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تالش غنی برای تغییر ساختار 
دستگاه دیپلماسی؛
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کارزار ضد تبعیض؛ 
بازتاب صدای زنان ممنوعیت ترانه  خوانی دختران افغان چگونه رفع شد؟

در رسانه ها راه دشوار زنان افغان به عنوان 50 درصد نفوس جمعیت کشور، منجر به کسب تجارب و دادخواهی های موفق شده است. در سال 2015 
طرح وزارت معارف برای لباس شاگردان دختر جنجالی شد؛ طرحی که براساس آن دختران باید بدن خود را با لباس بلند و رنگ تیره، مشابه 

لباس گروه های تندرو اسالم گرا می پوشاندند.

امروز، 15 روزنامه مطرح جهان با راه اندازی کارزار »به سوی برابری« چالش ها 
و راه حل های دست یابی به برابری جنسیتی را به هدف ایجاد جوامع قوی  تر 

برجسته می کنند.

بـه سـوی

بـرابـری

مرگ سهراب عظیمی؛ 
پسران چه کسانی کشته 

می شوند؟

4

مجلس خواهان برخورد قانونی است



 

زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه افغانستان در طول تاریخ قربانی 
جنگ، فقر و عقب مانده گی فرهنگی بوده اند. در چنین کشوری 
به گونه طبیعی زنان ستم مضاعفی را تجربه می کنند. فرهنگ 
مردساالری که خواهان راندن زنان از تمام عرصه های زنده گی 
اجتماعی است، هم چنان به قوت خود باقی است. تالش هایی که 
به ویژه در بیست سال اخیر برای رفع ستم و تبعیض علیه زنان 
انجام یافته است، تنها در چند شهر بزرگ محدود مانده است. 
بی سوادی و تسلط فرهنگ مردساالر در اکثر نقاط افغانستان زنان 

را از رسیدن به حقوق اولیه انسانی آن ها بازداشته است.
پس از سقوط طالبان و تحول جدید سیاسی، امیدهای فراوانی 
برای رسیدن به یک جامعه فارغ از تعبیض جنسیتی در میان 
مردم افغانستان قوت گرفت. با وجود حساسیت های سنتی در 
برابر دادخواهی برای حقوق زنان، در اثر فعالیت نهادهای حقوق 
بشری، تالش های حکومت افغانستان و حمایت های بین المللی، 
ارزش های جدیدی چون برابری حقوق زن و مرد در جامعه کم 
کم جا افتاد و به یک بحث جدی میان گروه های اجتماعی مبدل 

شد.
زنان  روی  به  ادارات  و  دانشگاه ها  مکاتب،  دروازه  دوره  این  در 
گشوده شد و سازوکارهای حقوقی نیز برای حفاظت از زنان به 
از فضای جدید حقوقی وارد حوزه  استفاده  با  زنان  وجود آمد. 
عمومی شدند و توانایی های شان را به رخ جامعه سنتی و بی باور 
به توانمندی های زنان کشیدند. زنان شور و اشتیاق وافری برای 
فراگیری علوم جدید و حضور در  عرصه های سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی از خود تبارز دادند. آن ها در نظام آموزشی، نهادهای 
مدنی، نهادهای رسانه ای و نهادهای سیاسی وارد شدند و بخشی 

از تحوالت دو دهه اخیر را رقم زدند.
در ماده 22 قانون اساسی جدید هرگونه تبعیض علیه زنان به 
عنوان اتباع افغانستان ممنوع قرار داده شد و هم چنان در همین 
تأکید  قانون  برابر  در  مرد  و  زن  برابری  بر  اساسی  قانون  ماده 
سال 200۷  در  افغانستان  جمهور  رییس  است.  گرفته  صورت 
قانون منع خشونت علیه زنان را طی یک فرمان تقنینی صادر 

کرد.
حوزه  در  زنان  مشارکت  و  بردن حضور  باال  برای  آن،  کنار  در 
سیاست امتیازهای ویژه قانونی برای زنان در نظر گرفته شد. در 
قانون اساسی جدید سیستم سهمیه برای شورای ملی معرفی 
شد که بر اساس آن 2۷ درصد از کرسی های مجلس نماینده گان 
گرفت.  تعلق  زنان  به  سنا  مجلس  کرسی های  از  درصد   1۷ و 
هم چنان 50 درصد کرسی های انتصابی مجلس سنا برای زنان 

اختصاص داده شد.
این تحوالت باعث آن شد که دیدگاه سنتی که بر پایه آن زن 
به عنوان جنس دوم و موجود ناتوان تلقی می شد متزلزل شود و 
جامعه ما هرچند با شک و تردید درحال پذیرفتن حضور زنان در 

عرصه های گوناگون حیات اجتماعی است.
روزنامه هشت صبح که از سال 200۷ به این سو فعالیتش را آغاز 
کرد، با ایده رعایت حقوق بشر و برابری حقوق زن و مرد اساس 
گذاشته شد. در کنار آن از همان آغاز پخش و نشر آگاهی درباره 
این روزنامه  داد.  قرار  فعالیت هایش  را در سرلوحه  زنان  حقوق 
ایجاد ستون های ویژه زنان، مجله اختصاصی زنان در جنب  با 
روزنامه، پخش مقاالت تحقیقی و تحلیلی و نشر گزارش هایی 
از خشونت ها علیه زنان از نهادهای مهم مبارزه علیه خشونت بر 

زنان در افغانستان بوده است.
روزنامه هشت صبح هم چنان به مناسبت هایی چون هشت مارچ 
و روز جهانی قاعده گی با نشر ویژه نامه هایی تعهد این روزنامه به 
باال بردن آگاهی درباره مسایل مختلف مربوط به زنان را نشان 
داده است. با وجود این فعالیت ها و دست آوردها؛ اما راه درازی 
برای برابری حقوق زن و مرد در پیش رو است. خروج نابهنگام 
جامعه جهانی از افغانستان یک بار دیگر ترس استیالی نیروهای 

سنتی بر سرنوشت زنان را در میان زنان ایجاد کرده است.
با همه این ها راه مبارزه برای احقاق حقوق زنان راه درازی است 
و نیاز است تا همه گروه های اجتماعی در همکاری با نهادهای 
را  منسجمی  فعالیت  راه  این  در  بشر  حقوق  حامی  بین المللی 

سازمان دهند.
روزنامه هشت صبح با پیشینه فعالیت برای احقاق برابری حقوق 
زن و مرد به کارزار جهانی”به سوی برابری” چالش ها و راه های 
کارزار  این  است.  پیوسته  جنسیتی  برابری  به  دست یابی  حل 
جهانی با ابتکار نهاد بین المللی اسپارک نیوز راه اندازی شده است 
و در آن به شمول روزنامه هشت صبح 15 روزنامه مطرح جهانی 
پیوسته اند. این روزنامه ها در کشورهای چون افغانستان، جاپان، 
انگلستان، ارجنتاین، برازیل، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کینیا، لبنان، 
ماه  از کشورهای دیگر در هجدهم  مراکش، سویس و شماری 

جون راه اندازی شده است.

