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نقش زنان در معامله های صلح

هفته بی نظیر یکتا لیسانس علوم سیاسی و 
دانش جویی مقطع ماسرتی رشته روابط 

بین امللل می باشد. وی در موسسات داخلی 
و خارجی در بخش های مدیریت و ارزیابی، 
مشاور حقوقی و مدیر پروژه موفقانه کار 

کرده است. بانو یکتا در حال حاظر موسس و 
رییس رشکت تجارتی »بی نظیر یکتا« می باشد.

در چندیــن ســال اخیــر، بامیــان مهــد شــکوفایی و دوران بالنده گــی بــرای 
زنــان بــود. بعــد از مدت هــای مدیــِد فرورفــن افغانســتان بــه خــواب طالبانــی و 
مالیــی، بــرای اولیــن بــار دخــران بامیــان تلنگــری بیــداری را بــه افــکار فرورفتــه 
در خــواب زد و بــرای جهانیــان ثابــت کــرد کــه انســان های زندانــی در جغرافیــای 

بــه نــام افغانســتان هــم مثــل هــر انســان دیگــر شــوق زیســن دارنــد.
ــدا  ــن را پی ــان فرصــت ای ــت دیگــر افغانســتان، دخــران بامی برخــالف هــر والی
کردنــد کــه صــدای اعراضــات شــان را بلنــد کننــد و مــردان بامیــان ثابــت کردنــد 
ــد. مــردان  ــه دارن ــان را در بیــرون از خان کــه ظرفیــت و توانایــی هضــم پیــکار زن
ــمردند و  ــت ش ــه را غنیم ــان از خان ــن زن ــرون رف ــرای بی ــده ب ــاد ش ــت ایج فرص
ــد و  ــار دخــران مبانن ــد در کن ــالش منودن ــی ت ــه خوب ــد. ب ــرار نگرفتن ســد راه ق

بــه آن هــا کمــک کننــد.
ــه  ــن ب ــه گف ــارت ن ــوم جس ــرز و ب ــن م ــران ای ــر دخ ــا و دیگ ــا، کلثوم ه نارین ه
خرافــات را در خــود داشــتند. بارهــا و بارهــا بــه عنــوان الگــو و منونــه بــه میــدان 
ــت  ــکوفایی و فرص ــدند. آزادی، ش ــادی ش ــی زی ــش دخران ــام بخ ــد و اله آمدن
ــان و  ــه بامی ــی ب ــت. وقت ــاهده اس ــل مش ــی قاب ــه خوب ــان ب ــی در بامی بالنده گ
مردمــش فکــر می کنیــم، اجــرای برنامه هــای کــه در چندیــن ســال اخیــر شــاهد 
ــای  ــن رویاه ــامن رسزمی ــا ه ــه آن ج ــاند ک ــاور می رس ــن ب ــه ای ــا را ب ــم م آن بودی
ــد. عظمــت و ابهــت صلصــال و شــاممه  ــوده می توان ــک انســان افغانســتانی ب ی
ــد. هــر  ــب می مناین ــان جل ــه بامی ــان را ب ــل خورشیدی ســت کــه نظــر جهانی مث
ــکون و  ــه ای اول از س ــد در وهل ــفر کن ــان س ــه بامی ــه ب ــتانی ک ــانی افغانس انس
آرامــش کــه در آن جــا حاکــم اســت حیــرت زده می شــود. حضــور واالی دخــران 
در مکاتــب و شــور و شــوق آن هــا بــرای انجــام کارهــای کــه رسنوشــت شــان را جدا 

ــتنی. ــت داش ــت و دوس ــرک اس ــازد، مح ــان می س ــت مادران ش از رسنوش
ــایر  ــه س ــبت ب ــان نس ــه بامی ــای ک ــن تفاوت ه ــام ای ــت مت ــر داش ــا در نظ ــا ب ام
ــی از  ــطح باالی ــا در س ــه ی این ه ــه هم ــم ک ــاد بربی ــد از ی ــا نبای ــات دارد، م والی
جامعــه قــرار دارد. نبایــد درخشــش و تابنده گــی  اندکــی کــه در ســال های 
اخیــر توجــه مــا را جلــب کــرد ایــن فکــر را در اذهــان زنــده کنــد کــه بامیــان بــه 

ــح و آرامــش اســت. طــور کامــل شــهر صل
حتمــن همــه بــه ذهــن دارنــد و از یادهــا نرفتــه اســت کــه ذکیــه و محمدعلــی از 
بامیــان بودنــد. ایــن دو دل داده محکــوم بــه ایــن کــه چــرا پــا فراتــر از ســنت ها 
ــه کــوه  گذاشــته اند و از دو تبــار متفــاوت عاشــق هــم شــده اند، مدت هــا کــوه ب
ــش  ــه دنبال ــت ب ــه دس ــگ ب ــه تفن ــواده ی ذکی ــردان خان ــرادران و م ــتند و ب گش
علیــه  آمیــزی  خشــونت  کارهــای  از  زیــادی  دخرانــی  همین طــور  بودنــد. 
ــق  ــم و عم ــی منایی ــر فروش ــر فخ ــه ظاه ــد ب ــد. نبای ــخن می گوین ــان س خودش
مســئله را فرامــوش. از وضعیــت زنــان در خانواده هــای کــه در مناطــق دوردســت 
و حتــا در مرکــز بامیــان بــا ســختی ها دســت و پنجــه نــرم می کننــد چــه کســانی 

