
زنان خط سرخ گفت وگوهای صلح؛
خط سرخ زنان چیست؟

ــیاری از  ــروزه بس ــه ام ــت ک ــت اس ــادن و نف مع
ــر  ــن درب ــکای التی ــا و آمری روســتاها را در آفریق
ــاکنان  ــازی س ــق پاک س ــت، و از طری ــه اس گرفت
ســرزمین  های  بــزرگ، مجبــور کــردن مــردم بــه 
ــی نمــودن اراضــی،  ــرک خانه  هــای شــان، خال ت
آن هــا،  اجــدادی  زمین  هــای   و  کشــت زارها 

صــورت می گیــرد. 
ایــن واقعیــت صــورت دیگــری از مأموریت  هــای  
ــی و  ــک جهان ــد بان ــی مانن ــن الملل ــات بی موسس
ســازمان ملــل متحــد اســت کــه سیاســت اقتصــادی جهانــی را شــکل 
داده و کدهــای اســتخراج معــادن را تعییــن می کننــد. این هــا در 
نهایــت مســوول تولیــد شــرایط نواســتعماری هســتند کــه بــر پایــه آن ها 
شــرکت های چنــد ملیتــی برنامه  هــای  کاری خــود را بــر اســاس آن هــا 
ــان  ــبه نظامی ــه ش ــونتی ک ــق خش ــرای درک منط ــد. ب ــی می نماین عمل
ــک  ــوری دموکراتی ــس در جمه ــان و م ــاس، کولت ــتخراج الم در اس
ــد،  ــرو می برن ــان ف ــه واژن زن کنگــو، وقتی کــه اســلحه  های  خــود را ب
و یــا ســربازان گواتمــاال، شــکم زنــان بــاردار را بــا چاقــو بــاز می کننــد و 
آن چــه کــه هم چنــان بــه عنــوان یــک جنــگ ضــد شورشــی توصیــف 

برنامه  هــای   و  دفاتــر  بــه  بایــد  می شــود، 

در حســاس ترین مراحــل گفت وگوهــای صلــح، بســیاری از مســوولین 
دولتــی و فعــاالن حقــوق بشــر، آزادی ای زنــان را خــط ســرخ قلــم داد 
کردنــد. در ایــن میــان، تعــدادی از زنــان نیــز بــا برگــزاری چندیــن برنامــه، از 
ایــن ســخن دفــاع کــرده و از خــط سرخ شــان ســخن گفتنــد. آن هــا آزادی 
ــر  ــن ام ــتند و همی ــان دانس ــت های زن ــن خواس ــی از مهم تری ــاب را یک انتخ

می تواند دلیل راضی نشدن طالبان به پروسه صلح با دولت باشد.
نشســت ها در رابطــه بــا صلــح در افغانســتان تــا بــه هنــوز بــه هیــچ نتیجــه ی 
نرســیده اســت. نگرانی هــای تمامــی مــردم در رابطــه بــا تکــرار دوران ســیاه 
طالبــان در کشــور بیــش از هــر وقــت دیگــر قابــل مشــاهده اســت. هنــوز هــم 
مــردم افغانســتان تجربــه زیســتن در زیــر ســلطه ی طالبانــی را از یــاد نبــرده و 
ــت. در   ــخت اس ــردم س ــوم م ــرای عم ــا ب ــدن آن ه ــاره آم ــور دوب ــا تص حت
ایــن میــان، بحــث زنــان بــه طــور کامــل یــک مســاله جــدی و جــدا اســت. 
هیــچ کســی نمی توانــد بــا اطمینــان بگویــد کــه بــا روی کار آمــدن و ســهیم 
ــان ایــن ســرزمین می افتــد.  ــرای زن ــان در قــدرت، چــه اتفاقــی ب شــدن طالب
آیــا آن هــا ایــن خــط ســرخ »حقــوق زنــان« را خواهنــد پذیرفــت یــا نــه. حتــا 
اگــر بپذیرنــد، بــرای ایــن امــر نیــز هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه آن هــا 
پــس از آمــدن و ســهم گرفتــن در قــدرت، دوبــاره دســت بــه اقدامــات ضــد 
بشــری نزننــد. اگرچنــد واکنــش قدرت هــای -ســهیم در دولــت- افغانســتان 
و نیــز ادعــای جامعــه جهانــی را در رابطــه بــا حفــظ جایــگاه زنــان هم چــون 
دســت آوردی بــزرگ نمی تــوان نادیــده گرفــت. امــا آن چــه باعــث نگرانــی 
می باشــد ســمت و ســو پیــدا کــردن منافــع زورمنــدان اســت. طالبــان بــرای به 
قــدرت رســاندن افکارشــان غیرممکــن اســت کــه دســت بــه خشــونت نزنند 
و دقیقــن جنــگ اســت کــه بــرای معامله گــران بــزرگ منفعــت دارد. بنابراین 
ــزرگ  ــای ب ــردان و قدرت ه ــت م ــای روی روز دول ــه حرف ه ــوان ب نمی ت
ــن اشــخاص در صــدر  ــا وجــود چنی ــود کــه ب ــن ب دل خــوش کــرد و مطمی

ــت، ارزش و  ــح حیثی ــای صل ــس گفت وگوه مجل

ستم و آموزش  و پرورش
ــه  ــت ک ــدید اس ــدر ش ــان آنق ــه زن ــونت علی ــزان خش ــب می اغل
ــه نظــر نمی رســد کــه اهــداف ســودآوری در عقــب آن هــا  ظاهــرن ب
نهفتــه باشــد. ریتــا الورا ســگاتو بــا اشــاره بــه شــکنجه  های  کــه در بــدن 
زنــان توســط ســازمان  های  شــبه نظامــی فعــال در آمریکای التیــن وارد 
ــی«  ــی آموزش ــا« و »بی رحم ــر و رس ــونت بیان گ ــت، از »خش ــده اس ش
ســخن گفتــه اســت، چــون کــه هــدف گروه  هــای  جنایــت کار در قدم 
نخســت فرســتادن پیــام تروریــزه کــردن زنــان بــوده و ســپس، از طریــق 

آن، بــه تمــام اعضــای جامعــه کــه نبایــد منتظــر هیــچ رحمتــی باشــند.
خشــونت علیــه زنــان بخش مهمــی از عملیات شــرکت  های  اســتخراج 

آن چــه کــه بــه عنــوان نگرانی زنــان در صلــح با طالبــان مطرح اســت، 
ــی نیســت، بلکــه تــرس اســت؛ ترســی که واقعــی  در واقعیــت نگران
ــرد  ــی یــک ف ــر امرهــای روان شــناختی اســت. یعن ــی بیش ت اســت. نگران
ــی  ــای واقع ــویش او مبن ــراس و تش ــن ه ــا ای ــویش دارد ام ــراس و تش ه
ــه  ــان ب ــا طالب ــح ب ــان را در صل ــرس زن ــد ت ــن نبای ــدارد. بنابرای ــخص ن مش
ــان واقعــی اســت.  ــا طالب ــح ب ــان در صل ــرس زن ــم. ت ــل بدهی ــی تقلی نگران

واقعیتی که در وجود و عمل کرد طالبان ملموس و مشخص است. 
زنــان در امــارت طالبــان ســنگ ســار شــدند. زنــان از هــر گونــه حق بشــری 
و انســانی خــود در امــارت طالبــان محــروم بودنــد. هنــوز زنــان در قلــم رو 
طالبــان سنگ ســار می شــوند. از حقــوق بشــری و اجتماعــی خــود محــروم 
ــان در عمل کــرد طالبــان  ــه زن ــه تغییــر موضعــی نســبت ب اســتند. هیچ گون
دیــده نشــده اســت. نماینــده ی طالبــان در کنفرانــس صلح در مســکو گفت 
کــه حقــوق زنــان را طبــق شــریعت اســامی رعایــت می کننــد. برداشــت 
ــان از شــریعت اســامی مشــخص اســت. همــان برداشــتی اســت که  طالب
در دوران امــارات شــان بــه عنــوان شــریعت و قانــون تطبیــق می کردنــد. تــا 
ــر برداشــت شــان از  ــان از تحــول و تغیی ــوز شــنیده نشده اســت که طالب هن

شــریعت اســامی ســخن گفته باشــند یــا خبــر داده باشــند.
ــه  ــدی گرفت ــان ج ــا طالب ــح ب ــان در صل ــرس زن ــه ت ــن ک ــفانه در ای متاس
نمی شــود چنــد مســاله وجــود دارد: نخســت این کــه ذهنیــت غالــب 
ــه اســت. بنابرایــن هــر  ــه اســت و مناســبات اجتماعــی مردان جامعــه، مردان

ــد  ــی بای ــی و سیاس ــبت اجتماع روی داد و مناس

این جا، چراغی روشن است
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بهناز رسولی؛ دانش آموخته ی  ژورناليزم  دانشگاه هرات  
و گرداننده برنامه های فرهنگی

هفته

جنگ و صلح افغانستان، مساله و معضل مردانه است

ترجمه

نویسنده: سیلویا فیدریچی
برگردان: زلمی کاوه

بخش سوم

زنانی که با استفاده از نام زن افغانستانی در پایه های دولت جا 
گرفته اند، مسوول اند تا به این پرسش پاسخی جدی ارایه کنند: خط 

سرخ شان برای زنان افغانستان چيست؟!