تا رسیدن به جامعه فارغ از 
تبعیض جنسیتی راه درازی 

در پیش است
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۸صبح، کابل: جیک سالیوان، مشاور امنیت 
ترکیه  که  است  کرده  اعالم  سفید،  کاخ  ملی 
پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، 
نقش اصلی را برای تأمین امنیت هوایی کابل 

)حامد کرزی( بازی می کند.
است  گفته  خبری  نشست  یک  در  سالیوان 
رجب   و  امریکا  رییس جمهور  بایدن،  جو  که 
طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در حاشیه 
نشست سران سازمان پیمان نظامی اتالنتیک 
میدان  امنیت  تأمین  مورد  در  ناتو  یا  شمالی 
هوایی کابل به صورت مفصل گفت وگو کرده 

است.
و  امریکا  رییس جمهوران  که  است  افزوده  او 
ترکیه در این مورد توافق کردند که همکاری 

کنند.
و  کمک  خواستار  اردوغان  سالیوان،  گفته  به 
حمایت امریکا برای انجام این مأموریت شد که 
از سوی بایدن تأیید شد و گروه های فنی روی 

جزییات آن کار می کنند.
مشاور امنیت ملی امریکا تصریح کرد که تعهد 
ترکیه  که  کرد  ثابت  امریکا  و  ترکیه  رهبران 
نقش اصلی را در تأمین امنیت میدان هوایی 

بین المللی حامد کرزی بازی می کند.
امنیت  تأمین  روی  نیز  ناتو  نشست سران  در 
هوایی کابل گفت وگو و توافق شد که هزینه آن 

از سوی اعضای ناتو تأمین شود.
خارجی  نیروهای  حضور  نوع  هر  با  طالبان 
مخالفت کرده اند. تأمین امنیت میدان هوایی 
دو  کابل  در  سیاسی  نماینده گی های  و  کابل 
از  پس  بین المللی  جامعه  برای  مهم  مساله 

خروج نیروهای خارجی است.
هرچند طالبان گفته اند که دیپلمات ها را هدف 
به  که  گفت  سالیوان  جیک  اما  نمی گیرند، 

آن چه طالبان اعالم کرده، باور ندارد.
او افزود که نگرانی حمله طالبان به دیپلماتان 
بین المللی و غربی را جدی می گیرد و به همین 
کار  امنیت  موثر  و  دقیق  برنامه  روی  دلیل 

جریان دارد.
هوایی  میدان  امنیت  تأمین  واگذاری  مساله 
نیز  این  از  پیش  ترکیه  نیروهای  به  کابل 
رییس  است.  شده  مطرح  مکرر  صورت  به 
جمهور ترکیه از مأموریت جدید این کشور در 
افغانستان و احتمال حضور نیروهای ترکیه پس 
از پایان روند خروج نیروهای بین المللی سخن 
زده و در این مورد خواستار همکاری پاکستان 

شده است.
پنج شنبه،  روز  کشور  خارجه  امور  وزارت 
حرف های  که  کرد  اعالم  جوزا،  بیست وهفتم 
اردوغان در مورد حضور نیروهای کشوری دیگر 
اساساً  هوایی،  میدان  امنیت  تأمین  مورد  در 

»غلط« تفسیر شده است.
از این ارگ ریاست جمهوری نیز گفته  پیش 
بود که نیروهای امنیتی مسوول تأمین کشور 
هستند و این نیروها از تمامیت ارضی کشور 

دفاع می کنند.

۸صبح، کابل: افغانستان و قزاقستان توافق نامه 
همکاری های نظامی امضا کردند. این توافق نامه 
از سوی حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی و 
نورالن برمک بایف، وزیر دفاع قزاقستان در شهر 

نورسلطان امضا شده است.
این  اعالم کرده است که  امنیت ملی  شورای 
در  نظامی  متقابل  حمایت  زمینه  توافق نامه 
حوزه های مختلف را بین دو کشور ایجاد کرده 

است.
طبق اعالم شورای امنیت ملی، در این توافق نامه 
امکان تمرینات مشترک، همکاری های طبی، 
و  لوژستیکی  پشتی بانی  تجهیزات،  نوسازی 
اطالعاتی  همکاری  و  جنگ  آموزش  فنی، 

نظامی میان دو کشور شامل است.
بلندپایه  هیأت  یک  راس  در  محب  حمداهلل 
دولتی روز پنج شنبه به نورسلطان رفت. او در 
جریان این سفر مشاور امنیت ملی با مقام های 
قزاقستان دیدار و روی مسایل امنیتی گفت وگو 

کرده است.

دایکندی  در  محلی  منابع  بامیان:  ۸صبح، 
ولسوالی  تگاب«  »سر  روستای  که  می گویند 
به تصرف طالبان درآمده و  این والیت  پاتوی 
و  مسکونی  خانه های  گروه  این  جنگ جویان 

خرمن های مردم را »به آتش کشیده اند«.
غیرت جواهری، عضو شورای والیتی دایکندی، 
از  پس  طالبان  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به 
جوزا،  بیست وهفتم  پنج شنبه،  روز  چاشت 
روستای »سر تگاب« پاتو را تصرف کرده اند و 
شمار زیادی باشنده گان محل از مناطق شان 

بی جا شده اند.
جواهری افزود که طالبان به  منظور ایجاد »ترس 
و وحشت«، به تخریب و آتش زدن خانه های 
مسکونی دست زدند. به گفته  جواهری، بی جا 
شده ها در وضعیت بسیار بد به سر می برند و 
به دلیل دوری راه تاکنون هیچ کمکی به آن ها 

صورت نگرفته است.
این عضو شورای والیتی دایکندی تصریح کرد 
نیز در  برخی روستاهای دیگر  باشنده گان  که 
پاتو بدون این که درگیری در آن صورت بگیرد، 
طالبان،  سوی  از  »وحشت«  ایجاد  به دلیل 

مناطق شان را ترک می کنند.
محلی  اداره  مسووالن  دیدگاه  خواستیم 
دایکندی را نیز داشته باشیم، اما با تماس های 

زیاد موفق به دریافت پاسخ آن ها نشدیم.
ارشد  مشاور  محقق،  محمد  هم،  سویی  از 
در  امنیتی،  و  سیاسی  امور  در  رییس جمهور 
فیس بوک خود نوشته است: »در ولسوالی پاتو 
در دایکندی جنگ شدید است. طالبان نقطه 
چپاول  و  زدن  آتش  به  و  گرفته  را  تگاب  سر 

شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کابل:  ۸صبح، 
جمعه،  روز  چاشت  از  پس  ملی،  مصالحه  عالی 
وزیر  قریشی،  شاه محمود  با  جوزا،  بیست وهشتم 
اجالس مجمع  پاکستان، در حاشیه  امور خارجه 

دیپلماسی آنتالیا دیدار کرد.
عبداهلل  با  دیدار  در  قریشی  سپیدار،  اعالم  طبق 
سیاسی  حل  طرف دار  کشورش  که  است  گفته 
قضیه افغانستان از طریق گفت وگو است و به هیچ 
طالبان  تسلط  یا  و  نظامی  حل  طرف دار  صورت 

نیست.
شاه محمود قریشی گفته است که پاکستان آماده 
است که افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک 

کند.
سپیدار به نقل از شاه محمود قریشی نوشته است 
که سیاست پاکستان در منطقه تغییر کرده است 
و این کشور برای توسعه و اتصال منطقه ای دید 
اقتصاد محور در منطقه را دنبال می کند و تحقق 
افغانستان  در  ثبات  و  صلح  مستلزم  دیدگاه  این 

سریع  اقدام  باید  حکومت  مشغول اند.  خانه ها 
برای تصفیه پاتو انجام دهد.«

از نُه روز به این طرف درگیری میان نیروهای 
ولسوالی  از  بخش هایی  در  طالبان  و  امنیتی 
روز  دارد.  جریان  دایکندی  والیت  پاتوی 
پنج شنبه، بیست وهفتم جوزا، مسووالن امنیتی 
این والیت تأیید کردند که در ادامه درگیری ها، 
چهار نیروی خیزش مردمی جان باخته  و سه 
گفته   به  همین طور  شده اند.  زخمی  دیگر  تن 
مسووالن امینتی دایکندی، هشت جنگ جوی 