بــا خــرب انــد؟
بــه طــور حتمــی هــر ســفر کــرده بــه بامیــان از خوبی هایــش برداشــت ها کــرده  و 
نوشــته اســت. امــا گوشــه ای از واقعیــت زنده گــی زنــان را در آن جــا کســی ندیــده 
اســت. درســت اســت کــه در بامیــان نســبت بــه هــر والیــت دیگــر امنیــت و آزادی 
وجــود دارد، امــا ایــن تصــور نبایــد واقعیت هــا را در مــورد زنده گــی واقعــی مــردم 

تحــت پوشــش قــرار بدهــد.
بایــد بــه متــام کســانی کــه ادعــای هــم دردی بــا مردمــان فقیــر و جنــگ زده را 
ــه وجــود  ــد کــه از ایــن فرصــت رشــد و شــکوفایی کــه در بامیــان ب ــد فهامن دارن
آمــده اســتفاده منــود و ایــن مــکان را منونــه  و الگویــی بــرای دیگــران ســاخت. 
بامیــان بهــر از هــر والیــت دیگــر ظرفیــت تغییــر و پذیــرش ایده هــای جدیــد را 
دارد. پــس بایــد در راســتای بهبــودی ســطح زنده گــی مــردم بــه خصــوص زنــان 
ــی  ــه خوب ــال ب ــو نه ــن ن ــد و از ای ــد ش ــد بای ــود بهرمن ــت موج ــید. از ظرفی کوش

مراقبــت کــرد.
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رویاهای تان را دور نیاندازید، 
به قدرت نه گفنت ایامن 

بیاورید و مسوولیت فردی تان را 
دست کم نگیرید.

                 مسیح علی نژاد

این جا، چراغی روشن است

مثل دزد احساس می کردم، حس می کردم انگار همه به من  نگاه می کنند. 
تاهنوز با کسی در کافه و رستورانت قرار مالقات نداشتم، همیشه دخر صاف 

و ساده ای بوده ام.
بعضی وقت دوستانم قصه می کرد که وقتی دخرها کافه و رستورانت می روید 
متوجه خود باشید که بیش تر مردان این شهر از گرگ های گرسنه بدتر اند؛ حتا 
با نگاه شان به آدم نیش می زنند. آهسته قدم برمی داشتم و از چند میز گذشتم، 
رفتم نزدیک پنجره روی صندلی سبک سنتی نشستم، آخرین اشعه ها و روزنه ی 
روز اندکی در داخل اتاق مانده بود و آفتاب داشت دامنش را از افق برمی چید 
تا عمود بتابد. عقربه ی ثانیه های انتظار به حرکت درآمد و من از دیدگاه پنجره 
دروازه  به  نگاهی  نیم  بودم، گاهی هم  ره گذران شهر خیره شده  رفت وآمد  بر 
داشتم. صدای موسیقی کافه باال پایین می شد و آهنگ های مختلف از پاپ تا 
راک و موسیقی سنتی خودمان همه درهم شده بود. هامن طور که گارسون با 
صدای بدریخت و خسته گی مفرطش هنوز داشت پلو، قابلی، چاینکی، مانتو، 

کباب و... می گفت و نام متام غذاهای داشته و 
نداشته اش را ردیف می کرد و ره گذران را به داخل 

صبح ساعت هفت از خواب بیدار شدم، یادم آمد که روز 
بسیار مهم در پیش رو دارم. دویدم به آشپزخانه، چای َدم 

کردم، نانی در الی سفره ی پالستیکی گل دار پیچیدم و در زیر بغل گرفتم، در 
یک دستم پیاله با قاب پنیر و در دست دیگرم چاینک چای را تکانده به اتاقم 
بردم، مثل یک فراری از گرگ درنده، عجله داشتم، صبحانه را تا لقمه ی آخر 
قورت دادم و بر سلیقه ی پوشش این روِز به  خصوص، متمرکز شدم. کُت دامن 
رسخم را پوشیدم، عطر ادکلن دل خواهم را از  رس میز روبه رو برداشتم و برخود 
آیینه می دیدم  ام را رس کردم؛ وقتی خودم را در  پاشیدم، رورسی گل سیب 
از  این همه  و  بود  آمیخته  درهم  خوشی هایم  با  خاصی  اعتامد  و  غرور  حس 

درخشنده گی چهره ام هویدا بود.
وقتی  از خانه بیرون شدم، حس می کردم این شهر هوای دیگر دارد و خیلی 
فرح بخش است. تا ساعت یازده ظهر در آموزشگاه درس داشتم. استاد هم از 
بس که حرف و حدیث می گفت، ُمخ مرا خورد. دو ساعت را به صد بدبختی 
متام کردیم، بیرون شدم، به ساعت بند ُمَچم نگاه کردم که وقت قرارم ناوقت 
نشده باشد. چون با کافه های شهر ناآشنا بودم در کافه تریای جلو آموزشگاه 
مان قرار گذاشته بودیم. باصد دلهره  و ترس رفتم داخل کافه، راستش خودم را 

چرا مادران و نوزادان 
سیاه پوست آمریکایی با بحران 

مرگ و زنده گی مواجه اند؟

وضعیت زنان بامیان؛
از تصور تا واقعیت 

باید در راستای بهبودی سطح زنده گی مردم
به خصوص زنان در بامیان توجه جدی کرد

     منبع: نیویارک تایمز
نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد

بخش هفتم

ترجمه

 ادامه در صفحه 2...

در رسانه ی که زنان کار نکنند به معنای آن است 
که نصفی از جامعه خود را در آن رسانه نمی بینند

 صفحه 3  حضور دختر خانم ها و زنان خبرنگار در رسانه ها  یک نیاز اساسی است
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دعوت می کرد، صدای موسیقی آن باندصوت جیق جیقی اش هم 
خسته کننده شده بود.