وضعيت سياسی و امنيتی و تمام مسایل بی ثباتی کالن ترین چالش را که ایجاد می کند
 در قسمت حالت روحی و روانی زنان تجارت پیشه است

تحلیل
یعقوب یسنا



توســعه آن هــا مراجعــه کنیــم. 
ســیگاتو در گفتــه اش بــر حــق اســت کــه چنیــن 
ــچ  ــره هی ــی روزم ــد از زنده گ ــونت  های  نمی توان خش
جامعــه و اجتماعــی اســتخراج شــود13 . ایــن خشــونت ها 
 برنامه ریــزی شــده، و بــا تعهــد حداکثــر معافیــت 
امــروز  انجــام شــود،  همان طــور کــه  مجــازات  از 
شــرکت  های  اســتخراج معــادن کــه عوامــل  آلوده گــی 
جهــان انــد، رودخانه هــا و جاده هــا را بــا مــواد شــیمیایی 
 مرگ بــار آلــوده می کننــد از مجــازات معافیــت دارنــد، 
ــع زنده گــی  ــن مناب ــرادی کــه از راه ای ــی کــه اف در حال
می کننــد، وقتی کــه در برابــر شــرکت ها مقاومــت 
ــی و  ــا زندان ــی آن ه ــان امنیت ــط نگهبان ــد توس می کنن
مجــازات  می شــوند. مهــم نیســت کــه چه کســی عامان 
فــوری ایــن جنایــات هســتند، آن چــه که روشــن اســت؛ 
تنهــا دولت  هــای  قدرت منــد و ســازمان های معینــی 
ــن خــراب کاری عظیمــی چــراغ  ــرای چنی ــد ب می توانن
ســبز نشــان دهنــد و مجرمــان از عــدم پی گیــری قانونــی 
ــی  ــورد بازجوی ــز م ــه هرگ ــد ک ــل کنن ــان حاص اطمین

ــد گرفــت. ــرار نخواهن حقوقــی ق
ــه  ــم کــه اعمــال خشــونت علی ــد کنی مهــم اســت تاکی
ــی  ــد جهان ــگ جدی ــن جن ــدی درای ــر کلی ــان عنص زن
ــب  ــه موج ــتی ک ــت وحش ــه عل ــا ب ــه تنه ــد، ن می باش
ــل  ــه دلی ــا پیام  هــای کــه می فرســتد، بلکــه ب می شــود ی
ــظ  ــرای حف ــود ب ــی خ ــتعداد و توانای ــان اس ــه زن این ک
ــر این کــه  ــد و مهم ت ــع خــود را دارن هم بســته گی جوام
ــر  ــت غی ــروت و امنی ــر ث ــع ام ــدازه مداف ــان ان ــه هم ب

ــند. ــترک می باش ــاری مش تج
ــه عنــوان مثــال، در آفریقــا و هنــد، تــا همیــن اواخــر،  ب
زنــان بــه زمین  هــای  جمعــی دست رســی داشــتند و 
ــاورزی  ــه کش ــود را ب ــی از روز کاری خ ــش بزرگ بخ

اختصــاص می دادنــد. امــا زمین  هــای  اشــتراکی و 
ــدی  ــن و تص ــت زمی ــر مالکی ــم ام ــا ه ــی آن ه کمون
متعــارف کشــاورزی مــورد حملــه شــدید رســمی قــرار 
ــه  ــت جمعــی را ب ــی مالکی ــک جهان ــه، و هــم بان گرفت
عنــوان یکــی از علــل فقــر جهانــی، بــه بــاد انتقــاد قــرار 
ــرده«  ــی م ــک »دارای ــن ی ــه زمی ــرض ک ــن ف ــا ای داده ب
اســت، مگــر این کــه از بــه صــورت قانونــی ثبــت شــده 
ــای   ــت آوردن وام  ه ــه دس ــرای ب ــه ب ــوان وثیق ــه عن و ب
بانکــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد کــه ایــن وام هــا بــرای 
شــروع فعالیت  هــای  کارآفرینــی آغــاز می شــود14 .

در واقــع، بــه لطــف شــاخه کشــاورزی معیشــتی اســت 
کــه بســیاری از مــردم تــا حــال توانســته انــد در فراینــد 
تطبیــق برنامه  هــای وحشــیانه ریاضتــی زنــده بماننــد. امــا 
تکــرار انتقادهــای نظیــر بانــک جهانــی، کــه گویــا آن ها 
ــی و  ــات دولت ــا مقام ــا و جلســات ب ــن برنامه ه در چندی
ــای  ــد و در برنامه  ه ــته ان ــور داش ــی حض ــران محل رهب
ــد، طــوری کــه  ــوده ان ــق ب ــد موف شــان در آفریقــا و هن
زنــان مجبــور شــده انــد از تولیــد معیشــتی خــود را کنــار 
کشــیده و بــه عنــوان دســت یار  همسران شــان و صاحبان 

ــد کاال کار نماینــد15 . ــن، در زنجیره  هــای  تولی زمی
بازگشت شکار ساحره

میــس  ماریــا  آلمانــی  دانش منــد   کــه   همان طــور 
مشــاهده کــرده اســت، ایــن وابســته گی اجبــاری، یکــی 
از روش  هــای  خاصــی اســت کــه طبــق آن هــا، زنــان در 
مناطــق روســتایی در درون فراینــد »توســعه ادغــام« وارد 
شــده انــد کــه ایــن در ذات خــود یــک فرایند خشــونت 
اســت. نــه تنهــا ایــن مســئله »بــه واســطه خشــونت ذاتــی 
ــن  ــاالر تضمی ــه مردس ــرد و زن در جامع ــط م ــه رواب ک
کــرده اســت« بلکــه ایــن امــر ارزش زنــان را در جامعــه 
نیــز کاهــش می دهــد، طــوری کــه مــردان ایــن جوامــع  

ــا را  ــوند( آن ه ــر  می ش ــان پی ــه زن ــی ک ــژه وقت ــه وی )ب
ــادر  ــا را ق ــوده، و آن ه ــی نم ــده تلق ــودات بی فای موج
می ســازند  تــا دارایــی و نیــروی کار زنــان را بــدون 

کــدام مشــکلی تصاحــب نماینــد.
ــن، ارزش هــا و هنجارهــای مالکیــت  ــرات در قوانی تغیی
ــع  ــوان یــک منب ــه عن ــن و در مفهــوم آن چــه کــه ب زمی
ــت  ــاز گش ــع ب ــه منب ــه مثاب ــود، ب ــوب ش ارزش محس

پدیــده ی بــه شــمار می آیــد کــه از دهــه 1990 بــه 
این ســو نیــز بــه ویــژه در آفریقــا و هنــد منجر بــه بدبختی 

زنــان گردیــده اســت. ایــن وضعیــت بازگشــت بــه عصر 
و شــرایط شــکار ســاحره ها می باشــد. عواملــی بســیاری 
کــه منجــر بــه بازگشــت شــکار ســاحره ها شــده اســت: 
ــی  ــر جمع ــته گی  ام ــتن همبس ــم شکس ــه دره از جمل
ــه علــت ســال ها ســلطه فقــر و ویرانــی، ترویــج مــواد  ب
مخــدر، گســترش ایــدز بیماری هــای دیگــر در جوامعی 
کــه ســوء تغذیــه شــایع اســت و سیســتم  های  بهداشــت 
و نظــام درمانــی از کار افتــاده اســت. فاکتورهــای دیگــر 
فرقه  هــای   موعظه  هــای   گســترش  از  عبارت انــد 
نئوکالوینیســتی انجیلــی می باشــد کــه فقــر را ناشــی از 
کم بودهــای شــخصی یــا اعمــال شــرارت آمیز ســاحرانه 