طالب نیز در آن درگیری ها کشته شدند.
بار بر  نُه روز به این طرف، طالبان چندین  از 
یورش  پاتو  ولسوالی  مرکز  »قخور«  منطقه 
این  اداره  به تصرف  تاکنون موفق  اما  برده اند؛ 

ولسوالی نشده اند.
و  امنیتی  نیروهای  میان  هم  هنوز  درگیری  

جنگ جویان طالبان در ساحه جریان دارد.
امنیت  آمر  مالستانی،  نقیب اهلل  این  از  پیش 
فرماندهی پولیس دایکندی، به روزنامه ۸صبح 
گفته بود که شماری از مردم در ولسوالی پاتو 
از جمله باشنده گان منطقه »تمزان« به نحوی 
با طالبان همکاری دارند و حدود ۶00 خانواده 
مناطق خود را ترک کرده اند و طالبان در آن ها 

سنگر گرفته اند.
خود  حمالت  گذشته  هفته  پنج شنبه  طالبان 
را آغاز کردند و  پاتو در دایکندی  بر ولسوالی 
برخی روستاهای این ولسوالی از جمله منطقه 
و  است  پشتون نشین  عمدتاً  که  »تمزان« 
همین طور به تازه گی روز گذشته روستای »سر 

تگاب« را نیز در کنترل خود درآورده اند.

است.
شورای عالی مصالحه ملی می گوید که دو طرف 
در این دیدار درباره تالش های صلح، همکاری های 
مشترک میان دو کشور و آخرین تحوالت سیاسی- 

امنیتی در افغانستان و منطقه گفت وگو کرده اند.
عبداهلل عبداهلل در دیدار با قریشی گفته است که 
اراده  صلح  به  دست یافتن  برای  افغانستان  مردم 

جدی دارند.
ثبات  و  صلح  تأمین  در  را  پاکستان  نقش  او 
افزایش  خواهان  و  خوانده  مهم  افغانستان  در 

همکاری های این کشور شده است.
عبداهلل و قریشی بر آغاز مذاکرات معنادار و استفاده 
افغانستان  صلح  به  دست یابی  برای  فرصت ها  از 

تأکید کرده اند.
شرکت  برای  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا رفته است. او 
تاکنون با برخی از مقامات کشورهای شرکت کننده 

در این نشست دیدار کرده است.

»طالبان در پاتوی دایکندی خانه های مسکونی را آتش زده اند«؛ 
محقق: حکومت برای تصفیه پاتو سریع اقدام کند

کاخ سفید: 
ترکیه نقش اصلی را برای 

تأمین امنیت میدان هوایی 
کابل بازی خواهد کرد

افغانستان و قزاقستان 
توافق نامه همکاری های 

نظامی امضا کردند

وزیر خارجه پاکستان در دیدار با عبداهلل: 
اسالم آباد طرف دار تسلط نظامی طالبان نیست



کابینه  تصمیم  براساس 
ساختار  است  قرار  حکومت، 
امور  وزارت  تشکیالتی 
دستگاه  عنوان  به  خارجه 
دیپلماسی کشور، دست خوش 
تغییر شود. یکی از تالش ها در 
این راستا، تنقیص 30 درصدی 
بست های سفارت خانه ها و کاهش مدت دوره کاری 
دارد  توقع  حکومت  این،  کنار  در  است.  دیپلمات ها 
این نهادها به عنوان نهادهای عایدزا استفاده  از  که 
کند. دلیل این اقدام نیز مشکالت اقتصادی ای خوانده 
اقدام  این  است.  مواجه  آن  با  حکومت  که  می شود 
ریاست جمهوری با سدی به نام قانون برخورده است. 
تا  جمهوری  ریاست  که  می گویند  حقوقی  آگاهان 
زمان تعدیل قانون و کاهش دوره کاری دیپلمات ها 
و کارکنان کونسلی، نمی تواند آنان را از امتیازات شان 
تقنینی  فرمان های  آنان، حتا  گفته  به  کند.  محروم 
رییس جمهور نیز نمی توانند مواد قانون را نفی کنند؛ 
زیرا در حال حاضر شرایط آن موجود نیست. اعضای 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون 
نظام  عنوان  به  حکومت  که  می کنند  تصریح  نیز 
جمهوری باید به »اصل حاکمیت قانون« متعهد بماند 
و هر اقدامی را از مجرای قانونی پس از تعدیل مواد 
قانون انجام دهد. در همین حال، اعضای مجلس در 
سهم شان خواستار در نظر گرفتن اصل قانون در این 
اقدامات خالف  آنان،   باور  به  اصالحات شده اند؛ زیرا 
قانون زیر نام اصالحات، منطقی نیست و حکومت باید 
این اقدامات را بر بنیاد یک برنامه معقول و در تفاهم 

با مجلس انجام دهد.
ارگ ریاست جمهوری در جریان نشست شماره چهار 
کابینه که در هفدهم جوزای سال روان برگزار شده 
درصد  تنقیص 30  روند  که  است  داده  دستور  بود، 
با کاهش دوره سه ساله آغاز  بست های دیپلماتیک 
شود. در کنار این اقدام، برای برخی از تنقیصات دیگر 
شده  داده  هدایت  نیز  سیاسی  نماینده گی های  در 
عنوان  زیر  که  کابینه  مصوبه  سوم  بخش  در  است. 
»تصامیم متفرقه« تصریح یافته و نسخه ای از آن به 
۸صبح رسیده، وزارت امور خارجه مکلف خوانده شده 
است که »بسته اصالحات تشکیالتی« آن وزارت را بر 
بنیاد »اصل نیازمندی، موثریت و اقتصادی بودن« در 
جریان سه ماه تطبیق کند و از پیش رفت آن به ارگ 

گزارش دهد.
در بند سوم این بخش گفته شده است: »وزارت امور 
خارجه موظف است تا حین تطبیق بسته اصالحاتی 
بست های  تنقیص  درصد   30 مشخصاً  وزارت؛  آن 
دوره خدمت سه  با کاهش  در خارج  را  دیپلماتیک 
ساله و تنقیصات نماینده گی های سیاسی را براساس 
ضرورت و اولویت های کشور و معیار روابط بین المللی 
طی سه ماه انجام داده، گزارش آن را به کابینه ارایه 
کند.« غنی گفته است که وزارت خارجه در همکاری 
آن  ملکی،  و خدمات  اداری  اصالحات  کمیسیون  با 
شمار از دیپلمات هایی که در سال های گذشته »بدون 
از  یکی  به  یا  شده اند  مقرر  قانونی«  شرایط  رعایت 
زبان های معتبر بین المللی تسلط کامل ندارند را به 

دیگر اداره های دولتی توظیف کند.
دیپلمات ها،  این  جای  به  ارگ،  تصمیم  بنیاد  بر 
با  »نامزدان واجد شرایط از طریق روند رقابتی آزاد 
رعایت اسناد تقنینی استخدام شوند«. در کنار این 
مورد، وزارت مالیه موظف شده است که در همکاری 
عواید  همه  مرکزی،  بانک  و  خارجه  امور  وزارت  با 
نماینده گی های سیاسی مقیم کشورهای خارجی را 
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همانند دیگر عواید واحدهای بودجه ای مطابق طرح 
در  کند.  خزاین«  »واحد  حساب  شامل  پیشنهادی، 
تصمیم کابینه، تصریح یافته است که وزارت مالیه در 
این راستا از عمل کردش به محمداشرف غنی اطمینان 

دهد.
از سفارت خانه ها  که  ارگ می خواهد  ترتیب،  این  به 
عواید به دست آید و سپس این عواید به خزانه دولت 
منابع می گویند که  موارد،  این  اضافه شود. در کنار 
دلیل اصلی تصمیم حکومت برای تنقیص بست های 
دیپلماتیک، مشکالت اقتصادی  است. هرچند تالش 
شد که وزارت امور خارجه در مورد این تصمیم ارگ 
امور  اما مسووالن وزارت  و دالیل آن جزئیات دهد؛ 
خارجه حاضر نشدند که در این مورد گفت وگو کنند.