 از فرصت استفاده کردم آینه ی قاب دار را از کیف ام بیرون آوردم، 
کوشش کردم متام پشت آیینه را با کف دستم بپوشانم و خود را 
نگاه کنم که یک قاب آیینه پرید و از تنها میز شیشه ای کافه که 

پیش من بود صدایی درکشید. همه به من زُل زدند. وااااا )؟(! 
چند دقیقه بعد دیدم که این آقای قرارگذار ما هم با شان و شوکت 
مختص به خودش از دروازه وارد شد. قدم زنان به طرفم می آمد و از 
وقتی مرا دید ناخودآگاه لب خند برلبش جاری شد. مدل موهایش 
را به سبک و سیال رسم جدید شهر تغییر داده بود که خیلی 
لخت  موهای  ِهی  نشست،  روبه رویم  خرام  و  ناز  با  آمد.  خوشم 
وسیاه اش را از پیشانی اش پس می زد. پیراهن سفید یقه دوخت 
می منود.  منظم  را  هیکلش  چاقش  و  متوسط  قد  بود.  پوشیده 
بی درنگ سالم کرد و من هم در جوابش پرسیدم چرا دیر کردی؟ 
ابرو باال داد و هامن لب خند همیشه گی با یک حس آشنا، گفت 
چه حرف های قشنگی می زنی! من  هم اندک سفیدی دندانم را 

به رخش کشیدم و گفتم دیوانه!
بودند.  نشسته  دو سه پرس جوان  ما  کنار  میزهای  از  یکی  دور 
هنوز سیر نشده بودند؛ از آوان ورودم در کافه هنوز به طرف ما 
زیر چشمی نگاه می کردند و به سیگار شان پُکی می زدند و دود 
پچ پچ  هم دیگر  با  می کردند.  پف  کافه  فضای  به  خفه کننده ای 
را  ما  اول  دقیقه  هامن  در  و  کرد  متسخر  مرا  گویا  می کردند؛ 

من  و  افتادند  برادرم  جان  به  دیگرش  رفیق  دو  که  بود  وامانده 
ترسیده بودم. فریاد زدم کمک! کمک کنید!!! مسوول و گارسون  
کافه آمد و برادرم را از چنگال آنان جدا کردند. غذای رستورانت را 

هم برای مان زهرمار کردند.
محمد دستم را گرفت و گفت: بیا خانه بریم گِل داداش، بسیاری 
بعِد  این که  از  هم  من  گرگ اند.  از  وحشی تر  شهر  این  مردان 
دوسال برادرم از مسافرت آمده بود و اولین بار بود در کافه قراری 
گذاشته بودیم تا نهار رصف کنیم و باهم از چرخ روزگار مان قصه 
کنیم؛ اما روز به آن خوبی قربانی چه شد! دقیق یادم است که 

دوست پرس و دوست دخر خوانده بودند . اما من به روی خودم 
نیاوردم؛ چون منی خواستم آن روز خوبم را به خاطر چنان آدم های 
بی رساپایی خرابش کنم. محمد پرسید حالت خوب است؟ گفتم 

بلی خوبم، چیزی خاص نیست.
- خوب شاه دخت نازدانه، چه غذایی را دوست داری؟

قهقهه کردم و گفتم از چه وقت نازدانه شده ام؟ لب خند کجی 
زد و گفت از هامن وقتی که به 

دنیا آمدی.
پاریس  فیل ات خیال  - جدی؟ 
زبانی  چرب  چنین  که  کرده 

می کنی؟
- نه دیوانه!

به چشامنم خیره شد.
مردی  تنها  من  باشه!  یادت   -
هستم که تو را بیش تر از خودم 
هیچ وقت  را  این  و  دارم  دوست 

فراموش نکن.
- گفتم شوخی می کنی!

- نه جدی می گویم شاه دخت.
حال  در  داشت  که  محمد 
الی  را  موبایلش  صحبت 
روی  می چرخاند،  انگشتانش 

میز گذاشت و صندلی اش را پس کشید، ایستاد.
- بااجازه من بروم غذا فرمایش بدهم.

من آرنج راستم را بر میز و کف دستم را زیر االشه تکیه دادم، خودم 
را با کتاب رسگرم کردم، انگار که فردا امتحان دارم.

 دو سه پرس که در میز پهلوی میز ما  نشسته بودند رشوع کردند به 
گفن متلک و قهقهه کردن؛ خانم خوشگله! دوست پرست چندان 
قیافه ندارد، بیا و باما دوست شو، چطور؟ مدام تالش داشتم که به 
هیچ عنوان روزم را خراب نکنم، متام اتفاق ها را نادیده می گرفتم. 
دیدم که محمد آمد، رنگ اش عین توت فرنگی شده بود. تند و 
پرسید، داشتی چه  و  را جفت کرد  باخشم دوید یخن پرسبچه 
می گفتی؟... احمق! او دخر خواهرم است. هر کسی رستورانت 
همراه یک دخر بیاید، خیال می کنی دوست دخرش است؟ یک 

ذره فهم و عقل داشته باشید. اگر باشد هم به شام چه آ؟!
شان  مخصوص  تِپ  لباس  و  گردن  زنجیر  از  آنان  بی بندوباری 
پیدا بود. لعنتی پشت چشم هایش را نازک کرد و گفت: دوست 

دخرت است.
برادرم طاقتش تاق شد و سیلِّی به صورت آن پرس زد، آن یکی 

چند سال قبل وقتی برادرم پیش صنف  آمده بود و همرایم صحبت 
کرده بود، بعد از آن دریافتم که یک هم صنفی  ام همراه دوست 
خود دو ماه تحقیق کرده بودند که این دو نفر باهم چه ارتباط 
دارند؟ تا این که فهمیده بودند ما خواهر و برادر هستیم از قضاوت 
عجوالنه و تهمت دست برداشتند. هنوز انسان های این شهر به 
دنبال ارتباط دیگران بیش تر متمرکز اند تا مسایل مهم زنده گی 
خودشان، دوست دارند با جربو اکراه و یا با حیله و نیرنگ از رس 
دیوار زنده گی انسان ها بپرند و بر حریم خصوصی شان وارد شود 

که به هیچ کس دیگری غیرخودش مربوط منی شود.

