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روند پیچیده صلح

ــــــــــسرمقاله

مزاری
«شهید وحدت ملی»
حفیظ اهلل زکی

اعطای لقب « شــهید وحدت ملی» به شــهید مزاری ،یک گام
کوچک برای قدردانی از زحمات ،تالش ها و فداکاری های صادقانه
آن شــهید برای تحقق آرمان های انســانی و ملی در افغانستان
بود .بدون شک شــهید مزاری نخستین رهبری بود که در جهت
تغییر فرهنگ سیاسی در کشور آگاهانه و مدبرانه تالش کرد و با
خلق واژه های جدید در ادبیات سیاسی کشور ،راه جدیدی را از
میان خون و آتش نمایاند و مردم افغانستان را دلسوزانه به طرف
آن فراخواند .راه عدالت ،برابری ،آزادی و همپذیری سیاســی و
اجتماعی .مزاری به شــدت مخالف قوم گرایی و سمت گرایی بود
و اختالفات مذهبی را تحت عناوین گوناگون به شدت مردود می
دانست .او همواره تأکید می کرد که وحدت ملی برای او یک اصل
است .و براین سخن خود صادق بود و تا آخر صادق ماند .او اگر از
حقوق ملیت ها سخن می گفت ،به معنای این بود که رعایت حقوق
ملیت ها به برابری و عدالت اجتماعی و سیاســی کمک می کند و
امنیت و ثبات سیاسی در افغانســتان تنها از راه تطبیق عدالت
و تحقق وحدت میســر می گردد .بارها تأکیــد می کرد که حق
خواستن به معنای دشمنی با کسی نیست؛ بلکه به معنای برادری
است؛ زیرا با تأمین و رعایت حقوق همه است که برادری و وحدت
به معنای واقعی کلمه معنا پیدا می کند.
مزاری به گفته حامدکرزی رییس جمهور پیشین به تمام معنا یک
رهبرملی بود .هیچ رهبری در زمینه فرهنگ سازی و تأثیر گذاری
های سیاسی به حد واندازه شــهید مزاری نبوده است .سخنان
شــهید مزاری امروز نه تنها برای قشر عوام جامعه و نه تنها برای
کتله خاص جامعه که برای همه اقشــار اعــم از تحصیلگردگان،
دانشــجویان و فرهنگیان و برای همه مردم افغانســتان الگو و
سرمشق قرار گرفته و همه راه نجات کشور را در راه حل های ارایه
شده توسط آن رهبر فرزانه جستجو می کنند .بنابراین حکومت
برای نشــان دادن وحدت ملی و برای حق شناسی از رهبری که
روندهای جاری سیاسی تا حدی مرهون اندیشه های ناب سیاسی
و ملی اوست ،باید او را به عنوان رهبر ملی و شهید وحدت ملی در
تقویم رسمی ثبت تاریخ کند.
اقدام رییس جمهور کوچکترین گام در این زمینه به شمار می رود.
گامهای اساسی تر این است که ما در راستای تحقق اهداف شهید
مزاری صادقانه تالش نماییم .عدالت را در سیاست و اجتماع پیاده
سازیم .در راستای ملت ســازی بر مبنای برابری و عدالت برنامه
های مشــخصی ارایه دهیم .حقوق ملیت ها و اقوام افغانستان را
در ادارات دولتی ،در تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی های ملی
رعایت نماید و مشارکت عادالنه و متناسب اقوام را در ساختارهای
اداری مدنظر بگیرند.
متأســفانه ما در جهت تحقق اهداف شــهید مزاری کمتر تالش
کرده ایم .تجلیل از شهید مزاری نباید به تجمع های فرمایشی و
فرمالیستی تبدیل شود .روح و محتوای این گونه محافل ،مجالس
و مراســم باید در تبیین اندیشه های انســانی و سیاسی شهید
مزاری کمک کند و ما را به ســوی تحقق خواسته های آن شهید
رهنمون سازد.
به گفته رییس جمهور مزاری یکی از چهره های تاریخ ســاز این
دوران بود .او در روزگار ســخت و ناهموار ندای عدالت و برابری
را سرداد .عدالت واقعی از خواسته های دیرینۀ مردم ما بوده و به
خاطر رسیدن به آن پیوسته قربانی داده ایم.
او پی هم از برادری ،برابری و حاکمیت یک پارچه ملی سخن گفت.
او می خواست همه اقوام افغانستان که قرنها در کنار هم زیسته و
در بر افراشتن تمدن کهن این مرز و بوم یکجا سهم گرفته بودند،
در اثر سالهای جنگ و آشفتگی از هم گسسته نشوند و یکجا در
ساختن آینده سهم بگیرند .او در شرایط جنگ ،جنگ را راه حل
نمی دانســت .برداشت او از قضایا آن بود که سیاستی باید مطرح
شود که صلح ،ثبات و رفاه پایدار را تأمین کند .او به وحدت ملی
اساس ثبات
تأکید داشــت و باور داشت که وحدت ملی تهداب و
ِ
پایدار در کشور خواهد بود .پس باید عنوان «شهید وحدت ملی»
به آن شهید بزرگوار اعطا می شد.