زورآزمایی غنی و سد راهی به نام قانون
هم زمان با این تصمیم کابینه، بحث مربوط به دوره 
صراحت  دیگری  طور  قانون  در  دیپلمات ها  کاری 
یافته است. هرچند ارگ ریاست جمهوری صالحیت 
تغییر در بست ها را دارد؛ اما این نهاد نمی تواند بدون 
تعدیل مواد قانون، به کاهش دوره کاری دیپلمات ها 
و قطع امتیازات آنان اقدام کند. در ماده ششم قانون 
کارکنان دیپلماتیک و کونسلی آمده است: »کارکنان 
از سپری کردن  بعد  دیپلماتیک و خدمات کونسلی 
مدت سه سال خدمت باالفعل در خارج از کشور، از 
وظیفه موجود به مرکز تبدیل گردند. سپری نمودن 
مدت متذکره در مرکز نیز الزامی می باشد.« به این 
نماینده گی های  در  دیپلمات ها  کاری  دوره  ترتیب، 

سیاسی خارجی، سه سال است.
آگاهان حقوقی نیز می گویند که رییس جمهور برای 
مواد  تعدیل  به  نیاز  دیپلمات ها،  کاری  دوره  کاهش 
قانون دارد. وحید فرزه ای، آگاه حقوقی، روز جمعه، 
بیست وهشتم جوزا به روزنامه ۸صبح گفت که هرگاه 
امتیازی در قانون برای کارکن خدمات ملکی در نظر 
گرفته شود، تا زمان تعدیل مواد مربوطه قانون، هیچ 
به  بگیرد.  کارمند  از  را  امتیاز  آن  نمی تواند  فردی 
این ترتیب، او تصریح کرد که تا زمان تعدیل قانون 
خدمات دیپلماتیک و کونسلی، زمان خدمت کارکن 
خدمات این بخش نیز محدودشدنی نیست. فرزه ای 
تنقیص  و  تغییر  جمهور صالحیت  رییس  که  افزود 
اما  دارد؛  ملکی  خدمات  قانون  براساس  را  بست ها 
این  آن،  احکام  به  مطابق  و  تعدیل شود  باید  قانون 
صالحیت به رییس جمهور داده شود که بست های 

خدمات کونسلی را محدود کند.
آن،  غیر  در  که  گفت  فرزه ای  وحید  ترتیب،  این  به 
کونسلی  خدمات  و  دیپلماتیک  کارکنان  قانون 
شرایطی را که قانون خدمات ملکی پیش بینی کرده، 
تغییری  نوع  هیچ  آن،  براساس  و  است  نداده  تغییر 
صورت  آن  حکم  و  جمهور  رییس  هدایت  مطابق 
گرفته نمی تواند. او گفت که حتا فرمان تقنینی رییس 
جمهور نیز نمی تواند این تغییرات را اعمال کند، مگر 
این که شرایط مندرج ماده ۷9 قانون اساسی را تکمیل 
کرده باشد. به باور وحید فرزه ای، تاکنون »هیچ فرمان 

رییس جمهور« این شرایط را تکمیل نکرده است.
اعضای کمیسیون مستقل  آگاهان حقوقی،  کنار  در 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز بر »اصل حاکمیت 
قانون« در بحث اصالحات تأکید دارند. عبداهلل شفایی، 
عضو این کمیسیون، روز جمعه، بیست وهشتم جوزا 
و  دموکراتیک  حکومت  وجوه  از  یکی  که  گفت 
حاکمیت  اصل  اساسی،  قانون  بر  مبتنی  جمهوریت 
قانون است که در قانون اساسی تصریح یافته است. 
به گفته او، اصل حاکمیت قانون این است که مجریان 

قانون تابع آن باشند و در چوکات قانون عمل کنند، 
نه فراقانونی. به باور آقای شفایی، ممکن است که در 
حکومت های دیکتاتوری افرادی باشند که فراقانونی 
عمل کنند؛ اما به گفته او، در حکومت مبتنی بر نظام 

جمهوری، اصل حاکمیت قانون اهمیت دارد.
فراقانونی  اقدامات  که  کرد  تصریح  شفایی  عبداهلل 
توسط حاکمان، »نقض اصل حاکمیت قانون« است. 
باید از مجرای آن اصالح، تعدیل  او افزود که قانون 
مستقل  این عضو کمیسیون  تطبیق شود.  و سپس 
که  کرد  تصریح  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
صالحیت رییس جمهور در کشور، »تطبیق قانون« 
رییس  شفایی،  گفته  به  »قانون گذاری«.  نه  است، 
جمهور می تواند که براساس فرمان تقنینی به چنین 
اقداماتی دست بزند؛ اما به گفته او، این فرمان باید در 
مطابقت با ماده ۷9 قانون اساسی صورت گیرد. این در 
حالی است که به گفته او، شرایط فرمان تقنینی در 

حال حاضر وجود ندارد.
در ماده ۷9  قانونی اساسی آمده است که حکومت 
می تواند در حالت تعطیلی مجلس نماینده گان و در 
صورت »ضرورت عاجل«، به استثنای امور مربوط به 
بودجه و مالی، فرمان های تقنینی را ترتیب کند. با 
این فرمان در خالل  این حال، گفته شده است که 
30 روز از تاریخ آغاز نخستین جلسه شورای ملی باید 
به نشست عمومی ارایه شود و در صورت رای رد، از 

اعتبار ساقط می شود.

پافشاری مجلس بر اصالحات منطقی و رویکرد 
قانونی

می گویند  سهم شان  در  نماینده گان  مجلس  اعضای 
که از تالش حکومت برای تنقیص بست های دستگاه 
دیپلماسی کشور آگاهی دارند؛ اما می افزایند که هنوز 
بحث کاهش دوره کاری دیپلمات ها از سوی وزارت 
امور خارجه مطرح نشده است. حمیدالدین یولداش، 
معاون کمیسیون امور بین المللی مجلس نماینده گان، 
روز جمعه به روزنامه ۸صبح گفت که روی این مورد، 
شده  بحث  خارجه  امور  وزارت  مسووالن  با  بار  سه 
است. به گفته او، آخرین بار، اعضای این کمیسیون 
بیست وپنجم  سه شنبه،  روز  وزارت،  مسووالن  و 
براساس  که  افزود  یولداش  کردند.  گفت وگو  جوزا 
نماینده گی های  در  دیپلمات  هم اکنون 4۶0  آمارها،  
دارند  حضور  کشور   45 در  افغانستان  دیپلماتیک 
که به گفته او، قرار است »50 درصد« آن به کشور 
بازگردند. او افزود که در کنار این، قرار است شماری از 

کارمندان وزارت نیز از سمت شان برکنار شوند.
یولداش تصریح کرد که در گفت وگوها، از عادالنه نبودن 
و خالف قانون بودن این موضوع توسط اعضای مجلس 
یاد شده است. به گفته او، این هیأت پس از دیدار با 
رییس جمهور غنی، با چندین شرط بازگشتنه اند که 
از آن جمله، می توان از »سویه لیسانس«، »تسلط به 
یک زبان خارجی« و »دست رسی به تکنولوژی روز« 
این شرایط،  با  که  این عضو مجلس گفت  کرد.  یاد 
هم اکنون 10 درصد از کارمندان وزارت امور خارجه 
برکنار  سمت شان  از  کشور  از  خارج  و  داخل  در 
شرایط  این  با  نیز  کمیسیون  اعضای  که  می شوند 
وزارت  مجلس،  عضو  این  گفته  به  کرده اند.  موافقت 
امور خارجه گفته است که به این کارمندان فرصت 
این  با  ثابت کنند.  را  این شرایط  تا داشتن  می دهد 
پیشنهاد  بین المللی  امور  کمیسیون  اعضای  حال، 
کرده اند که این قرار باید از سوی وزارت امور خارجه 
به این کمیسیون فرستاده و سپس به مجلس ارایه 
شود که وزارت نیز با آن موافقت کرده است. به گفته 

او، مالقات بعدی میان دو طرف، برای روز سه شنبه 
هفته روان تنظیم شده است.