چرا مادران و نوزادان سیاه پوست آمریکایی
با بحران مرگ و زنده گی مواجه اند؟

نقش زنان در معامله های صلح
 ... ادامه از صفحه 4

در  فعاالن ذی دخل  و  زنان سیاست مدار  اگر  است  خوب 
نظام برای تاثیرگذاری زنان در این روند صلح با گروه های 
کنند  تاکید  برشی  ارزش های  حفظ  بر  حکومت،  مخالف 
آن روی  از  و  آمده  به دست  گذشته  سال  هفده  طی  که 
و  افغانستان  کالن شهرهای  در  تا  یافته اند  فرصت  زنان 
والیت های امن این کشور به مثابه ی انسان شمرده شود 
و  مردساالری  یوغ  زیر  از  بتوانند  آزاده  زنان  از  تعدادی  و 

پدرساالری به درآیند.
نقش زنان در مذاکره های صلح بیش  از آن که برای ترغیب 
طالبان از بهر پیوسن به پروسه ی صلح باشد، باید متکی 
باشد  افغانستان  در  زنان  آزادی های  و  ارزش ها  حفظ  بر 
برمی  دارند  کشتار  از  دست  که  تروریستان  از  آن عده  تا 
و  صالحیت  کشور  دولتی  سمت های  در  این  از  پس  و 
مسوولیتی را عهده دار می شوند باید در ابتدا بر ارزش های 
حقوق برشی، آزادی زنان، تساوی جنسیتی و آزادی کاری 
تا  بپیوندند  دولت  ساختار  به  سپس  شوند  باورمند  زنان 
سیاسی  قدرت  و  موضع  از  سواستفاده  با  آینده  در  مبادا 
خود متام اندیشه های شوم و افراطی ضد انسانی شان را 

بر جامعه اعامل کنند.
اگرچند از نگاه سیاسی نقش شورای عالی صلح صالحیت 
در  زنان  اکنون  بازهم  اما  ندارد،  چندانی  کارایی  و 
این شورا یک معاون دارند که می تواند  عالی ترین سمت 
حفظ  بر  صلح  گیرودارهای  و  سیاسی  زدوبندهای  در 
ارزش های مادی و معنوی که حق زنان هست، تاکید ورزد 
و از این موضع به هیچ عنوان پا پس نکشد؛ زیرا طالبان 
اگر مانند حکمتیار – که یک گروه ناراضی در مقابل دولت 

بود و پس از انزوای سیاسی به دولت پیوست – به فعالیت 
زنان در افغانستان دخالت نکنند، حق دارند با امتیازهای 
داده شده از جانب حکومت، نظر به مصالح ملی، از طریق 
صلح به دولت بپیوندند و دست از قتل و جنایت بردارند تا 
باشد همین نسلی که در جنگ به دنیا آمدند، در جنگ 
و فقر بزرگ شدند، چند سال باقی را در آرامش زنده گی 
کنند و چند خشتی برای آبادی این وطن بگذارند. نتیجه ی 
جنگ جاری، کشور را در عمق بحران وانزوا و قعر فقروفساد 
رسانیده است که در این میان زنان همیشه بیش ترین و 

سخت ترین قربانی ها را متحمل شده اند.
داعیه داران  و  دادخواهان  که  می مناید  الزم  نتیجه  در 
بین املللی،  زن، سازمان های  از حقوق  نهادهای حامیت 
کمیسیون حقوق برش افغانستان و زنان رشیک سیاست در 
دولت افغانستان بر حکومت فشار بیاورند تا برای رضایت 
چنین گروه های تروریسیتی مثل طالب که دولت هم برای 
و  مخالف  گاهی  برادر،  گاهی   – ندارد  ثابتی  واژه ی  آنان 
بعضی تروریست می نامد – دست آوردهای فرهنگی-مدنی 
در راستای حقوق و آزادی های اجتامعی زنان، به چالش 
کشیده نشود. یکی از موارد نقض این امر مهم، ابا ورزیدن 
خربنگاران از کار و تهیه گزارش از صحنه ی حضور طالبان 
در کالن شهرهای کشور در روزهای آتش بس بود، این عدم 
حضور به خاطر تهدید امنیتی محتمل بر جان خربنگاران 
خاموشی  باعث  بی درنگ  شهر  در  طالبان  حضور  بود. 
صدای رسانه ها شد، درحالی که در عرص نوین دموکراسی 
تغییر  عامل  بزرگ ترین  آزاد  رسانه های  افغانستان  در 

اجتامعی، توسعه ی فرهنگی و رشد زنان به شامر می رود.
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تا  هفته  دو  از  داشتیم.  مدت  کوتاه  خربنگاری  کورس های 
چند ماه، اکرث رشکت کننده گان در این کورس ها، دخران 
محصل و شاگردان مکاتب بودند. این دخران هم زمان به 
و  از دانشگاه کابل  بعد  ادامه می دادند.    تحصیالت شان 
فارغ  ژورنالیزم   دانشکده های  از  خصوصی  دانشگاه  سایر 
خصوصی  رسانه های  در  رسانی  اطالع  کار  وارد  و  شدند 