عبدالرحمن فهیمی
احزاب ،جریان هــا و چهره های تاثیرگذار
سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسالمی
افغانســتان را می شود به دو دسته ،دسته
های
بندی کرد .احزاب ،جریان ها و چهره ِ
که در «ســاختارقدرت» سیاســی حضور
داشــته و یا به عنــوان «حامیان» هیئت
حاکمهی سیاسی هستند ،و احزاب ،جریان
ها و چهره های سیاسی که در ساختارقدرت
سیاسی حضور نداشته و از جملهی حامیان
سیاســی هیئت حاکمه به شمار نمی روند.
دســتهی دومــی مرکب از جریــان های
سیاســی که در انتخابات ریاست جمهوری
خارج از دو دســتهی اصالحات و همگرایی
و تحــول و تداوم وارد میدان سیاســت و
رقابت ها شــده بودنــد ،و جریان های که
پس از مشــخص شدن نتیجه و وضعیت ،از
نحوهی تقسیم قدرت ناراض شده و اکنون
در جرگهی منتقدان سیاســی قرار گرفته
اند .به هرصورت این جریان های سیاسی با
پذیرش کلیت نظام سیاسی و برخورداری از
پشتیبانی های مردمی ،نباید به صورت کلی
به باد فراموشی سپرده شوند .بلکه در مورد
مســایل کالن ملی که مربوط هیئت حاکمه
نه بلکه مربوط آیندهی درازمدت سیاســی
کشور می شود ،طرف مشوره و رایزنی قرار
گیرند.
گفت و گو با گروه طالبــان به هدف ختم
جنگ و تامین فضــای صلح و آرامش در
کشور ،توســط حامدکرزی رییس جمهور
پیشین مطرح شد .حکومت تحت رهبری
ایشان تالش های فراوان کرد .دست کمک
و همکاری به سمت پاکســتان دراز کرد.
نسبت به سیاســت های این کشور گاهی
خوش بیــن و گاهی بدبین شــد و گروه
طالبــان را گاهی مظلــوم و گاهی اجیر و
ابزار خواند .اما همهی تالش ها به نتیجهی
نامعلوم
دســت نیافت و راه نیمه رفتــه و
ِ
گفت و گوی سیاسی به حکومت جایگزین،
به میراث گذاشــته شد .این امر نشان می
دهد که گفت و گوهای سیاســی با گروه
های مخالف مســلح و چگونگی پیشبرد
آن ،ام ِر کوتاه مدت و مقطعی نیســت که

در دور کاری یــک حکومت پایان یافته ،و
منتج به نتیجهی شــود .بلکه ام ِر دازمدت
است که ممکن است سال ها و دهه ها را در
بر گیرد .در این صورت ،بایســتی با همهی
حلقه ها ،جریان هــا و نیروهای تاثیرگذار
دارای نقش سیاســی ،مشورت و رایزنی
و
ِ
صــورت گرفته و با شــکل گرفتن اجماع
سیاســی نیروهای زیرچتر نظام به گفت و
گوی سیاسی پرداخت.
به نظر می رسد که اکنون نیروهای سیاسی
به دو دسته تقســیم شده اند .نیروهای که
نمایندگان در حکومت داشــته و به گونهی
ِ
از حکومت حمایت مــی کنند ،و نیروهای
کــه منتقد جدی سیاســت های حکومت
هستند .دســتهی نخست زیر چتر شورای
احزاب جهادی و ملی گردهم آمده و طوری
که دیده می شــود ارگ ریاست جمهوری
مدیران شــورای عالی صلح را نیز از میان
این مجموعهی سیاســی برگزیده است .و
دستهی دوم زیر چتر شــورای حراست و