جمهور  رییس  که  گفت  یولداش  حمیدالدین 
شوند؛  خواسته  زودتر  هرچه  افراد  این  می خواست 
کار  این  اعضای مجلس گفته اند که  او،  به گفته  اما 
باید تکمیل  »غیرقانونی« است؛ زیرا مدت سه سال 
به شورا  قانون  ماده  تعدیل  باید  آن،  غیر  در  و  شود 
وزارت  ترتیب،  این  به  شود.  تصویب  سپس  و  ارایه 
تکمیل شدن  با  است که  امور خارجه تصریح کرده 
به  را  دیپلمات ها  از  این شمار  دیپلمات ها،  سه سال 
کشور باز می گرداند و به جای آن، دیپلمات های جدید 
تعیین نمی کنند تا به این ترتیب از تورم در تشکیل 
سفارت خانه ها جلوگیری شود. او گفت که این تصمیم 
هنوز عملی نشده است و مجلس هنوز این قضیه را 
این  با  دارد.  نظر  زیر  دیپلمات ها،  از حق  دفاع  برای 
حال، یولداش گفت که در نظر گرفتن معیارها جدی 
در  تشکیالتی  تورم  از  مواردی  آن،  کنار  در  و  است 

شماری از سفارت خانه ها دیده شده است.
برخی دیگر از اعضای مجلس نیز در سهم شان بر اصل 
قانون تأکید دارند. عبدالقیوم سجادی،  نماینده مردم 
بین المللی  امور  و عضو کمیسیون  در مجلس  غزنی 
گفت که اصالحات باید مبنای قانونی و حقوقی داشته 
که  فراقانونی  اقدام  هیچ گونه  او،  باور  به  زیرا  باشد؛ 
نام اصالحات،  نافذه کشور باشد، زیر  مخالف قوانین 
منطقی نیست. او گفت که این کار به جای کمک به 
نظام سیاسی موجود، آن را متزلزل می کند. به باور 
با  تعارض  در  اصالحات  که  باشد  قرار  اگر  سجادی، 
»عمل  باشد،   کونسلی  و  دیپلماتیک  کارکنان  قانون 
امور  یا وزارت  و ریاست جمهوری  غیرقانونی« است 
مجلس  به  تعدیل  طرح  پیشنهاد  به  مکلف  خارجه 

نماینده گان هستند.
او گفت اگر قرار است در دستگاه دیپلماسی اصالحات 
بیاید، اول باید خود دستگاه جایگاه قانونی و حقوقی 
خود را پیدا کند و از دستگاه »مجری برنامه های ارگ 
و  پالیسی سازی  مرکز  »یک  به  جمهوری«  ریاست 
سیاست گذاری در عرصه روابط دیپلماتیک و روابط 
که  گفت  سجادی  عبدالقیوم  شود.  بدل  خارجی« 
زیرا  گیرد؛  صورت  پایین  به  باال  از  باید  اصالحات 
تنقیص کارمندان پایین رتبه »آسان ترین کار« است. 
به این ترتیب، او گفت که در گام اول اصالحات، باید 
سفیران و کارمندان دیپلماتیک عالی رتبه که اوصاف 
گزینش  روابط  و  مناسبات  براساس  و  ندارند  قانونی 
شده اند، فراخوانده شوند. سجادی افزود که این موارد 
با وزارت امور خارجه در میان گذاشته شده است و 
اقدامات  از  حکومت  که  دارند  توقع  مجلس  اعضای 
اما  او  کند.  اجتناب  مجلس  زدن  دور  و  غیرقانونی 
گفت که وزارت امور خارجه در مورد کم کردن زمان 
مأموریت کارکنان دیپلماتیک چیزی نگفته  است. با 
این حال، سجادی تأکید کرد که این اقدام حکومت 
نیازمند یک برنامه و طرح عملیاتی منطقی و معقول 

است که باید در تفاهم با مجلس صورت گیرد.
باید گفت که قضیه اصالحات در دستگاه دیپلماسی 
ارگ  هرچند  است.  جنجالی  زمانی  دیر  از  کشور 
می گوید که در گذشته به تعیین دیپلمات ها خالف 
از  برخی  آن،  برخالف  اما  است،  اقدام شده  معیارها 
وزیران سابق امور خارجه، ارگ را به سیاسی سازی این 
امور  ربانی، وزیر  دستگاه متهم کرده اند. صالح الدین 
خارجه در دوران حکومت وحدت ملی، در گفت وگویی 
رییس جمهور غنی  بود که  گفته  روزنامه ۸صبح  با 
بارها به استخدام های سیاسی در سفارت خانه ها اقدام 

کرده است.

تالش غنی برای تغییر ساختار دستگاه دیپلماسی؛
مجلس خواهان برخورد قانونی است

حسیب بهش



هنگامی که سهراب عظیمی و هم رزمانش پس از بازپس گیری ولسوالی دولت آباد 
فاریاب، جان دادند، رسانه های اجتماعی افغانستان به این مرگ واکنش نشان 

دادند. این در حالی است که در کنار سهراب، بیش از 20 سرباز دیگر نیز کشته 
شده بودند؛ سوال این است که چرا از آن میان، سهراب و مرگ تراژیک او قلب 
همه را به درد آورد؟ واکنش مردم ریشه در یک حقیقت داشت و آن این بود که 

فرزند یکی از جنراالن ارتش افغانستان که نیازی جز عشق به دفاع از وطن او را به 
سنگرهای داغ نکشانده بود، در این جنگ کشته شده بود.

بابک مازیار

کم نگذاشته اند؛ اما بحث ما این است که چه چیزی 
کاخ نشینان ما را با درد و رنج مردم ما پیوند می دهد؟ 
وقتی فرزندان آن ها در کنار فرزندان مردم در سنگر 
نیستند، وقتی خانه های آن ها مانند خانه های مردم ما 
را  و محرومیت  فقر  وقتی  نیست،  تیررس دشمن  در 
مانند اکثریت مردم تجربه نمی کنند، وقتی هیچ دلهره 
و دغدغه ملموس و واقعی ندارند، آن ها چه نسبتی با 

این مردم و با این وطن و خاک دارند؟
احساس مسوولیت و عشق نسبت به این خاک، وقتی 
در جان کسی ریشه می دواند که خون فرزندش مانند 
خون فرزند جنرال عظیمی و هزاران مادر و پدر دیگر 
وقتی  که  است  آنگاه  باشد.  آمیخته  وطن  خاک  با 
سنگری در محاصره دشمن می افتد و مهمات و غذایی 
در  فرزند خودش  یاد  به  است،  نمانده  سربازان  برای 
ارگ  و  سپیدار  کاخ  میان  می افتد.  دیگر  سنگرهای 
رابطه  کامل  گونه  به  وطن،  این  خونین  سنگرهای  و 

