحت خود را بــه نمایش می
گذارد -بودا گفته است«:آن چی شما فکر
کنید همان می شوید» بنابرین آنچه ما فکر
می کنیم در واقع در آینده دنیایی ما را می
ســازد پس این افکار کلیشهای باعث می
شــود تا ما از خود کورکورانه تعصب نشان
دهیــم و قضاوتهــای منحرفانه در مورد
دوســتان؛ محیط پیرامون و همکاران خود
داشته باشیم.
حال که برداشت ما از عواقب افکار کلیشهای
تا این حد مخرب به نظر می رسد پس بهتر
است بکوشیم تا از داشتن افکار کلیشهای
و قالبی پرهیز کنیم و دنیا را سیاه و سفید
نبینیم بنابرین برداشت سیاه و سفید خود
را از بین ببریم و به این معتقد باشــیم که
دنیا سیاه و سفید نیست؛ و همچنان انسان
ها را به خوب و بد تقســیم نکنیم شاید ما
به عنوان انسان مجموعهای از خوبی و بدی
باشــیم و باورمند به این که دنیا پراست از
ادم های که عمکر د خوب و بد از خود نشان
می دهد و همین نســببت باوری باعث می
شــود تا ما ادم های بهتری شویم و از خود
عملکرد های بهتری نشان دهیم که همین
باعث شــود تا ما دنیایی بهتری بســازیم.
و مصداق همین شــعر از عمر خیام باشیم:
قومی متفکرند اندر ره دین  -قومی به گمان
فتاده در راه یقین
ترســم از آن که بانگ آیــد روزی  -کای
بیخبران راه نه آنست و نه این.
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