شدند.
در حال حارض در شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات و مزار 
رشیف تا اندازه قندهار و با یک درصد کم ننگرهار و برخی 
دخر  حضور  بامیان،  والیت  و  قندوز  مانند  دیگر  والیات 

خانم ها در رسانه ها به صورت متناسب وجود دارد.
اما در برخی از والیات هنوزهم کار اطالع رسانی توسط زن ها 
رایج نشده است. حداقل در چند والیت هیچ دخر خامنی  
خربنگار نیست. در کابل حضور دخران شاغل در رسانه ها 
چشم  گیر است و این امیدواری را به وجود آورده که ما بعد 
از یک دهه و یا بیش تر از یک دهه ی دیگر، آزادی بیان و 
و  کارا  جوان،  دخرخانم های  حضور  با  را  رسانه ها  آزادی 
متخصص نهادینه تر خواهیم داشت و دخران در رسانه های 

افغانستان، بهر خواهند درخشید.

مشکالتی  و  موانع  چه  با  زن  خربنگاران  شام،  نظر  به 
مواجه می باشند؟

افغانستان  در  رسانه یی  فعال  و  گزارش گر  دخرخانم های 
همیشه با سه مشکل رو به رو بوده  و تا هنوز هم با این سه 

مشکل مواجه می باشند.
مشکل اول، ناامنی است. با وجود گسرش جنگ، حضور 
فامیل ها  می کند.  پیدا  کاهش  رسانه ها  در  خانم ها  دخر 
در  شان  دخران  که  منی دهند  اجازه  گاهی  خانواده ها  و 
رسانه ها کار کنند. می ترسند که فرزندان شان مورد هدف 
گروه های تروریستی تندرو، افراطی و متحجر قرار بگیرند. که 

البته مردان هم شامل تهدید هستند؛ اما دخران همیشه 
هم مورد تهدید هستند و نیز با موانع موردی مواجه می شوند.

به  رسانه گری.  به  نسبت  است  سنتی  روایات  دوم،  مشکل 
خانواده ها،  از  بسیاری  مناطق،  از  برخی  در  که  معنی  این 
حضور دخران در رسانه ها را معادل با کارهای غیر اخالقی 
می دانند. فکر می کنند دخران رسانه یی دخرانی اند دارای 
رسانه ها  در  که  است  حالی  در  این  مناسب.  غیر  اخالق 
دخران و پرسان مانند اعضای یک خانواده کار می کنند. 
در تبلیغاتی که از طریق نهاد های مذهبی صورت می گیرد 
انجام  خطبا  و  مساجد  امامان  مال  طریق  از  که  تبلیغی  و 
می شود، در آن ها روایات سنتی وجود دارند. و این ها موانع  
و مشکالت بزرگی اند که بر رس راه ورود دخران و خانم ها در 

رسانه قرار دارد.
در  جنسیتی  تبعیض  از  ناشی  مالی  مشکل  سوم،  مشکل 
زمینه ی استخدام است. در رسانه ها به گزارش گران مرد چون 
به هرجا سفر می کنند و در هرزمینه ای که برای شان دستور 
می دهند.  اهمیت  بیش تر  می کنند،  کار  می شوند،  داده 
خوب تر  معاش  با  خانم ها  از  پیش تر  را  مردان  طوری که 

استخدام می کنند. 
مواجه  تبعیض  با  هم  استخدام  در  دخرخانم ها  هم چنان 
هستند. در برخی از رسانه ها بنابر مالحظات غیر حرفه ای 
دخر  استحقاق  و  استخدام  کل  در  می شوند.  استخدام 
خانم ها در رسانه های افغانستان مطابق قانون کار و مقرره ی 
حتا  نیست.  همه گانی  رسانه های  فعالیت  و  تأسیس  طرز 
و  معیاری  رسانه ها  مدیران  و  خربنگاران  میان  قرارداد های 

مطابق قانون نیست.
تا جایی  در کنار این سه مسئله ی مهمی  که عرض کردم، 
قرار  هم  اذیت  و  آزار  مورد  دخران  رسانه ها  از  برخی  در 

که  در حدی  نه  اما  می گیرند؛ 
مطمنئ  من  می شود.  تبلیغ 
خربنگار  دخرانی  که  هستم 
جرأت  و  خود  از  دفاع  جرأت 
دارند.  را  مشکالت شان  بیان 
به صورت مستقیم از خود دفاع 
ترک  را  کار  محل  یا  می کنند 
می کنند و به جای دیگری برای 

شان کار پیدا می کنند.
وجود  پیوسته  هم  مشکل  این 
قانونی  رخصتی های  دارد. 
ندارند.  صحی  بیمه ی  ندارند. 
این ها  ندارند.  ترانسپورتیشن 
مشکالتی اند که دخر خانم ها 
هم در کابل و هم در والیات با 
یاد  باید  هستند.  مواجه  آن ها 
آور شد که مشکالت خانم های 
بیش تر  والیات  در  خربنگار 

است. 
و  گرایانه  سنت  تبلیغات  مثلن 
متحجرانه در هرات سبب شده 
است که از چند سال بدین سو 
وقتی دخر خانم ها از دانشگاه 
هرات فارغ می شوند و رشته ی 
خوانده اند،  هم  نگاری  روزنامه 
فامیل های شان اجازه منی دهند که به کار روزنامه نگاری 
بپردازند. در والیات جنوب و رشق دخر خانم ها در رسانه ها 
حتا با چادری هم با تهدید و خطر علیه خود و خانواده های 
خانم ها  دخر  حضور  ننگرهار  در  می شوند.  مواجه  شان 
بسیار کم است. حدود سه-چهار دخر خانم در  در رسانه 
رسانه ها کار می کنند. در برخی والیات دیگر حتا به دخر 
خانم ها اجازه داده منی شوند که در رسانه ها حارض به کار 

شوند. 