پندارنــد.
ــاد داشــت  های  حکایــت از اتهامــات  امــا فاکت هــا و ی
ســاحره گی در مناطقــی کــه بــرای پروژه  هــای  تجــاری 
در نظــر گرفتــه شــده اســت و یــا در محاتــی کــه 
ــن در حــال انجــام شــدن  ــد خصوصی ســازی زمی فراین
ــت و  ــر اس ــد( بیش ت ــی هن ــع قوم ــد جوام ــت )مانن اس
ــی  ــک زمین  های ــم، مال ــه مته ــی ک ــوص  زمان ــه خص ب
ــا  ــادره آن ه ــه مص ــد  ب ــرکت ها عاقه من ــه  ش ــد ک باش
ــن تر  ــان مس ــان زن ــا، قربانی ــژه در آفریق ــه وی ــتند. ب هس
ــن  ــه زمی ــک قطع ــک ی ــه کم ــا ب ــه تنه ــند  ک می باش
ــده گان  ــام زنن ــه اته ــی ک ــد، در حال ــی می کنن زنده گ
ــی  ــا گاه ــوده و حت ــع ب ــن جوام ــر ای ــای جوان ت اعض
ــی  ــور کل ــه ط ــند. ب ــان می باش ــواده آن زن ــو خان عض
جوانــان بــی کاری  کــه زنــان ســال خورده  را بــه عنــوان 
غاصــب آن چــه کــه بایــد متعلــق بــه آن ها باشــد شــمرده 
و یــا بازی گرانــی کــه کــه ممکــن اســت ایــن جوانــان 
ــد و  را فریــب داده و در ســایه، خــود را پنهــان کــرده ان
یــا ماننــد رهبــران محلــی، کــه اغلــب بــا منافــع تجــاری 

ــند. ــد می باش ــق دارن تواف
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مســاله و معضــل مــردان باشــد. در ایــن وســط مســاله 
و معضــل زنــان چــه در طــرف طالبــان و چــه در 
ــتان  ــت افغانس ــا و دول ــه حزب ه ــر ک ــای دیگ طرف ه

ــود.  ــه می ش ــم گرفت ــت ک ــده و دس ــند نادی باش
تعبیــر مردانــه درکل ایــن اســت کــه مــردان جامعــه بــا 
ــه و  ــان چ ــت. زن ــل اس ــکل ح ــد؛ مش ــور بیاین ــم ج ه
حرفــش چــه. یکــی از سیاســت مداران مــرد افغانســتان 
چنــد روز پیــش در یــک همایــش گفــت جنــگ را مــا 
کردیــم صلــح را نیــز مــا می کنیــم. ایــن ســخنش شــاید 
معناهــای ضمنــی سیاســی داشــته باشــد اما یــک معنای 
ــح  ــگ و صل ــه جن ــود ک ــن ب ــخن ای ــن س ــح ای صری

افغانســتان، مســاله و معضــل مردانــه اســت. 
ســوال ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان ایــن نگــرش 
مردانــه را تغییــر داد کــه زنده گــی زنــان نیــز بــه عنــوان 
مســاله و معضــل اجتماعــی درنظــر گرفته شــود و بحث 

حضــور زنــان در جامعــه، جــدی گرفتــه شــود. 
مــورد دوم این کــه مســاله و معضــل زنــان دســت کــم 
گرفتــه می شــود و بــه عنــوان روی داد و مناســبات 
اجتماعی در مناســبات سیاســی درنظر گرفته نمی شــود 
بــه خــود زنــان افغانســتان ارتبــاط می گیــرد. زیــرا زنــان 
ــن ســال ها )دو دهــه( نتوانســتند خــود  افغانســتان در ای
ــل  ــت قاب ــی و واقعی ــای مردم ــوان جنبش ه ــه عن را ب
محاســبه ی سیاســی و اجتماعــی در افغانســتان مطــرح 
کننــد. اگــر در ایــن دو دهــه ســخن از زنــان و حقــوق 
ــروژه و  ــن پ ــرای گرفت ــر ب ــت، بیش ت ــوده اس ــان ب زن
بهره بــرداری بــوده؛ کــه ایــن بهره بــرداری نیــز بیش تــر 

توســط مــردان صــورت گرفتــه اســت. 
یــا  نخواســته اند  زنــان  اســت که  ایــن  حقیقــت 
نتوانســته اند واقعیــت خویــش را جــدا از مــردان و 
مناســبت مردانــه در مناســبات سیاســی و اجتماعــی 
ــبات  ــروز در مناس ــن ام ــد. بنابرای ــرح کنن ــور مط کش
ــا  ــه نمی شــوند؛ حت سیاســی و اجتماعــی درنظــر گرفت
ــوان معضــل و مســاله سیاســی و  ــه عن ــان ب واقعیــت زن
ــه نمی شــود. تصــور مــن ایــن  اجتماعــی درنظــر گرفت
ــش اجتماعــی  ــی اراده و کن ــه ای ب ــچ جامع اســت، هی
ــه  ــش ب ــه ی خوی ــبات مردان ــان از مناس ــی زن و سیاس

اجتماعـی پدیـدار می شـود. بنابرایـن، »ناامیـدی« یـک 
پیامـد اسـت و یـک رفتـار یـا کنـش نیسـت کـه بتوان 
بـا برنامه ریـزی، کنترلـش کـرد. ایـن حالـت در میـان 
شـهروندان بنـا به دالیلی اسـت کـه در منظومـه فکری 
هـر فـرد وجود دارد و جنبـه ذهنی صرف نـدارد، بلکه از 

واقعیـات موجـود تغذیه می شـود.
بدبینـی، قطعن ناامیـدی را تکثیر می کنـد. این بدبینی 
هـم بی دلیـل و بی علت پدیـد نمی آید. انـزوای اجتماعی 
و احسـاس طرد اجتماعی، از علل ایجاد بدبینی هسـتند 
پـس بـرای کاهـش بدبینـی، بایـد در سـطوح میانـه و 
کالن بـه سیا سـت ها و چارچوب هایـی توجه داشـت که 

بـه کمسـیون مسـتقل مخصوص تشـکیل لویـه جرگه 
اضطـراری درمـاده 2 بند)ج( راجع بـه تعین نماینده گان 
تاکیـد شـده کـه تا یـک تعـداد قابـل مالحظه زنـان در 

لویـه جرگه شـرکت نمایند.
براسـاس موافقـت نامه بن حکومـت انتقالی پـس از 18 
مـاه باید لویه جرگـه را به منظور تصویب قانون اساسـی 
دایـر نماینـد بعـد از تصویـب قانـون اساسـی انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری و پارلمانی برگزار گـردد دوره انتقالی 
پایـان و حکومـت انتخابی جای گزین شـود. در تاریخ 13 
میـزان 1381 حکومـت انتقالـی کمسـیون را برای تهیه 
مسـوده قانـون اساسـی سـاخت کـه از بیـن 9 نفر عضو 
دوزن نیـز، آصفـه کاکـر و مکرمه اکرمـی  در آن عضویت 
داشـتند. در سـال 1382 حکومت انتقالی کمسـیون 3۵ 
نفره را برای تدقیق مسـوده قانون اساسـی سـاخت که ۷ 

زن در آن عضویت داشـتند. 
هـم چنیـن به منظـور تدقیـق بیش تر حقـوق زنان یک 
کمیتـه اختصاصی زیـر نظر محبوبه حقوقمل متشـکل 
از 20 نفـر زن موظـف شـد، تـا مسـوده قانـون اساسـی 
را مـورد ارزیابـی قـرار دهـد این کمیتـه یک مـاده  را در 
مسـوده اضافـه نمود وپیشـنهاد نمـود: » تضمین حقوق 

ــرده  ــر نک ــان مدار تغیی ــک و انس ــبات دموکراتی مناس
ــال شــوند،  ــد فع ــان بای ــن وســط زن ــس در ای اســت. پ
زنــان بایــد کنــش اجتماعــی و سیاســی انجــام بدهنــد 
ــی از  ــه نماینده گ ــا ب ــوند ت ــن ش ــه ای ــادر ب ــود ق و خ
خویــش صحبــت کننــد؛ معضــل و مســایل زنده گــی 