ثبات گردهم آمده و دیده می شــود که
حکومت این مجموعــه را نادیده گرفته
است.
معرفی مدیران یا متصدیان شورای عالی
صلح آنهم از طرف شــورای احزاب ملی
و جهادی مورد انتقاد شــدید شــورای
حراســت و ثبات قرار گرفت .زیرا ســید
احمد گیالنی و برخی معاونین این شــورا
هردو از مجموعهی شــورای احزاب ملی
و جهادی هســتند .گفته های سید احمد
گیالنی رییس شورای عالی صلح مبنی بر
جایز ندانســتن و مفید ندانستن جنگ با
گروه طالبان به مثابه گروه تروریستی که
دست کم ســه دهه کشور را در باتالق بی
ثباتی فرو برده و آســیب های بی شمار بر
پیکر معیوب و پاره پاره شدهی کشور وارد
کرده اســت ،انتقادها را تیزتر و شدیدتر
کرده اســت .قبل از ایــن گفته ها تصور
می شد که داکتر عبداهلل رییس اجرایی و
چهرهی نزدیک به شورای حراست و ثبات

با گزینش ســید احمد گیالنی به عنوان
رییس شــورای عالی صلح موافقت کرده،
اما اکنون او نیــز در زمرهی منتقدان قرار
گرفته است .داکتر عبداهلل به عنوان یکی
از مقام های ارشــد حکومتی بعد از گفته
های گیالنی گفته اســت کسی که چنین
بحــث را مطرح می کند ،از مشــروعیت
برخوردار نخواهد بود.
بنابراین ،می شــود گفت که اکنون اجماع
سیاسی در مورد مدیران شورای عالی صلح
و چگونگی پیشبرد آن وجود ندارد .عمال
نیروهای سیاسی به دو دستهی موافقان و
مخالفان قرار گرفتــه اند .در این مورد دو
نکته باید مهم پنداشته شود.
شورای صلح مورد توافق
به نظر می رسد که حکومت بایستی اجماع
سیاســی در مورد مدیــران و متصدیان
شــورای عالی صلح را جدی بگیرد .دست
کم در مورد رییس این شــورا نظر موافق
همــهی حلقه ها و جریان های سیاســی

دارای نقــش جلب گردد .در
تاثیرگذار و
ِ
صورت که چنین نشود ،گفت و گو کنندگان
چگونه می تواننــد از موضع قوی و جدی
صحبت کنند .از جانب دیگر کســی که به
باورش جنگ با گــروه طالبان جایز و مفید
نبوده و در این صورت طرف مقصر نیست،
چگونه می توان مطمئــن بود که به ارزش
های جدید سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی افتخار کــرده و متعهد به حفظ
آن ها خواهد بود .به هر حال ،شورای عالی
صلح باید مــورد توافق همهی جوانب و در
نهایت با وزنه و پر قدرت باشد.
برنامهی سیاسی
در حال که نشســت های چهارجانبه میان
کابل ،اسالم آباد ،واشنگتن و پکن با خوش
بینی های فراوان یکــی پی دیگر در کابل
و اســام آباد برگزار می شد و وعده های
کالن از ســوی پاکستان داده می
فراوان و
ِ
شد ،گپ و گفت ها حاکی از این بود و است
سرگرم تعیین اعضای گفت و گو
که حکومت
ِ
کننده است .اما نتوانسته است روی اعضای
هیئت گفت و گو کننده به توافق برسد .به
نظر می رســد که نبود توافق برسر اعضای
گفت و کننده ناشی از نبود برنامهی سیاسی
است .با نگرانی های فراوان جامعهی مدنی و
احزاب سیاسی مبنی بر حفظ نشدن ارزش
های قانون اساســی آنهم مسایل مربوط به
حقوق شهروندی و وعده های مکرر دولت
و عنوان کردن قانون اساسی به عنوان خط
سرخ ،گفت و گوی سیاسی نیازمند برنامه
ریزی های ریز و جزئی اســت که باید مورد
مداقــه قرار گیرد .آیــا در این مورد بحث
صورت گرفته و برنامه ریزی شــده است؟
فکر می کنم پاسخ منفی است.
در نهایــت باید گفت کــه جهت پیشبرد
مطمئــن و قدرتمند ت ِر گفــت و گوهای
سیاســی با گروه طالبان ،حکومت دو گام
مهم را بردارد .نخســت ایــن که در مورد
مدیران و متصدیان شورای عالی صلح وفاق
سیاسی و ملی به وجود بیاید و دوم این که
با برنامهی منظم سیاســی به گفت و گو ها
شرکت کند.