رضایت  زن  خربنگاران  از  رسانه ها  حامیت  میزان  آیا 
بخش است؟

ما در نی بیش از چند هزار دخر خانم را آموزش حرفه ای 
و   ۲۰۱۲ سال های  تا   ۲۰۰۶ سال  از  داده ایم.  خربنگاری 
۲۰۱۳ و پس از آن هیچ مامنعتی برای آموزش دخر خانم ها 
وجود نداشته است. حتا دخرانی صنف ده، یازده و دوازده 
آموزش  کورس  شامل  سواد،  سطح  تعیین  امتحان  از  پس 
حرفه ی خربنگاری می شدند. به این دلیل که تشویق شوند تا 
به کارهای رسانه گری بپردازند. این عالقه از سال ۲۰۰۵ آغاز 

شد تا سال های ۲۰۱۳ در حد مفرط وجود داشت. حتا دانش جویان سایر 
دانشکده ها به شمول دانش جویان دانشگاه کابل می آمدند، در کورس های 
نی رشکت می کردند و روزنامه نگاری می خواندند. این عالقه مندی هنوزهم 
در  قبلن ذکر کردم  که  را  عواملی  اما  و  دارد  میان دخر خانم ها وجود  در 
برخی والیات سبب شده که حضور دخر خانم ها در رسانه ها کم تر باشد. در 
کابل هم در تلویزیون ها و هم در رادیوها و هم در رسانه های چاپی وضعیت 

بهر است.

نهاد های حامیت کننده ی خربنگاران، به خصوص کمیته ی مصوونیت 
خربنگاران چه برنامه هایی دارد و چگونه حامیت می کنند از 

خربنگاران؟
عالوه بر آموزش های حرفه ای خربنگاری که در نی وجود دارد، در کمیته ی 
خانم های  دخر  که  داریم  درمانی  روان  آموزش های  خربنگاران  مصوونیت 
خربنگاران  و  دخران  دارند.  قرار  اولویت  در  رسانه یی  کارکنان  و  خربنگار 
اثر  از  یا  و  به دلیلی که در مجاورت حمالت تروریستی قرار داشته اند  زن  
این حمالت آسیب های روانی می بینند، تحت آموزش های روان درمانی قرار 

می گیرند.

آینده ی کار خربنگاران زن  در سانه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
به باور من تا سال ۲۰۲۴ کار ما با این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. اما 
بعد از سال ۲۰۲۴ اگر نیروهای بین املللی از افغانستان خارج شوند، حضور 
دخر خانم ها در رسانه ها در حد نازل ترش کاهش پیدا خواهد کرد. در این 
با مشکالت مالی  افغانستان  صورت کار اطالع رسانی و کار رسانه گری در 
مواجه خواهد بود. حداقل با تجاربی که از دو سه دهه کسب شده، می شود 
که برخی رسانه ها کامپلکس رسانه ای  خودشان را ایجاد کنند. در این صورت 
هم به خربنگاران مرد نیاز باشد و هم به زنان خربنگار اولویت بیش تر داده 
می شود. زیرا در رسانه ی که دخر خانم ها و بانوان کار نکنند به معنای آن 

است که نصفی از جامعه خود را در آن رسانه منی بینند.
است.  اساسی  نیاز  یک  رسانه  ها  در  خربنگار  زنان  و  خانم ها  دخر  حضور 
باور کامل دارم که با وجود مشکالت، حضور دخر خانم های تعلیم یافته و 
فعال در عرصه های خربنگاری و کار رسانه ای هم چنان جدی، مؤثر و ماندگار 

خواهد ماند.

مصوونیـت  کمیتـه  رییـس  توحیـدی  اللـه  صدیـق 
خربنـگاران، در پسـت های مهـم دولتـی و خصوصی 
بـرای فعالیـت امـور خربنـگاری و مدیریت رسـانه یی 
وی،  از  پاسـخی  و  پرسـش  در  اسـت.  کـرده  کار 
چالش هـای فـراراه زنـان در رسـانه ها را بـه بررسـی 

گرفته ایـم.

در نخست اگر مخترص از تجارب تحصیلی و شغلی تان 
بگویید، ممنون می شویم.

آمده و درس خوانده ام. بیش تر کارم  به دنیا  افعانستان  در 
ماسر  و  ادبیات،  در  تحصیالتم  است.  بوده  نگاری  روزنامه 
جمله  از  مختلف  سمت های  در  هستم.  رشعی  حقوق 
نظامی  اخبار  ریاست  از  کرده ام.  کار  باخر  خربگزاری 
 گرفته تا اخبار داخلی؛ معاونیت خربگزاری باخر تا ریاست 
عمومی خربگزاری باخر. بعدش، از کارهای حکومتی استعفا 
کلید  محتوای  مسوول  ماه  هشت–نه  حدود  مدتی،  کردم. 
مدیا گروپ بوده ام. بعد هم مدتی مشاور رسانه یی در انرنیوز 
بودم. بیش از یازده سال مسوول دیدبان رسانه ها بودم در 
نی حامیت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان. اکنون حدود 
هشت – نه ماهی می شود که با کمیته مصوونیت خربنگاران 
کار می کنم.  در متام این مدت کار خربنگاری داشتم. فقط 
در یک مدت کوتاه حدود پنج ماه معاون کمیسیون اصالح 
نظام انتخاباتی بودم. مدت نه ماه از این یازده سال تا دوازده 
سال، رییس بخش رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات 

بودم.