عاطفی قطع شده است.
پیامد دیگر جان نثاری های بهترین فرزندان این وطن، 
لوث  از  بوروکراتیک  دستگاه های  پالودن  می بایستی 
فداکاری های  باشد.  عامه  دارایی های  دزدی  و  فساد 
پایتخت  در  باید  مقدم جبهه  در خطوط  ما  سربازان 
را  و هم وطن  به وطن  باید عشق  کنند.  تولید  ارزش 
تقویت کنند؛ اما برعکس در روزهایی که صدها سرباز 
ما در جبهات جان می دهند، سرقوماندان اعلی قوای 
مسلح کشور در غم تعییناتی است که هیچ کس منطق 
سرقوماندان  که  شرایطی  در  نمی داند.  را  لزومش  و 
به  باید در میان مردم ظاهر شود،  اعلی قوای مسلح 
مردم امید و سربازان را مورال بدهد و از این شرایط به 
عنوان فرصتی برای ایجاد هم بسته گی واقعی در میان 
جامعه ای ازهم  گسیخته ما استفاده کند، در سکوت 
فرو رفته است و زمانی هم که سکوتش را می شکند با 
خون سردی تمام جارچیانش اعالمیه می دهند که در 
کنار جنگ، اولویت های دیگری داریم و رییس جمهور 
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بر  کشمیر  پلوامای  در   ،2019 سال  فبروری  ماه  در 
انتحاری شد که  پولیس هند حمله  یک موتر حامل 
شدند.  کشته  هندی  پولیس   40 از  بیش  آن  اثر  در 
این حمله باعث شد که طیاره های هندی وارد خاک 
پاکستان شوند و پایگاه های منسوب به جیش محمد 
در باالکوت که مسوولیت آن حمله انتحاری را پذیرفته 
نقض  حمله،  این  نمادین  معنای  کنند.  بمباران  بود، 
حاکمیت پاکستان در برابر کشته شدن سربازان هندی 

بود.
در  را  هندی  طیاره  یک  پاکستانی ها  جنگ،  این  در 
خاک شان سقوط دادند. آبهی ناندان وارتمان، پیلوت 
آن طیاره در خاک پاکستان اسیر شد. پاکستانی ها از 
او ویدیویی نشر کردند که شبیه یک بازجویی نرم بود. 
در آن ویدیو، پیلوت بعد از معرفی خودش، حاضر نشد 
معلومات بیش تری به مأموران پاکستانی بدهد. تمام 
از  سرشار  هند  بودند.  دیده  را  ویدیو  این  هند  مردم 
خشم و احساسات بود و حکومت هندوستان نیز آماده 
بود تا حمالت تازه ای را بر خاک پاکستان از سر گیرد.

نشر  نیز  پیلوت هندی  پدر  از  در آن زمان، ویدیویی 
شد که یکی از مارشال های بازنشسته ارتش هند بود. 
بر  است،  هند  ارتش  سرباز  یک  پسرش  که  گفت  او 
دشمن  برابر  در  که  می داند  و  است  آگاه  وظیفه اش 
چگونه سخن بگوید. پدرش در زمانی که پسر پیلوتش 
فرزندش  به  او  که  گفت  بود،  پاکستانی ها  اسارت  در 
پاکستان،  صدراعظم  خان،  عمران  می کند.  افتخار 
پیلوت هندی را به عنوان نشان حسن نیت رها کرد. 
از  سرشار  هند  و  کرد  فروکش  هندی ها  آتش خشم 
شادی شد. آبهی ناندان در سطح یک قهرمان ملی از 

جانب مردمش پذیرایی و ستایش شد.
مسأله قابل یادکرد در آن قصه، این است که هندی ها 
به خاطر مرگ 40 سربازشان کشورشان را تا آستانه 
مسأله  بردند.  پیش  پاکستان  با  تمام عیار  جنگ  یک 
مهم دیگر این بود که پسر یک مارشال هندی وظیفه 
که  هم رزمانش  سایر  کنار  در  را  خدمت گزاری اش 
فرزندان مردمان عادی هند بودند، ثابت کرده بود و تا 
سرحد مرگ و اسارت در امر خدمت گزاری به وطنش 

جان نثاری کرده بود.
از  پس  هم رزمانش  و  عظیمی  سهراب  که  هنگامی 
دادند،  جان  فاریاب،  دولت آباد  ولسوالی  بازپس گیری 
واکنش  مرگ  این  به  افغانستان  اجتماعی  رسانه های 
نشان دادند. این در حالی است که در کنار سهراب، 
بیش از 20 سرباز دیگر نیز کشته شده بودند؛ سوال 
این است که چرا از آن میان، سهراب و مرگ تراژیک 
او قلب همه را به درد آورد؟ واکنش مردم ریشه در 
از  یکی  فرزند  که  بود  این  آن  و  داشت  یک حقیقت 
جنراالن ارتش افغانستان که نیازی جز عشق به دفاع 
این  بود، در  را به سنگرهای داغ نکشانده  او  از وطن 
جنگ کشته شده بود. این مسأله در بیست سال اخیر 
بیست  این  در  ما  که  بود؛ چرا  تازه  اتفاق  افغانستان، 
سال با آقازاده هایی از فرزندان رهبران و بلندپایه گان 
باد  و  خوش گذرانی  در  که  بوده ایم  روبه رو  حکومت 
کردن پول های بادآورده پدران شان، در عشرت کده های 

دوبی و سایر کشورها شهره شهر بودند.
مرگ  شدن  برجسته  علت های  از  یکی  هم  شاید 
سهراب، پیام دردآلود و میهن دوستانه جنرالی بود که 
گفت پس از این که دید پسرش از جلو و در سینه گلوله 
خورده است، به او افتخار کرد که در جنگ رو در رو با 
دشمن جان داده و به دشمن پشت نکرده است. جنرال 
عظیمی با پیام زیبا و دردآلودش به همه بلندپایه گان 
حکومت نشان داد که فراتر از دزدی و فرصت طلبی، 

پیوندهای دیگری نیز می توان با مادر وطن داشت.
سرزمین  این  انسان  هزاران  خون  که  او  حرف  این 
ارزش های  و  پرنسیب ها  در  ریشه  آورد،  جوش  به  را 
یک نظامی دارد. ارتشی ها برای جنگ و نبرد آموزش 
اما  باشند؛  آماده  هردم  باید  مرگ  برای  و  می بینند 
مرگی که توأم با عزت و غرور و افتخار باشد، مرگی 
که در نتیجه ایستادن تا پای جان برای حفظ سنگر و 
سرزمین باشد، دقیقاً مانند مرگ سهراب و هم رزمانش.