ــد. ــان کنن ــش را بی ــی خوی ــی و سیاس اجتماع
 در ایــن ایــن یادداشــت قــرار نیســت راه حــل مطــرح 
ــح  ــان را در صل ــرس زن ــوان ت ــه می ت ــم کــه چگون کن
ــرا واقعیــت اجتماعــی و  ــان برطــرف کــرد. زی ــا طالب ب
ــان  ــاری طالب ــری و رفت ــت فک ــا واقعی ــان ب ــی زن سیاس
بــا خوش بینــی در  خیلــی فاصلــه دارد؛ نمی شــود 
ــده  ــا نادی ــه را برطــرف کــرد ی کوتاه مــدت ایــن فاصل
گرفــت. تاکیــد مــن ایــن اســت که واقعــن تــرس زنــان 
ــت.  ــی اس ــدی و واقع ــی ج ــان خیل ــا طالب ــح ب از صل
ــت  ــد واقعی ــتان بای ــت افغانس ــی و دول ــه ی جهان جامع
اجتماعــی و بشــری زنــان را درک کننــد و درنظــر 
ــی از  ــرایط کنون ــتان در ش ــان افغانس ــرا زن ــد؛ زی بگیرن
ــه  ــتند ک ــی  نیس ــی در موقعیت ــی و سیاس ــر اجتماع نظ
ــه عنــوان یــک جنبــش اجتماعــی و سیاســی، نقــش  ب
تاثیرگــذار بــرای تامیــن حضــور اجتماعــی و سیاســی 
ــان در جریــان صلــح و بعــد از اجرایی شــدن صلــح  زن

داشته باشــند. 
بنابــه عدم تاثیرگــذاری زنان در فرهنگ مردســاالرنه ی 
جامعــه ی افغانســتان، طبعــن صلحــی کــه قــرار اســت 
صــورت بگیــرد، یــک صلــح مردانــه خواهــد بــود. از 
ایــن نــگاه، بهتر اســت بــرای حقوق آموزشــی، بشــری، 
اجتماعــی و سیاســی زنــان قبــل از اجرایی شــدن صلــح 
ــر  ــی درنظ ــخص و عمل ــای مش ــان، تضمین ه ــا طالب ب
گرفتــه شــود؛ درغیــر آن هرگونــه صلــح بــا طالبــان در 
ــن  ــان بی ــوق زن ــر حق ــر س ــه ب ــت ک ــاری اس ــع قم واق
مــردان افغانســتانی زده خواهــد شــد. مــردان افغانســتانی 
چــه در جانــب طالــب و چــه در جانــب غیــر از طالــب 
از نظــر برداشــت فکــری دربــاره ی زنــان چنــدان باهــم 
تفــاوت ندارنــد. تفــاوت و اختــاف نظــر اگــر دارنــد؛ 
ــرای  ــی ب ــر سیاس ــان بیش ت ــر ش ــاوت و اختاف نظ تف

ــدرت اســت.  چگونه گــی تقســیم ق

موجب تشـدید احسـاس طرد اجتماعی شـده اند، مانند 
سیاسـت گزینش محور در سـطح کالن و محدودیت در 
رونـد آگاهی رسـانی در سـطح میانه. پس آنـگاه می توان 
امیـدوار بـود کـه در سـطح خـرد، امید اجتماعـی افزون 
شـود. بنابرایـن هرگونه حضـور زنان در سیاسـت و نظام 
امیـد وار کننـده و نویدبخش اسـت. مـا وقتی زنـان را در 
پروسـه های کالِن کشـور نادیـده می گیریـم نصـِف یک 
جامعـه را انـکار  کرده ایـم. از نصف نصف دیگـر مردان اند 
کـه آنـان همـه حضـور ندارنـد. در کشـور مـا میـزان نا 

رضایتـی با عـدم حضور زنـان بلند رفته اسـت. 

مسـاوی مـردان و زنـان وامحـای کلیـه اشـکال تبعیض 
وخشـونت علیـه زنـان« هم چنـان کمیته توصیـه نمود 
کـه بهتر اسـت به جای یـک زن دو زن در ولسـی جرگه 
و شـورای های  والیتی هر والیت عضویت داشـته باشـد.

بحث مشـارکت زنان در عرصه سیاسـت پـس از طالبان 
بـه طـوری جـدی مطرح شـدند، پیـش از آن مشـارکت 
سیاسـی زنـان بـه صـورت تـوده ای یعنـی شـرکت در 
دوره  اسـتثنای  بـه  بـود)  راه پیمایی هـا  و  تظاهرات هـا 
طالبان( اما مشـارکت در سـطح نخبه گان، اعالم نامزدی، 
عضویـت زنـان در پارلمـان، نهادهای سیاسـی و تصمیم 
گیری هـای  کالن مـورد توجـه نبـود. در دوره جدیـد با 
وضـع یـک سلسـله قوانیـن ومقـررات، اقدامـات جهـت 

بهبـود مشـارکت زنـان صـورت گرفت.
حضـور سیاسـی حداقلـی زنـان در جامعـه سـنتی و 
مردسـاالر افغانسـتان همـواره بـا مشـکل رو بـه رو بوده 
اسـت. سـاختار سیاسـی واجتماعـی اجـازه نداده اسـت 
کـه مشـارکت سیاسـی زنـان بـه طـوری طبیعـی، در 
بسـتر فرهنگ سیاسـی این کشـور آزموده شـود. اگرچه 
فراینـدی که از کنفرانس بن آغاز شـد زمینه مناسـب را 
بـرای حضـور زنان در مراحل نظـری و عملی فراهم کرد.

ترس زنان از صلح با طالبان



 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

بی ثباتی سیاسـی و امنیتی
 عامل ناامیدی زنان تجارت پیشه

وضعيت سياسی و امنيتی و تمام مسایل بی ثباتی کالن ترین چالش را که ایجاد می کند 
در قسمت حالت روحی و روانی زنان تجارت پیشه است
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حســین احمــدی: خانــم وافــق، ممنــون 
از این کــه بــرای گفت وگــو بــا هفته نامــه 
نیــم رخ وقــت گذاشــتید. در نخســت، اندکی 

در مــورد خودتــان بگوییــد.
دوره ی  مــن  شــما.  از  تشــکر 
را  اقتصــاد  رشــته  کارشناسی)لیســانس( 
خوانــدم و از »دانشــگاه امریکایــی افغانســتان« 
ــث  ــارت دارم. منحی ــت تج ــتری مدیری ماس
یکــی از بنیان گــذاران »اتاق تجــارت و صنایع 
ــون  ــردم و اکن ــت ک ــتان« فعالی ــان افغانس زن
ــده  ــه عه ــاد را ب ــن نه ــت ای ــوولیت ریاس مس
دارم. از حــدود پانــزده ســال قبــل بدین ســو بــا 
زنان متشــبث و تجارت پیشــه هــم کاری دارم. 
خــودم هــم شــرکت خصوصــی داشــتم ولــی 
ــاق  ــای ات ــه کاره ــه ب ــر این ک ــون به خاط اکن
تجــارت رســیده گی کنــم، مســدود کــرده ام.

اتــاق تجــارت بــرای زنــان مســلمن 
یــک نیــاز جــدی بــرای رشــد 
اقتصــادی زنــان اســت، حــاال بگویید 
ــارت  ــاق تج ــاد ات ــد ایج ــه رون ک

ــود؟ ــه ب ــان چگون زن
زنــان تجارت پیشــه در افغانســتان نیــاز بــه یک 
آدرس داشــتند تــا بــرای ابــراز نگرانی هــا 
و جلــب حمایت شــان دادخواهــی شــود. 
در ســال 2013 میــادی، شــماری از زنــان 
تجارت پیشــه باهــم جمــع شــدیم و تصمیــم  
گرفتیــم یک اتــاق تجارت بــرای زنــان ایجاد 
ــی  ــت قانون ــان محدودی ــا در آن زم ــم. ام کنی
وجــود داشــت کــه عــاوه بــر اتــاق تجــارت 
و صنایــع کــه فعالیــت می کــرد، اتــاق ویــژه 
ــان مجــوز داده نمی شــد. در ســطح  ــرای زن ب
رهبــری دولــت نیــز حمایــت سیاســی کافــی 
وجــود نداشــت. بنابرایــن مــا نهــادی را بــرای 
ــبث،  ــه و متش ــان تجارت پیش ــت از زن حمای
بــه نــام »اتحادیــه متشــبثین رهبــر بــرای 
ــا در  ــم. م انکشــاف افغانســتان« ایجــاد کردی
چارچــوب فعالیت هــای ایــن اداره توانســتیم 
زنــان  دســت آوردهای  و  فرصت هــا  کــه 
متشــبث را بــه پالیسی ســازان کشــور معرفــی 
کنیــم؛ این کــه زنــان در عرصــه تجــارت چــه 
مقــدار ســرمایه گذاری کــرده و نگرانی هــای 
شــان چیســت. دادخواهی هــای مــا از آدرس 
ــه توانســت در گام هــای بعــدی،  ــن اتحادی ای
ــره در  ــرد و باالخ ــن بب ــا را از بی محدودیت ه
ســال 2016 میــادی، اتــاق تجــارت و صنایــع 
زنــان منحیــث یــک نهــاد مســتقل بــه وجــود 

آمــد.

اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان دقیقن 
در کــدام بخش هــا فعالیــت دارد؟

کارهــای مــا بــه صــورت عمــوم در دو بخش 
عمــده اســت: 1. البــی کــردن و دادخواهــی 
کــردن به خاطــر نگرانی هــا و منافعــی اســت 
پالیســی ها  و  برنامه هــا  در  بایســت  کــه 
انعــکاس داده شــود و یــا حتــا برنامه هــای 
جدیــد ایجــاد شــود؛ 2. بخــش دوم کار 
ــت  ــای ظرفی ــرای ارتق ــات ب ــه خدم ــا ارای م
ــبث و  ــان متش ــارت زن ــد و تج ــد تولی و رش

اســت. تجارت پیشــه 
ــز  ــان نی ــرای زن ــون روی آگاهی دهــی ب تاکن
ــت و  ــی فرص ــرا آگاه ــت؛ زی ــده اس کار ش
انگیــزه کار را بــه وجــود مــی آورد. برنامه های 
مــا هنوزهــم هــر  آگاهی دهــی حقوقــی 
ــود. ــر می ش ــزی دای ــر مرک ــنبه در دفت پنج ش

اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان جهــت توســعه 
اقتصــادی و افزایــش نقــش زنــان در تجــارت 
و تشــبث، دفاتــر والیتــی را نیــز ایجــاد کــرده 
ــده  ــهر عم ــار ش ــون در چه ــه تاکن ــت ک اس
ــریف  ــزار ش ــاد، م ــرات، جال آب ــور؛ ه کش

ــای  ــاق برنامه ه ــی ات ــر والیت ــار دفات و قنده
ایجــاد  و  ظرفیت ســازی  آگاهی دهــی، 
ســهولت و ارتبــاط بــرای زنــان تجارت پیشــه 

ــت دارد. ــور فعالی ــار زون کش در چه
مجمــوع زنــان تجارت پیشــه در حــدود یــک 
هــزار و یک صــدو پنجاه)1150( نفر هســتند. 
پنجــاه درصــد از ایــن مجموعــه، در پایتخــت 
کشــور و ســپس بیش تریــن رقــم بــه ترتیــب 
در والیــت هــرات، بلــخ، قندهــار، ننگرهــار و 

دیگــر والیت هــا فعالیــت دارنــد.

ــارت  ــرای تج ــه ب ــهولت هایی ک س
زنــان در بیــرون از مرزهــای کشــور 

فراهــم شــده چطــور اســت؟
ــان  مهم تــر از همــه، آگاهــی   دهــی بــرای زن
بــوده کــه از فرصت هــای کــه در بیــرون 
از افغانســتان وجــود دارد بــرای صــادرات 

محصــوالت شــان و این کــه کــدام تولیــدات 
بیش تــر فروشــات دارد و در کــدام کشــورها 
ــرام اســت را همــراه شــان کار  ــر ف ــه بهت زمین

کــرده ایــم.
موضــوع بعــدی موضــوع مهارت هــای شــان 
بــوده کــه در نمایشــگاه های ملــی و بیــن 
ــق تجــارت شــان  ــرای رون ــه ب المللــی چگون

ــد.  ــرار کنن ــط برق رواب
قبلــن زنــان تجــارت پیشــه افغانســتان در 
نمایشــگاه هــا بــا یــک دیــد کوتــاه مــدت و 
محــدود که بتوانــد فقط محصوالت شــان در 
همــان نمایشــگاه بــه فروش برســاند اشــترک 
ــاق  ــر ات ــن دو ســال اخی ــا در ای ــد ام می کردن
تجــارت و صنایــع زنــان بــرای زنــان تجــارت 
پیشــه کاری را کــرده انــد کــه بتواننــد روابــط 
تجــاری گســترده برقــرار کننــد به طــور نمونه 
مــا داریــم بی نظیــر یکتــا و ســونا محمــودی را 
کــه بــه خصــوص در قســمت صــادرات میوه 
ــتان  ــرون از افغانس ــه بی ــران ب ــک و زعف خش

ــد. ــته ان ــم گیر داش ــای چش موفقیت ه
و مــا بــرای زنــان دیگــر نیــز چنیــن برنامه های 
را داریــم کــه چگونــه برای محصوالت شــان 

در بازار هــای بیــن المللــی بــازار پیــدا کنند.

بــرای تطبیــق برنامه هــای شــما 
ــاد  ــر نه ــت و دیگ ــم کاری حکوم ه

ــوده؟ ــه ب ــا چگون ه
هــم کاری حکومــت خــوب بــوده تــا حــدی 
متشــکل هســتیم از لحــاظ این کــه از زمــان به 
وجــود آمــدن اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان 
حکومــت کوشــش کــرده در برنامه هــا اتــاق 
تجــارت زنــان دخیــل باشــند شــریک باشــند 
و اجــازه دادن کــه مــا یــک تعــداد از زنــان را 
ــتان  ــرون از افغانس ــل و بی ــای داخ در برنامه ه

معرفــی کنیــم.
امــا بعضــی اوقــات کــم کاری هــای نیــز 
صــورت گرفتــه مثلــن برنامه هــای بــوده کــه 
مــا دعــوت نشــدیم و مــا تــاش کردیــم کــه 
از طریــق راه هــای مختلــف دادخواهــی کنیم 

کــه مــا چــرا نیســتیم.

چالش هــای فــراروی تــان چیســت؟ 

بــا توجــه بــه اوضاع سیاســی کشــور 
و گفت وگوی هــای در مــورد صلــح 
ــل  ــم دخی ــه ه ــارت پیش ــان تج زن
اســت و بایــد نگرانی هــای شــان 
ــح در  ــر صل ــه اگ ــد ک ــان کنن را بی
ــه  ــه صلحــی کــه ب کار اســت چگون

ــاند؟  ــیب نرس ــان آس ــارت زن تج
چالش هــا را بــه شــکل عملــی می بینیــم 
ــل   ــه دلی ــن ب ــتیم و ای ــر هس ــره درگی و روزم
ــدان  ــدی کارمن ــد کاری و عــدم عاقه من کن

پایین رتبــه دولتــی اســت.
ــس  ــور و ریی ــس جمهم ــاال ریی ــطح ب در س
و  حمایــت  کابینــه  اعضــای  و  اجراییــه 
ــا  ــد ام ــز دارن ــد و تعهــد نی هــم کاری می کنن
در ســطح پاییــن و کار عملــی ســرکار مــا بــا 
ــود  ــه می ش ــن ک ــن و ماموری ــا، آمری روءس
دچــار مشــکل بســیار جــدی می شــویم و او 

ــیم  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــت ک ــت اس وق
کــه کار کــردن همــراه دولــت چقدر مشــکل 

ــت. اس
ــم در  ــان می کنی ــه پ ــک کار را ک ــن ی مثل
ــام  ــاه انج ــه م ــود در س ــام ش ــه تم ــک هفت ی
نمی شــود و ایــن به  دلیل سیســتم بروکراســی 
نیســت. زیرا سیســتم بروکراســی یعنــی کاغذ 
ــا  ــی ام ــه کن ــی اســت این کــه اســناد تهی پران
ــاده  ــز آم ــه چی ــه هم ــود ک ــا وج ــری ب بگی
اســت امــا نفــر مامــور امــروز دلــش نمی شــود 
می گویــد بــرو هفتــه بعــد بیــا و ایــن کار ســه 