در  زن  خربنگاران  فعالیت  روند  سال  هفده  طول  در 
کشور چگونه بوده است؟

در  پیش  سال های  از  رسانه گری  کار  و  رسانه  شک  بدون 
در  را  شکوفایی  از  دوره ای  یک  داشته.  وجود  افغانستان 

رسانه ها  دوره  آن  در  است.  دهه ی دموکراسی سپری کرده 
به صورت رسانه های چاپی مانند روزنامه ها و هفته نامه های 

غیرحکومتی، فعالیت داشته اند.
تا   ۱۳۴۳ سال  از  یعنی  دموکراسی  دهه ی  از  بعد  اما 
داشته اند.  وجود  افغانستان  در  دولتی   رسانه های   ۱۳۵۲
در گذشته ها هم  دولتی  و  آزاد  رسانه های  در  دخرخانم ها 

مشغول کار خربنگاری و روزنامه نگاری بوده اند.
سیاسی  عظیم  بسیار  تحول  موقت،  اداره ی  ایجاد  از  بعد 
که در افغانستان به وجود آمد. این تحول سبب شد تا کار 
رسانه گری و اطالع رسانی و جمع آوری اطالعات هم متحول 
شوند و رسانه ها برای اولین بار مؤلفه های تازه ای از آزادی، 

دموکراسی و آزادی بیان را تجربه کنند.
می توانستند  که  دخرخانم های  تحول،  اول  سال های  در 
مسوولیت کار گزارش گری را به دوش بگیرند، در افغانستان 
کم بودند. با توسعه ی دانشگاه های خصوصی و عالقه مندی 
دخرخانم ها به کار اطالع رسانی،  حضور خانم ها در رسانه ها 
حامیت  نهاد  در  زمانی که  دارم  یاد  به   کرد.  پیدا  گسرش 
می کردم،  کار  )نی(  افغانستان  آزاد  رسانه های  کننده ی 

گفت وگو

دوزخ مناد روشنی از روزگار زن
در این ستم رساِی نفس سوِز ناوطن

این قوم شب پرست، همه منکران عشق
مهتاب را فکنده به دندابه ی لجن

در این اتاق، اتاق نه؛ بلکه اجاق داغ
محکوم بودن است »من« این ظرف ناشکن

آزادی ام کبوتر گل دوزیی که ُمرد
با سوزنی به سینه به هنگام دوخن

رسبازی ام که زخمی و با زنده گی خویش
افتاده سال هاست به یک جنگ تن به تن

این بیت های رسخ، غزل زخم خون چکان
محصول مشت هاست که خوردم دهن دهن

محرش منی شود که خدا بیم دارد ازـ
چشامن اشک بار من و خواهران من

من مرده  ای شبیه متام گذشته گان
دیگر چه فرق می کند این پوست با کفن

 مهتاب ساحل
جعِدگیسو

در رسانه ی که زنان کار نکنند به 
معنای آن است که نصفی از جامعه 

خود را در آن رسانه نمی بینند
در برخی مناطق، حضور دختر خانم ها و زنان خبرنگار در رسانه ها  یک نیاز اساسی است

بسیاری از خانواده ها، 
حضور دخرتان در رسانه ها 
را معادل با کارهای غیر 
اخالقی می دانند. فکر 
می کنند دخرتان رسانه یی 
دخرتانی اند دارای اخالق 
غیر مناسب. این در حالی 
است که در رسانه ها 
دخرتان و پرسان مانند 
اعضای یک خانواده کار 
می کنند. در تبلیغاتی که از 
طریق نهاد های مذهبی 
صورت می گیرد و تبلیغی 
که از طریق مال امامان 
مساجد و خطبا انجام 
می شود، در آن ها روایات 
سنتی وجود دارند. و 
این ها موانع  و مشکالت 
بزرگی اند که بر رس راه 
ورود دخرتان و خانم ها در 

رسانه قرار دارد. 

     آمنه امید



تحلیل
 حسین احمدی

نقش زنان در گیرودار صلح داخلی افغانستان، آن گونه نیست 
که شورای عالی صلح، نهادهای وابسته به حکومت و تعدادی 
از حامیان و دادخواهان زنان رجز می خوانند. زنان افغانستان 
تداوم  کردن  آرزو  به جز  صلح  این  برقراری  برای  تاکنون 
نداشته اند.  موثری  نقش  هیچ  فرزندان شان،  و  زنده گی خود 
بررسی  را  زنان در پروسه ی صلح  اگر بخواهیم نقش مستقیم 
کنیم به بن بست برخورد خواهیم کرد؛ چون به جایی می رسیم 
این پیامن صلح قرار است میان دولت حاکم و یک گروه  که 
میان،  این  به نام طالب منعقد شود که طالبان در  تروریستی 
زنان است. طالبان  بنیاد مخالف تحرک اجتامعی  و  از ریشه 
آمریکایی ها  و  یهودی ها  توطیه   را  افغانستان  در  زنان  آزادی 
می دانند، قبل از درک نبوغ انسانی، دانش، متدن و تکنولوژی 

افراطی گری  اندیشه ی  غرب؛  مدرن 
نگاه  از  فراتر  تا  وامی دارند  را  آنان 
عامل  را  یهودی ها  نازیسم،  فاشیستی 
برشیت  علیه  توطیه  کانون  و  بدبختی 
غیر  عمل کردهای  با  طالبان  بدانند. 
انسانی شان بیش از دو دهه نارواترین 
این  زنان  بر  را  ممکن  جنایت های 
چگونه  پس  داشته   اند.  روا  رسزمین 
زنان می توانند آنان را به کناره گیری از 