مرگ سهراب ما را تکان داده است. ما را از خواب بیدار 
کرده است. مردم افغانستان پیش از این فکر می کردند 
که مردن در سنگر شرف و عزت مردم، تنها وظیفه 
روستاییان فقیر است، برعکس سرداری و حکومت   داری 
و عیش و طرب وظیفه آقازاده هایی است که از برکت 
و جالل  به جاه  تهی دستان  تهی کردن جیب همان 
رسیده اند. جنرال عظیمی با پیام تکان دهنده اش نشان 
داد که دفاع وظیفه همه مردم است و تا مشارکت در 
جنگ عادالنه میان »غنی« و فقیر، شهری و روستایی 
تقسیم نشود، حس مالکیت مشترک و عشق نسبت به 

امنیت و آبادی این خاک به وجود نمی آید.
سهراب ارکان حربی اش را از امریکا گرفته بود؛ کسی 
که فرزند یک جنرال بازنشسته ارتش افغانستان بود 

و می توانست مانند پسران سایر بلندپایه گان حکومت 
دست کم  دنیا،  پیش رفته  کشورهای  در  افغانستان 

زنده گی آرامی داشته باشد.
در ادامه به تحلیل مسأله مرگ سهراب می پردازم؛ اما 

پیش از آن، به دو نمونه دیگر نیز اشاره می کنم.
باو بایدن، پسر جو بایدن در آستانه کارزارهای انتخاباتی 
پدرش به عنوان معاون رییس جمهور اوباما، به عراق 
رفت و برای یک سال در آن کشور برای ارتش امریکا 
از رفتن پسرش به  بایدن یک روز پس  خدمت کرد. 
عراق، در یکی از مناظره های انتخاباتی معاونان رییس 
جمهور گفت که اگر پسر او امروز به جنگ عراق نرود، 
نواسه های او مجبور خواهند شد در سال های آینده به 

آن جنگ بروند.
شاهزاده هری در میان سال های 200۷ - 200۸ برای 
مدت چهار ماه به عنوان پیلوت هلی کوپتر آپاچی در 

هلمند خدمت سربازی کرد.
فرزندان  سربازی  خدمت  شاید  دیگر  کشورهای  در 
در  اما  نباشد؛  تازه ای  امر  حکومت ها  بلندپایه گان 
معجزه  به  و  است  نادر  اتفاقات  از  امر  این  افغانستان 
می ماند. از نظر من، قصه مرگ سهراب منفذی است 
که در ظلمت این گورستان گشوده شده است تا نور 

حقیقت را بر اعماق ریاکاری های ما بتاباند.
داوطلبانه  امر  سربازی  که  نیست  مهم  نگارنده  برای 
نمونه در کشورهای  اجباری؛ چرا که هر دو  یا  باشد 
گوناگون آزموده شده و نوعیت سربازی مانع آن نشده 
است که باشنده گان یک سرزمین در خدمت گزاری به 
وطن در روزهای دشوار کوتاهی و یا از بار مسوولیت 

میهنی شانه خالی کنند.
فاصله  کاخ ها  و  سنگرها  میان  افغانستان  در 
عبورناپذیری افتاده است. جنگ کاماًل صبغه طبقاتی 
فاریاب،  و  قندهار  و  هلمند  گرم  سنگرهای  در  دارد، 
آن ها  می بینید.  را  غریب  مردم  و  دهقانان  فرزندان 
شجاع و دالور اند و در میدان نبرد چیزی از فداکاری 

قرار است با ملت درباره خشک سالی نطق آتشین ایراد 
کند. در چنین شرایطی، واکنش مضحک تر از این، در 

جایی دیده یا شنیده اید؟
پای جان  تا  ما  است، سربازان  در جنگ  کشور غرق 
در حال رزمیدن اند و شجاعانه از سنگرهای شان دفاع 
می کنند، ملت تکه و پارچه و ناراض و ناامید است و 
آنگاه سرقوماندان اعلی می خواهد درباره خشک سالی 

بیانیه ایراد کند.
سنگرها  و  سپیدار  و  ارگ  میان  است،  روشن  علتش 
رهبری  و  جمهور  رییس  است.  قطع  عاطفی  رابطه 
نهادهای امنیتی در چنین شرایطی باید در قول اردوها 
به سربازان  افغانستان  ظاهر می شدند و در چارسوی 
حس هم بسته گی می دادند و مردم افغانستان را در کنار 
نیروهای امنیتی بسیج می کردند؛ اما دریغ و صد دریغ 
از یک حرکت مدبرانه و دوراندیشانه رهبر کشوری که 
در جنگ و بحران است. متأسفانه این برخورد بی سابقه 
نیست. رییس جمهور کرزی نیز به دالیل پیوندهای 
قومی اش با طالبان، هرگز از برادری یک طرفه با آن ها 
هزاران  خون  بر  موضعش  این  با  و  نکرد  خودداری 
به  برادرخوانده هایش  توسط  که  ملک  این  سرباز 
انگار  می کرد.  بی حرمتی  پررویی  با  می ریخت،  زمین 
پسرهای   و  کرزی  جنگ  طالب،  و  حکومت  جنگ 
به حرف  منازعه خانواده گی  این  و در  باشد  کاکایش 
و احساسات و مواضع بخش بزرگی از مردم افغانستان 

وقع نمی گذاشت.
اهمیت  پشیزی  اجماع  به  کل  عقل  این  این که  از 
با  را  قدرت  این  از  ذره ای  نیست،  حاضر  و  نمی دهد 

کسی شریک کند، بسیار گفته ایم.
یعنی  افغانستان،  معروف  کاخ نشین  دو  این  فرزندان 
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل، در سنگرها چه، که حتا 
نیستند. فرزندان سایر رهبران -به جز  افغانستان  در 
در  پدرش  کنار  در  امروز  که  دوستم  مارشال  فرزند 
کشورهای  امن  شهرهای  در  همه  می رزمد-  شمال 
منطقه اند و یا در مناطق محافظت شده با دیوارهای سر 

به فلک کشیده در کابل زنده گی می کنند.
نه تنها فرزندان غنی و عبداهلل، که خانواده های اکثریت 
افغانستان  از  بیرون  در  حکومت  بلندپایه گان  مطلق 
زندگی می کنند. عده ای سرگرم تحصیل اند و عده ای 
که  خانواده گی  اقتصاد  چرخه  چرخاندن  سرگرم 
پول های آن را پدران شان از بیت المال به جیب زده اند 

و این حقیقت امروز برکسی پوشیده نیست.
این که مردم در مرگ سهراب مانند سهراب افسانه ای 
انگار  این حقیقت تلخ دارد،  اشک ریختند، ریشه در 
و  است  روستاها  فرزندان  ابدی  و  ازلی  وظیفه  جنگ 
جای رهبر و رهبرزاده، غنودن در بستری از پر قو است 
و در برابر وطنی که هست و بودش را مدیون آن است، 

هیچ مسوولیتی ندارند.
برای آنانی که به جز ثروت اندوزی در این وطن برنامه ای 
از  پس  که  یغمایی  خوان  و  افغانستان  میان  ندارند، 

چپاول آن را لگدمال می کنند، چه تفاوتی است؟
یمن  به  و  لیاقت  و  تالش  و  بی زحمت  که  جوانانی 
این  به سروری  غنی یک شبه  قومی  حاتم بخشی های 
ملک رسیدند، میراث فرهنگی سیاسی دوران جنگ را 
ادامه دادند. آن ها نیز در خویش خوری، منطقه گرایی، 

قوم گرایی، فساد و ثروت اندوزی غرق شده اند.
می شوند.  کشته  وطن  این  در  زیادی  سهراب های 
این  مردم  برای  حداقل  آن ها  جان نثاری های  پیامد 
است که در زیر یوغ طالب و حکومت جهنمی طالب 
زنده گی نمی کنند، روزی که نیاز افتد، مردم در کنار 
فرزندان شان ایستاده خواهند شد، اگر حکومت مانع 
آن نشود؛ اما حکومتی ها نیز باید از خواب غفلت بیدار 
گرفتن  برای  جایی  حکومت  که  بدانند  باید  شوند، 
قرارداد برای اعضای خانواده و تعیینات نورچشمی ها 
این حکومتی که  نیست.  و هم والیتی ها  و هم تباران 
فرزندان  جان نثاری  زور  به  می کنید،  را  کیفش  شما 
فاصله  نیز  افغانستان  است.  سرپا  ملک  این  غریب 
میان میدان هوایی و ویالهای وزیر اکبرخان نیست. 
این کشور 34 والیت دارد. افغانستان تنها قرارداد و 
و خدمت  دارد  این کشور سنگر هم  ندارد،  پوزیشن 
با حس وطن دوستی  باید  که  اداراتی  و  سربازی هم 
از  زیادی  شمار  در  شوند.  اداره  مسوولیت پذیری  و 
والیت ها، فرزندان مردم کشته نمی شوند تا بر دزدی 
میراثی  حکومت  شود.  افزوده  بیت المال  چپاول  و 
به ارث برده  از پدران تان  با سندی  را  نیست که آن 
باشید. حکومت وسیله خدمت گزاری به خانواده های 
سربازانی است که از برکت جان نثاری های آن ها، شما 
تن های عاطل و بیکاره، عیش و طرب می کنید. مانند 
سهراب عظیمی و هم رزمان او باشید که افتخار این 
ملک اند و در پیشگاه تاریخ سرخ روی و سربلند، نه 
شما مفت خورهای کاخ نشین که در پیشگاه مردم و 

تاریخ زرد روی و سرافکنده اید.