ــد. ــول می کش ــاه ط م
ــتیم  ــه داش ــدود ک ــع مح ــه مناب ــه ب ــا توج ب
دســت آورد مــا و خدمــات رســانی مــا قابــل 
ــا قناعــت مــه حاصــل نیســت  قــدر اســت ام
زیــرا موانــع کــه یــاد آور شــدم باعــث شــده 

ــم. ــر کار کنی ــم بیش ت ــا نتوانی ــه م ک

ــدر  ــی چق ــی و امنیت ــاع سیاس اوض
ــد کار  ــرای رون ــت ب ــش زا اس چال

ــما؟ ش
ــی و تمــام مســایل  ــت سیاســی و امنیت وضعی
بــی ثباتــی کان تریــن چالــش را کــه ایجــاد 
می کنــد در قســمت حالــت روحــی و روانــی 

زنــان تجــارت پیشــه اســت.
مــا زنــان را تشــویق می کنیــم و آن ها امیــدوار 
ــان را  ــارت ش ــد تج ــه می توانن ــوند ک می ش
ــد و  ــتفاده کنن ــه اس ــد. از قرض ــعت بدهن وس
از مصــرف شــخصی خــود در نمایشــگاه هــا 
ــت  ــه وضعی ــار ک ــا یک ب ــد ام ــتراک کنن اش
امنیتــی بی ثبــات می شــود یــک اتفــاق بــدی 
ــث  ــد باع ــور می افت ــار کش ــه و کن در گوش
می شــود کــه زنــان ناامیــد شــوند. حتا مســایل 

ــد. ــده می باش ــد کنن ــز نا امی ــاد اداری نی فس

در برنامــه پروســه صلــح انتظــارات و 
ــت؟ ــما چیس ــای ش نگرانی ه

مــن در گذشــته نســبت بــه ایــن پروســه 
ــن  ــا مطمیی ــن روزه ــا ای ــودم ام ــن ب خوش بی
نیســتم. بــا آن هم جلســاتی همــراه بانــوی اول 
و رییــس صاحــب جمهــور داشــتیم. در برنامه 
یــک دور فراغــت زنــان تجــارت پیشــه کــه 

15 نفــر شــان انتخــاب شــدند آمریــکا برونــد 
بانــوی اول در ســخنرانی خــوب بــا اطمینــان 
ــه  ــان را ادام ــای ت ــه کاره ــت ک ــل گف کام
ــه  ــد ب ــه بدهی ــان را ادام ــی ت ــد، زنده گ بدهی
ــه  ــد ک ــد ش ــازه داده نخواه ــوان اج ــج عن هی
مســاله ی مانــع ادامــه کار زنــان شــوند یــا مانــع 
پیش رفــت در افغانســتان شــود. از ایــن رو مــا 
امیــدوار هســتیم کــه ایــن پروســه هــا جریــان 
داشــته باشــد بحــث صلــح باشــد و گفت وگو 
نیــز شــود اما همیــن  رونــد وضعیــت کار زنان 

بایــد ادامــه پیــدا کنــد.
بــرای ثبــات رونــد توســعه نقــش زنــان 
آشــکار اســت برنامه هــای قرضــه دهــی بــرای 
زنــان متشــبث چگونه اســت. چقدر ســهولت 
ایجــاد کــرده بــرای زنــان کــه بخواهــد 
ــاق از  ــای ات ــا اعض ــود؟ آی ــارت ش وارد تج
قرضه هــای بانــک هــا مســتفید شــده اســت؟

برنامه هــای قرضــه دهــی خــوب بــوده و 
اکثریــت ســهولت های کــه بــه وجــود آمــده 
از طریــق بانک هــای مختلــف بــه خاطــر 
تــاش و پیشــنهادی کــه از پنــج ســال پیــش 
داشــتیم انجــام شــده بــه خاطــر دســت رســی 
ــهولت  ــه س ــود ک ــا وج ــا ب ــان  ام ــر زن بیش ت
ــه  ــرخ تکتان ــاظ ن ــد از لح ــود آم ــه وج ــا ب ه
ــد  ــم می گفتن ــن را ه ــود، تضمی ــن ب و تضمی
بایــد ســند جــای داد باشــد کــه در افغانســتان 
ــان نیســت متاســفانه و  ــام زن ــه ن جــای دادی ب
ــوان  ــه عن ــم کــه ب ــز گفتی ایــن موضــوع را نی
تضمیــن چیــزی دیگــر را تعییــن کننــد زنــان 
خودشــان تهیــه کننــد و دیگــر این کــه مــدت 
ــد  ــد. ح ــاله نباش ــک س ــود ی ــر ش اش بیش ت
ــر  ــا در تعــداد بیش ت ــل ســه ســاله باشــد ام اق
ــرده  ــتفاده نک ــا اس ــهولت ه ــن س ــان از ای زن
ــم چــرا  ــن کــه بدانی ــل ای ــه دلی ــدن ب ــد. بع ان
اکثریــت از زنــان از ایــن ســهولت ها اســتفاده 
نکرده انــد یــک ســروی انجــام دادیــم. بعــد از 
مطالعــه ایــن وضعیــت به ایــن نتیجه رســیدیم 
ــی عــدم داشــتن مهــارت،  کــه عوامــل داخل
دانــش و انگیــزه درخــود زنــان و کارمنــدان و 

سیســتم داخلــی شــان اســت.
ــده  ــان ش ــم و پ ــد منظ ــی بای ــتم داخل سیس
باشــد در کارهــای تولیــدی و عرضه خدمات 

بایــد کیفیــت کار بهتــر باشــد.
ایــن مســایل در تجــارت اگــر جــدی گرفتــه 
نشــود پــان و دورنمــا وجــود نداشــته باشــد 
مصــارف ثابــت و در آمــد شــان بایــد منظــم 

باشــد.
مــا فعلــن روی کــرد کاری مــان را کمــی 
ــکات و  ــورد مش ــن در م ــم قبل ــر دادی  تغیی
چالش هــای زنــان داد خواهــی می کردیــم 
امــا در ایــن اواخــر بیش تــر روی مهــارت 
توانایــی و انگیــزه خــود زنــان کار می کنیــم.

گفت و گو
   حسین احمدی

گفت وگو با منیژه وافق رییس اتاق 
تجارت و صنایع زنان

حقــوق زنــان را خطــر نابــودی تهدیــد نمی کنــد.
ــت،  ــا اس ــام این ه ــنده تر از تم ــه کش ــت، آن چ ــن وضعی ــت ای ــر داش ــا در نظ ب
ــردم افغانســتان  ــه نماینده گــی از م ــی کــه ب ــان اســت. معامله گران خاموشــی زن
در نشســت های صلــح افغانســتان شــرکت کردنــد، هــر از گاهــی پــچ پچ کنــان 
زیــر لــب می گفتنــد »زنــان افغانســتان«. امــا ایــن حــرف تــا زمانــی تکــرار خواهد 
ــدازد.  ــه خطــر نمی ان شــد کــه آن هــا بداننــد گفتــن ایــن مســاله منافع شــان را ب
ــان در جامعــه افغانســتانی  ــودی حضــور زن در ایــن صــورت، درصــد خطــر ناب
ــه  ــتان آن گون ــان افغانس ــر، زن ــی و خطی ــت بحران ــن وضعی ــت. در چنی ــاال اس ب
کــه بایــد دســت بــه کار نشــدند و چنــان کــه دیــده می شــود، دســت بــه کاری 
نخواهنــد نــزد. بــه طــور نمونه اجمــاع ملــی زنــان در ســال 1397 در میــان مردمی 
بــه خاموشــی افغانســتان نمایــش خوبــی بــود. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه در 
برابــر پــول هنگفتــی کــه روی برگــزاری ایــن برنامــه بــه مصــرف رســید هیــچ 
حرفــی جــدی و مهمــی گفتــه نشــد. از طــرف دیگــر، زنــان و فعالین حقــوق زن 
تنهــا ابــراز نگرانــی می کننــد بــدون ایــن کــه هیــچ اقدامــی مهمــی بــرای تغییــر 
ــد.  ــتان بکنن ــح در افغانس ــدن صل ــاختار آم ــکل گیری س ــی ش دادن چگونه گ
معامله گــران، هرچنــد نمایشــی امــا گفتنــد کــه مســاله زنــان بــرای آن هــا خــط 
ــان  ــام زن ــن اســت کــه خــط ســرخ تم ــی ای ســرخ اســت. حــاال پرســش اصل