سنگر جنگ وادارند؟
خیمه تحصن زنان در هرات یک منونه  
برای صلح خواهی  زنان  از حرکت های 
در  صلح  منادهای  نقش ونگار  بود. 
برنامه  های  تدویر  و  شهر  دیوارهای 
و  زن  حقوق  فعاالن  طرف  از  مختلف 
دریافت  برای  زنان  حامی  نهادهای 
راه کارهای تاثیرگذاری زنان بر موفقیت 
پروسه صلح میان دولت و طالبان، ره 
پالیسی  هیچ  و  است  نربده  جایی  به 
نتوانستند  دریافت  سیاسی  مشخص 
تا نقش زنان در روند صلح داخلی در 
تنها  شود.  واقع  تاثیرگذار  افغانستان 
گزینه  ی ممکن ولی بدیهی، این است 
که زنان از درون خانه، مردان خانواده 
را وادار کنند تا از جنگ دست بکشند و 

به صلح راضی شوند؛ اما در جامعه ی مردساالر، رسباز رسبرکف 
طالب که هدف، رویا، امید و آرزو و تنها برنامه ی زنده گی اش 
جهاد در راه خدا است تا به حوریان بهشتی برسد چگونه پند 

زنان خانه را خواهد شنید و بر آن عمل خواهد کرد؟
چهره ی  در  متعالی  انسان  یک  طالبانیزم  پندار  با  تطابق  در 
فرماندهان ددمنش طالبان متصور است که بیش از دو دهه 
خنجر و تیغ بر گلوی زن و مرد، کودک و جوان این رسزمین 
کشیده باشد تا به حوریان بهشتی برسد و امیر امارت اسالمی 
تجاوز  اعدام، قتل، غارت،  آنان سنگ سار،  نگهدارد.  را راضی 

اعامل  هزارها  و 
خود  از  را  توحش آمیز 
و  گذاشتند  منایش  به 
لب خند  هم  لحظه  یک 
کودکان شان را ندیدند؛ 

مناطق  در  طالبان  وقتی 
را  کودکان  شان  تسلط  تحت 
به آتش  زنده زنده  مکتب  در 
می کشند، آیا یک زن روشن نگر 
و  دموکراتیک  مدرن  دیدگاه  با 
معتقد بر منطق تکرث در دین، 
فرهنگ و مکتب و اندیشه های 
انسانی، می تواند چنین طالبی 
دست بردار  جنگ  سنگر  از  را 
کند. مگرنه این که به عمل کرد 
سیاست های  دیپلامتیک، 
نیاز  نظامی  قدرت  و  جهانی 

است.
و  زنان در گیرودار جنگ  نقش 

صلح جاری در افغانستان فقط قربانی شدن است و بس. زن 
از  را  آزادی هایش  در منطقه های تحت تسلط طالبان همواره 
دست می دهد، مورد تجاوز قرار می گیرد، به بد داده می شود، 
ندارد،  آموزش  حق  می شود،  گور  به  زنده  می شود،  سنگ سار 
در  کاندیداتوری  از  زن  به این که  رسد  چه  ندارد  هویت  هنوز 
انتخابات محروم می ِشود و حق رای دادن و تعیین رسنوشت اش 
سلب  می شود، زن به مثابه ی کنیز در خانه می ماند و به بهای 
مادیات به فروش می رسد. زنان افغانستان برای خاموشی آتش 

جنگی که نیفروخته اند، چگونه تاثیرگذار باشند.

در روزهای پسین که طالبان به بهانه ی آتش بس در روزهای عید 
تا در درون شهرها سنگرهای  افغانستان شدند  وارد شهرهای 
شان را مستحکم کنند، تعدادی از زنان فعال مدنی در ننگرهار 
طالبان  فرماندهان  رس  بر  و  کردند  پذیرایی  خوبی  به  آنان  از 
عاممه گذاشتند، اما این عاممه بر رسی گذاشته شد که مغز 
درون آن به جز حوریان بهشتی و شمشیر و خون، دیگر هیچ 
را منی شناسد. عاممه  دموکراتیک  و  مدرن  مقوله های  از  یک 
بر رسی نهاده شد که واالترین اندیشه ی انسانی را آزادی نه، 
مقابل  سنگر  در  درحالی که  می داند  خدا  راه  در  جهاد  بلکه 
جهادکذب آنان فرزندان صدیق این وطن قرار دارند و رسبازان 
افراطی  جالدان  این  دست  به  هرروز  کشور  امنیتی  نیروهای 
تاکنون  جنگ،  این  تاثیر  از  می شوند.  قربانی  کوراندیش  و 
فالکت باری  زنده گی  با  جامعه  در  بیوه  و  یتیم  زن  میلیون ها 

دست  وپنجه نرم می کنند.
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نقش زنان در معامله های صلح

 ادامه در صفحه 2...

نقش زنان در 
مذاکره های صلح بیش  از 
آن که برای ترغیب طالبان از 
بهر پیوسنت به پروسه ی صلح 
باشد، باید متکی بر حفظ 
ارزش ها و آزادی های زنان در 
افغانستان باشد تا آن عده از 
تروریستان که دست از کشتار 
برمی  دارند و پس از این در 
سمت های دولتی کشور 
صالحیت و مسوولیتی را 
عهده دار می شوند باید در 
ابتدا بر ارزش های 
حقوق برشی، آزادی زنان، 
تساوی جنسیتی و آزادی 

کاری زنان باورمند شوند