ريشه هاي فرهنگی خشونت عليه زنان
مهدی مدبر
خشونت یکی از بدترین پدیده های است
که علیه زنان افغانستان اعمال می شود .این
پدیده اما در ســالهای اخیر رو به گسترش
بوده است و متاسفانه افزایش یافته است.
در تازه ترین گزارش کمیســیون مستقل
حقوق بشــر افغانســتان آمده است که
خشــونت علیه ز نان افغانستان نسبت به
سال گذشته پنج فیصد افزایش یافته است.
این کمیسیون همچنان گفته است که نوع
خشــونت علیه زنان نیز تغییرکرده است و
دامنه ی آن نیز گسترش یافته است.
خشونت علیه زنان از مسائل مهم اجتماعی
است که با وجودپیشــرفت های فرهنگی
و فکری در بیشتر کشــورها حتی کشور
هایتوسعه یافته و دموکراتیک نیز مشاهده

 کارتون روز

میشود .پدیدهی خشونت علیه زنان بسان
دیگــر پدیده های اجتماعی ،بســتگی به
شرایط و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی
جوامع دارد .معموالً جوامعی که هنوز درگیر
زندگی سنتی هستند و وارد زندگی مدرن
و مدنیت بــه مفهوم نوین آن نشــدهاند،
بیشتر با مسئله خشونت علیه زنان دست
بگریبانند تا جوامع توسعه یافته و مدرن.
در کشورهای توسعه و مدرن عالوه بر اینکه
حقوق زنان در قوانین به رسمیت شناخته
شده است ،از خشونت علیه زنان نیز تعریف
روشن و واضح ارائه شده است و برای گونه
های مختلف آن مجــازات جداگانه در نظر
گرفته شــده ،اما در جوامع سنتی عالوه بر
اینکه در این زمینه خالء قانونی وجود دارد
و گونه های خشــونت علیه زنان بصورت
مشخص توضیح داده نشده است و مجازات
برای هرگونه تعیین نشــده است؛ خشونت
علیــه زن دارای پس زمینه ی فرهنگی نیز
هست و فرهنگ قبیله ای و مردساالر یکی
از دالیل عمده ی خشونت علیه زنان است.
ویژگی هــای فرهنگیای که افغانســتان
ِ
میراث سنت های کهن و
دارد از یک ســو
دیرینهی مردســاالری اســت که در تمام
الیه های زندگی تجربه میشــودو از سوی
دیگر بی نصیب از ســوغات های مدرن نیز
نمانده اســت .در بخش بزرگی از مناسبات
و زندگی روزمره مردم افغانستان پدیدهها
و افکار تازه ای که معموالً منشــأ بیرونی
دارند ،مشاهده میشود که به تدریج روی
زندگی افراد جامعه اثر گذاشته و همچنان
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میگذارد .در سنت کهن و بومی افغانستان
تفاوت هایجنســی به شــکل آشکاری
هم درزندگی خصوصــی و هم در زندگی
اجتماعــی و حوزه عمومــی وجود دارد.
حاکمیت ارزش هایقبیله ای و مردساالرانه
نهفته در بطن ســنت فرهنگی ،اجتماعی
و سیاسی افغانســتان ،زنها را به شدت
منزوی کرده ،و بیــرون از حیطه تصمیم
گیری و نقش آفرینی در حوزه خصوصی و
عمومی قرار داده است.
اما نوع خشونت علیه زن در جوامع مدرن
و سنتی متفاوت اســت ،در جوامع مدرن
بیشتر خشونت به شــکل فرهنگی اتفاق
می افتد ،ولی در جوامع سنتی از خشونت
فزیکی علیه زنان کار گرفته می شود و لت
و کوب و یا هم قطع عضو از شکل های بارز
آن است.
در افغانستان هم خشونت فرهنگی علیه
زنان اعمال می شود و هم خشونت فزیکی.
عالوه بر اینکه زنان با آزار و اذیت خیابانی
و کالمی مواجه هستند ،از خشونت فزیکی
نیز رنج می برند .در سالهای اخیر ،بینی و
گوش چند زن در افغانستان بریده شد .لت
و کوب نیز یکی از انواع رایج خشونت علیه
زن در افغانستان است.
چهره زنــان در فرهنــگ ،ادبيات و هنر
افغانستان نیز بيشتر اوقات به صورت ابژه
خشونت تصوير شده است و نگاه لطيف و
مهربانانه بــه زندگي زنان حتي در ادبيات
داستاني و هنر افغانستان صورت نگرفته
است.رمانهاي مشهوري كه از نويسندگان