افغانســتان چیســت؟
ــه ایــن پرســش مهــم بــه دوش زنانــی اســت  ــاره، مســوولیت پاســخ ب در ایــن ب
ــا  ــه ت ــد. از وکای زن گرفت ــرار گرفته ان ــی ق ــاالی حکومت ــای ب ــه در رده ه ک
ــد و تمــام حرف شــان در  ــار کــرده ان ــن ســطح، همــه خاموشــی اختی پایین تری
قالــب چنــد کلمــه خاصــه می شــود. بــرای ایــن زنــان خطــری جــدی ای وجــود 
نــدارد. آن هــا بــا اســتفاده از نــام زنــان افغانســتان حداقــل توانســته اند کــه پولــی را 
در حســاب های شــان بریزنــد و در صــورت خطــر حکومــت طالبانــی خــود و 
اقــارب شــان را از ایــن خــاک بیرون کننــد و بقیه روزگار شــان را در کشــورهای 
پیش رفتــه دنیــا ســپری کننــد. مهم تریــن حــرف ایــن اســت کــه خطــر اکثریــت 
ــه  ــه ب ــت ک ــرادی اس ــکل از اف ــت متش ــن اکثری ــد. و ای ــد می کن ــان را تهدی زن

ــد. ــی می کنن ــادی زنده گ ــورت ع ص
از مســوولین بــه صــورت جــدی بایــد پرســید کــه خــط سرخ شــان بــرای زنــان 

ــتان چیست؟ افغانس

زنان خط سرخ گفت وگوهای صلح؛
خط سرخ زنان چیست؟
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خــاص  جهت گیــری  بــدون  نیــم رخ  عزیــز  خواننــده گان 
سیاســی مقــاالت و نوشــته ها را از صاحب نظــران منتشــر 

. می کنــد

ــه  ــایر نوشــته ها مســوولیتش ب ــم رخ س ــرد نی ــه جــز روی ک ب
دوش نویســنده گان می باشــد.

هفته نامه نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

افغانسـتان کشـوری با فرهنگ سیاسـی سنتی توام 
با افکار و اندیشـه های قومی-قبیلوی اسـت. فرهنگ 
سیاسـی سـنتی مانـع و عوامـِل اساسـی عقـب مانده گی 
افغانسـتان کنونی به این دلیل اسـت که جامعه ی امروزی 
با یک چنین سیسـتمی نه تنها سـازگاری نـدارد بلکه در 
تضـاد اسـت. حضـور زنـان در نظـام و سیاسـت بـه دلیل 

فرهنگ سیاسی غالب یعنی سنتی حتمی است.
امـروز وقتـی رژیم هـای سیاسـی در جهـان بـه ارزیابـی 
گرفتـه می شـوند یکـی از معیارهـای کلیدی سـنجش و 
نمـره دادن بـه نظام های سیاسـی یعنـی رژیم ها موقعیت 
زنـان  اسـت. »موقعیـت  و سیاسـت  اجتمـاع  در  زنـان 

بهتریـن نمـودار و گویاترین معیار بـرای ارزیابی یک  رژیم 
اجتماعـی و سیاسـت هـای دولـت اسـت«. *1

و  قـدرت  در  زنـان  حضـور  پیـش  دهـه  نیـم  و  یـک 
تصمیم گیری هـای کالن کشـور یک رویا بـود، می گویند 
»رویاهـا: بـرای روان، مانند اکسـیژن برای ریه ها هسـتند 
کـه اگر به سـمت آن هـا برویـم هورمون های شـادی آزاد 
خواهنـد  شـد و بـا نادیـده گرفتن آن هـا احساسـات بد را 
تقویـت کرده ایـم. ایـن رویـا حـدودی تحقـق پیـدا کرد، 
یعنـی زنـان در سیاسـت و نظـام آمدند ولی حضور شـان 
معنـی دار نشـد. چـون آنـان از تصمیم هـا خبـر شـدند/

می شـوند . امـا تاثیرگـذار و تصمیـم گیرنده گان نیسـتند. 
حضـور معنـی دار زنـان در سیاسـت و نظـام سیاسـی، در 

داشـتند بـا پایـان دوره جهـاد شـاهد وقـوع جنگ های  
داخلـی ، مهاجرت هـا وغیره موارد نقض حقوق بشـری 
بودیـم کـه رقابت گروه هـای  مختلـف مجاهدین آتش 
جنـگ را بیش تـر کـرد وپیامدهـای آن دامن گیـر زنان 
شـدند. بـی سرپرسـتی زنـان، تجـارت زنـان ودختران، 
ناپدید شـدن زنان که اشـتغال داشـتند وغیره جنایات 
علیـه زنـان صورت گرفـت، که  زنان بیش ترین آسـیب 

را در ایـن دوره متحمل شـدند.

از مهم تریـن  امـروزه در دنیـای مترقـی، یکـی 
حوزه هـای کاربـرد علوم، عرصه سیاسـت اسـت و 
زنـان بـا آگاهی کامل، زمینـه بروز خالقیت هـای  خود 
را در ایـن میـدان بیآزماینـد. حضور و فعالیـت زنان در 
بدنه سیاسـت و اجتماع، هرگز به معنای محدود کردن 
نقش مردان نیسـت؛ و به دسـت گرفتن قدرت سیاسی 
نیـز بـه معنـای خـارج کـردن قـدرت از کـف مـردان 
 نمی باشـد؛  حتـا این برداشـت کـه زنان، با حضـور خود 
قصـد اثبـات  توان مندی هـای  خـود را دارنـد پـس امر 
در  زنـان  نفـوذ  گسـترش  بـا  کـه  اسـت  آن  مسـلم 
عرصه هـای  سیاسـت در جهـان و میـزان تأثیرگـذاری 
آنـان،  نمی تـوان فعالیت های  خود را بـه علم و پژوهش 
و  حتـا تعلیـم و تعلـم محـدود کرد. برخی تشـکل های  
فعـال در امـور زنان که اغلب از شـیو ه ی سـنتی حضور 
زنـان در اجتمـاع فاصلـه گرفته، نـه زیـاده خواهی های 
غیرمشـروع فمنیسـتی را الزم االجـرا می دانـد و نـه 
تمایلـی به پرده نشـینی و سـپردن امور بـه طور مطلق 
بـه مردان دارد. این حقیقت مسـلم، یک سـیر تاریخی 

و عقبه ای طوالنی دارد.
دوره مجاهدین )13۷1 تا 13۷۵(

در دوره مجاهیدین مسـاله زنان یکی از مسایل جنجال 
برانگیـز بـود کـه گـروه هـا در مـورد آن اختـالف نظـر 

حـوزه ی اجتماعی-سیاسـی امیـد خلـق می کنـد. بـرای 
شـهروندان جامعـه قرن بیسـت و یکمی آن چنـان عرض 
اندام می کند که اگر پاسـخ داده  شـود اکسـیژن به جامعه 
تزریـق شده اسـت و امیـد اجتماعـی تقویـت می شـود 
و اال نومیـدی، افـزون خواهـد شـد. افـراد ناامیـد، دیگر از 
پیروزی های شـان هـم لذت الزم را نمی برند و شـادی های 
شـان را کم تـر ارج می نهنـد. آنـان  احسـاس نمی کننـد 
جامعـه بـه نظـام سیاسـی  تعلـق دارد. او خـود را قربانی 
می بینـد. از نـگاه او جامعـه ایـن گونه اسـت: »هر کسـی 
کار خـودش، بـار خـودش، آتش به انبار خـودش«. جامعه 
مـا بـر اسـاس  رضایـت ملـی، از میـزان رضایت ملـی در 

حـد »کم« برخوردار اسـت. ناامیدی اجتماعی مانند تمام 
پدیده هـای اجتماعـی دارای علل و دالیل  مختلف اسـت. 
در سـطح »خـرد«، ناامیـدی ناشـی از بدبینـی و ایـن هم 
ناشـی از وجود تبعیض در جامعه اسـت. بنابراین، ناامیدی 
اجتماعـی یک پیامد اسـت نـه یک »رفتار« یـا کنش که 
بـا سیاسـت گذاری  قابل رفع باشـد. به همیـن علت، باید 
به سـمت علل ایجاد ناامیدی توجه شـود. حـاال البته این 
سـؤال مطـرح می شـود که آیـا آن بدبینـی و آن تبعیض، 
اموری هسـتند که در سـطح خرد، قابل کنترل و تصحیح 
باشـند؟ چنین به نظر نمی رسـد. در میـان مفاهیم مرتبط 
بـا نـا امیـدی اجتماعـی، »انـزوای اجتماعـی« وزن قابـل 
توجهـی دارد. انـزوای اجتماعی یک شـبه پدیـد نمی آید.

دوره طالبان )13۷۵ تا 1380(
گفتن و نوشـتن در باره وضعیت سیاسـی زنان  در دوره 
طالبـان طنـز بسـیار تلخـی اسـت کـه تاریخ سیاسـی 
افغانسـتان آن را به حافظه سـپرده اسـت. در این دوره 
مشـارکت انسـانی زنـان زیـر سـوال رفت چه رسـد به 

مشـارکت سیاسـی و اجتماعی.
در دوره طالبـان تفسـیری بسـیار افراطـی از اسـالم 
داشـتند کـه بـا قـدرت رسـیدن طالبـان زنـان از کلیه 

اگـر در جامعـه ای ایـن مشـخصات باشـد افراد به سـمت 
انـزوای اجتماعـی سـوق پیـدا می کننـد. نـگاه و روی کرد 
روی کـرد  ایـن  و  داشته باشـد  وجـود  »گزینش محـور« 
به ویـژه از منشـأ ایدئولوژیک تغذیـه شـود. در این صورت 
»رانت« شـکل می گیرد و متعاقبش »فسـاد« افزایش پیدا 
می کننـد و آنان که دست شـان از سـفره رانت، دور اسـت 
احسـاس طـرد اجتماعـی می کننـد و آرام آرام، منـزوی و 
ناامید می شـوند. در چنین جامعه ای، یک منظومه فکری 
و معرفتی شـکل می گیرد که حتا روشـن فکران سیاسـی 
و فرهنگـی اش هـم ناخواسـته بـدان متمایل می شـوند و 
دیگر روشـن فکران اجتماعـی را از وجود تریبـون، محروم 
می کننـد. پس در این جامعه، روشـن فکران مسـتقل هم 
منزوی می شـوند و بالطبع، شهروندان 
از وجـود جریـان سـالم آگاهی رسـانی 
در  هم چنـان  و  می شـوند  بی بهـره 
بسـتر سـابق ناامیدی، به مسـیر خود 

می دهند.  ادامـه 
جامعـه ای کـه مبتنـی بـر »خـودی-

غیر خـودی« اداره می شـود نمی توانـد 
جامعه پویایی باشـد، چون بسـیاری را 
فـراری می دهـد و آنـان  کـه می مانند 
هـر لحظـه منتظـر واقعـه ای جدیـد 
هسـتند تـا شـاید دسـتی از آسـتین 
بـرون آیـد و... ایـن جامعه ناپویـا، توان 
نـدارد،  امید افزایـی  و  اشـتغال زایی 
کالن  سـاختارهای  پـود  و   تـار  زیـرا 
مدیریتی اش آمیختـه با عدم تخصص 
اگـر  اسـت.  وفـاداری  بـه  تظاهـر  و 
اشـتغال در یـک جامعه به حـد کافی 
نباشـد آن جامعه مسـتعد منحرف شـدن اسـت و یکی از 
انـواع انحرافـات اجتماعی »انـزوای اجتماعی« اسـت. اگر 
در یـک جامعـه بیـن واقعیـت موجـود مبنی بر خواسـت 
مردم و شـهروندان در منظومه فکری جهانی از یک سـو و 
رویـه حکم رانی، فاصله باشـد، نه تنها توقعـات و انتظارات 
شـهروندان بی پاسـخ باقی می ماند بلکه توقعات به شـکل 
غیـر منطقـی، فزاینـده هـم می شـوند. در جامعـه ای کـه 
آحـادش نتواننـد بـرای زنده گـی شـخصی خـود تصمیم 
بگیرنـد و ده هـا سـال در این درخواسـت درجـا بزنند که 
مثلـن آیـا حجاب، چگونه باید باشـد یا زنـان می توانند به 
ورزش گاه برونـد یـا خیـر، توقعات بعدی متراکم می شـود 

و بـا پاسـخ نگرفتـن، ناامیـدی 

حقوق سیاسـی و اجتماعی محروم شـدند و دروازه های 
مکاتـب و مـکان های آموزشـی به روی دختران بسـته 
و معلمان نسـوان از کارشان برکنار شـدند. در این دوره 
زنـان از طبیعـی تریـن و ابتدایـی ترین حقوق انسـانی 
خویـش محروم شـدند، حکومـت طالبـان را باید بدون 

مبالغـه قبرسـتان زنان افغانسـتان نامید.
یازدهـم سـپتامبر نقطـه عطفـی بـرای شـکل گیـری 
دولـت جدیـد و امیـد تـازه بـرای زنـان افغانسـتان بـه 
شـمار می آیـد. بعـد از سـقوط طالبـان، نیروهـای ناتو 
بـه رهبـری ایاالت متحـده امریکا، طرح نو برای شـکل 
گیـری دولـت در کنفرانـس بـن ریختـه شـد. در ایـن 
کنفرانـس چند موضـوع مورد توجـه قرارگرفت: حقوق 
بشـر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات وحقوق زنان مطرح 
شـدند. در ایـن کنفرانـس از جملـه 24 نماینـده گان 
رسـمی  دو زن ، آمنه افضلی و خانم سـیماثمر شـرکت 
داشـتند و از میـان 3۷ نفـر اعضـای غیـر رسـمی  سـه 
خانـم، رنـا یوسـف منصـوری، فاطمه گالنـی و صدیقه 
بلخـی کـه جمعـا پنج زن می شـود، شـرکت داشـتند.

در موافقـت نامـه بـن راجـع بـه نقـش زنـان در آینـده 
کشـور تذکراتـی بـه وضـوح مطرح شـده اسـت : 1-در 
مقدمـه کـه حاوی اهـداف موافقت نامه اسـت حکومت 
افغانسـتان یـک دولـت انـاث پذیرکثیراالقـوام و ممثل 
همـه مـردم باشـد . 2- در ترکیب اداره موقـت در ماده 
3آن آمـده اسـت انتخـاب اشـخاص بر اسـاس لیاقت و 
شایسته سـاالری فـردی صـورت بگیـرد .اهمیت سـهم 
گیـری زنان در حکومت ضروری پنداشـته اسـت براین 
اسـاس دو زن شـامل کابینه گردیدند: داکتر سیما ثمر 
بـه عنـوان وزیـر امـور زنـان و دکتر سـهیال صدیـق، به 
عنـوان وزیـر صحت عامـه حکومت موقت تعیین شـد. 

3- در بخـش چهارم مربوط 

اهمیت حضور پر رنگ زنان در سیاست 
و نظام سیاسی

نگاهی به وضعیت سیاسی زنان در دوره پس 
از طالبان)شکل گیری دولت جدید(
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  ادامه در صفحه2 ...

  ادامه در صفحه2 ...

چگونه میشود حدس زد
قبر زندگی را

وقتی زنده زنده
تابوت شوی

و خدایان مذکر ناقص العقل ات بخوانند
صدای پاها را بشنویی

حتا 
تشخیص بدهی کی ها تو را به شانه می کشند

واز پچ پچ اطرافیان 
» ریسمان های دار که برایت بافته بودند« سر 

بزند
 آنقدر به درازی این ریسمان ها فکر کنی که

از مردن منصرف شوی 
و بخواهی سال ها زنده باشی 

تا ...
نه 

نمی شود حدس زد
آیا این عقل به تاراج رفته

بیدار خواهد شد؟ 
و به شباهت زندگی و مرگ پی خواهد برد؟

ترس 
سیاهی براقی انداخته است به چشم های نیم باز

لبخند خدا نیز ترسناک تر از تاریکی است
زنده یی و مردن را

مرده یی و زندگی را 
پله پله باال می شوی

دست روح خودت در دست
گاه سر بلند و گاه پست

روح من 
سرزمین به تاراج رفته یی است که

یک آه فاصله تا آسمان دارد

 کریمه شبرنگ
تحلیلجعِدگیسو

صبور بیات
دانش آموخته ی روابط 

بین الملل

تحلیل
زمان سیرت