افغانســتاني در بيرون از كشــور چاپ و
نشر شده اســت و توجه مخاطبين جهاني
را جلب كرده اســت ،بازتاب دهنده نگاه
خشــونت آميز به زنان اســت و در واقع
روايت خشونت بصورت فرهنگي اش است
كه زنان افغان مجبور هستند آن را تحمل
بكنند.
خشــونت فرهنگی موجــود در ادبیات و
هنر افغانســتان ،هرچند ســالها بعد می
تواند به عنوان یک تاریخ نگریســته شود
و حایز اهمیت باشد ،اما از سوی دیگر نگاه
خشــونت آمیز به زنان همچنان زنده می
گردد و زنان افغانستان یکبار دیگر در متن
کتابها و با کلمات قربانی خشــونت مردانه
می شوند.
در رمانهاي چون« سنگ صبور» و « خاك
و خاكستر» از عتيق رحيمي و « بادبادك
باز» و « هزار خورشــيد تابــان» از خالد
حســيني ،زنان به انــواع گوناگون مورد
خشــونت قرار مي گيرند .در رمان خاك و
خاكســتر عتيق رحيمي عروس بابه مراد
توسط گروه از نظامي ها مورد تجاوز قرار
مي گيرد و او اين صحنه را مي بيند و دائم
تصوير عريان عروسش در پيش چشمانش
ظاهر مي شــود .تصویر عریان عروس بابه
مراد به عنوان یک موتیف در ذهن او تکرار
می شود و این نشان می دهد که خشونت
نیز همچنان تداوم دارد و تکرار می شود.
در رمان بادبادك باز خالد حسيني نيز مادر
حسن یکی از کاراکترهای داستان ،از سوي
اربابش مورد تجاوز قرار ميگيرد و حسن را

به صورت نا مشروع به دنيا مي آورد.تجاوز
ارباب به زن رعیت؛ روایتگر خشونتی است
که در تاریخ افغانســتان بیشتر ارباب ها بر
رعیت های شــان روا داشته است و رعایا
در سکوت و خاموشی آن را تحمل کرده اند.
رمان سنگ صبور عتيق رحيمي نيز داستان
زني را روايت ميكند كه گرفتار شوهر عقيم
است و مادر شوهرش مي خواهد از پسرش
ميراث خــواری بر جاي بمانــد ،به همين
خاطر عــروس اش را مجبور مي كند كه با
يك مرد بيگانه هم بســتر شود .شوهر اين
زن در جنگ ها معيوب شــده است و نمي
تواند حرف بزنــد و از جايش حركت كند.
به زن گفته شده اســت كه اگر نود روز و
هر روز نود و نه بار اســم خداوند(القهار)
را بگويي شــوهرت جور خواهد شــد و او
در كنار شــوهرش همچنان كه اين ورد را
زمزمه مي كند رازهاي نگفته ي زندگي اش
را براي شــوهرش قصه مي كند .او آنچه
را که توسط دستور مادرشوهرش بر سرش
آمده اســت برای شوهرش روایت می کند.
در آخر داستان ،مرد همانند يك معجزه بر
مي خيزد و زن را لت و كوب مي كند و زن
جان مي دهد.
عتيق رحيمي كتاب « سنگ صبور» را به «
ناديا انجمن» شاعر هراتي تقديم كرده است
كه خود يكي از قرباني هاي خشونت عليه
زنان بوده است.
در آثار سينمايي مشهور افغانستان نيز زنان
همواره تحت ظلم و ستم قرار دارندو ما در
فلم هاي افغاني يــك زن مرفه و قدرتمند
را كمتر مشــاهده كرده ايم.جالب است كه
رمانهاي كه در آنها زنان مورد تجاوز و ظلم
و ســتم قرار مي گيرند ،بصورت اقتباسي
به آثار ســينمايي تبديل شده است .عتيق
رحيمي رمان خاك و خاكســتر و ســنگ
صبورش را به فلم در آورده است و بادبادك
باز خالد حسيني نيز توسط «مارك فوستر»
كارگردان انگليســي تبديل به فلم شــده
است .در فیلم های مستندی که زنان فیلم
ساز افغانستان ساخته اند نیز بیشتر زندگی
زنان تحت ظلم و خشونت نشان داده شده
است.
بنا براين براي از بردن خشــونت عليه زنان
بايد نگاه زن ستيزانه از متن فرهنگ كشور
برداشته شود و نگاه زنانه به مشكالت زنان
صورت گيرد؛ بجز اين كارهاي ديگر هرچند
كه نتايج كوتاه مدتي را شايد در پي داشته
باشــد ولي نمي تواند پديده خشونت عليه
زنان را بصورت دائمي از بين ببرد؛ چون اين
پديده در عمق نگاه ما به زن ريشه دوانده
اســت و آســاني از مغز مرد افغاني خارج
نخواهد شد.
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