مرگ سهراب عظیمی؛ 

پسران چه کسانی کشته 
می شوند؟
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با امضای توافق نامه صلِح دوحه میان طالبان و امریکا، 
مسأله مذاکرات میان افغان ها به یکی از کلیدی ترین 
افغانستان مبدل شد. طالبان به  مسائل در معادالت 
صفت یکی از طرف های اصلی منازعه، همواره سعی بر 
این داشته اند که از موضع قدرت وارد روند مذاکرات 
خواسته های شان  تحمیل  در  ممکن  حد  تا  و  شوند 
قرائت  با  آن ها  بکوشند.  افغانستان  حکومت  بر 
انحصارگرایانه و تقلیل گرایانه از منابع شریعت، جایگاه 
هم  یا  و  می کنند  انکار  یا  را  عمومی  سپهر  در  زنان 
بسیار محدود در نظر می گیرند؛ بنابراین، نگرانی ویژه 
مردم افغانستان و به خصوص زنان، برعالوه چالش های 
دیگری که ممکن است به وجود بیاید، وضعیتی است 
که طالبان پس  از ورود به شهرها بر این قشر  با قید 
گرفتن شرعی بودن یا ناشرعی بودن، تحمیل خواهند 

کرد .
به دلیل این که در دو دهه پسین، طالبان هیچ گونه 

دایکندی  والیت  مرکز  از  من  دانش،  استاد  جناب 
هستم. خانه ام در دو قدمی طالب است. با طالب فقط 
یک تپه فاصله داریم. طالب اگر بر سر تپه برسد، باالی 
اولین خانه ای که حمله می کند، خانه من است. من 
ادعا ندارم که دل سوزتر از همه برای دایکندی هستم. 
سراسیمه گی من از آن جهت است که خطر را در بیخ 
گوش خودم، خانواده ام و مردمم حس می کنم. جناب 
استاد، می دانم که من کوچک تر از آن هستم که به 
شما نامه بنویسم و از شما چیزی بخواهم؛ شما معاون 
رییس جمهور کشور هستید و من یک فرد از طبقه 
از دورافتاده ترین نقطه کشور هستم.  پایین جامعه و 
شاید به راستی من در محاسبه ام اشتباه کرده باشم؛ 
باور دارم که دایکندی آخرین دار و ندار جناب   ولی 
شما است. اگر دایکندی که زادگاه شما است، به دست 
شما  برای   دیگر  که  نکنم  گمان  کند،  سقوط  طالب 
اعتباری باقی بماند. هرچند اکنون هم با نادیده  گرفتن 
چندانی  اعتبار  و  آبرو  مردم  تان،  خواست های  پی هم 
برای شما نمانده است؛ ولی اگر ذره ای هم مانده باشد 
می دهید.  از دست  هم  را  همان  دایکندی،  با سقوط 
من از دیگر رهبران انتظاری ندارم؛ اما از شما از آن 
جهت انتظار دارم که دایکندی زادگاه شما است و باید 
در برابرش احساس مسوولیت کنید. وضعیت دایکندی 
وخیم است. از یک هفته به این سو طالب در ولسوالی 
دارد.  را  نیلی  تسخیر  پالن  و  است  پاتو مستقر شده 
دست  به  نیلی  تسخیر  که  بدهم  توضیح  نیست  نیاز 
اولنگ  میرزا  شریف،  مزار  فاجعه  تکرار  یعنی  طالب، 
و کندی پشت. طالب نسبت به مردم ما کینه دیرینه 
دارد، این که بگوییم طرز فکر طالب تغییر کرده است، 
اطرافیان شما  از  تعدادی  نیست.  بیش  خودفریبی ای 
آن قدر عاشق مدیحه سرایی هستند که حتا در چنین 
وضعیتی، دوست دارند برای شما چاپلوسی کنند. آنان 
با ارایه گزارش های غلط از دایکندی، می خواهند شما را 
شاد کنند. ولی واقعیت چیز دیگری است که متأسفانه 
به گوش شما نمی رسد. چون همین افراد وضعیت را 
طوری مدیریت می کنند که نه تنها خودشان چیزی 
از وخامت اوضاع برای  شما نمی گویند؛ بلکه هرکس 
بلند کند را متهم به هم دستی  اگر صدا  دیگری هم 

مقدمه ای  کشور،  ولسوالی های  پی هم  سقوط  دهند.  
برای رسیدن به این هدف طالبان  محسوب می شود. 
برای  وضعیت  چشم انداز  خود،  خودی  به  موارد  این  
همه و به خصوص زنان پس  از حضور دوباره طالبان را 

خونین و مرگ بار نشان  می دهد.
دولت افغانستان در هیچ یکی از مذاکراتی که تاکنون 
صورت گرفته، بر موضع دفاع از حقوق زنان و وضعیت 
آن ها تأکید و بحث آن چنانی نداشته  است. این حالت 
را می توان  ناشی از دو عامل دانست: یکی کافی نبودن 
افغانستان  دولت  مذاکره کننده  هیأت  در  زنان  تعداد 
مختلف  بهانه جویی های  و  جنگ ها  شدت  دیگری  و 
مذاکره کننده  هیأت  در  که  مردانی  و  زنان  طالبان. 
برای  فرصتی  مساعد شدن  در صورت  دارند،  حضور 
این  برای  جدل شان  و  تالش  مستقیم،  گفت وگوی 
فوری  آتش بس  تا  یابند  دست   توافقی  به  که  است 
ا ست که چندی می شود،  این در حالی  برقرار شود. 
روند مذاکرات به کلی متوقف است و طالبان به دلیل 
عدم تأمین خواسته های شان  از سوی ایاالت  متحده، 
به  صورت اعالم ناشده، نشست استانبول را که قرار بود 
برای صلح کشور سرنوشت ساز باشد، تحریم کرده اند 
و اگر اشتراک هم کنند، صالحیت و حوزه بحث در 
آن را به شدت تقلیل داده اند. برعالوه، آتش جنگ  ها 
نیز شعله ورتر از قبل زبانه می کشد و قربانی می گیرد.

نتایج پژوهش میدانی که نویسنده این مقاله در میان 
است؛  داشته  دانشگاهی  بانوان  و  زنان  از  نفر   254
قانون  کلیت  حفظ  خواهان  زنان  که  می دهد  نشان 
 اساسی، برقرار ماندن حق  مشارکت سیاسی، برگزاری 
دیدارهای جداگانه برای مذاکره زنان با طالبان و نیز 
حضور فعال در همه مذاکرات، مشارکت آزادانه و فعال 
فعالیت های  ادامه  و...،  رسانه ها  شامل  اجتماعات  در 
اقتصادی، حضور موثر در ساختارهای امنیتی - نظامی 

و حمایت دولت از زنان در برابر طالبان هستند.
از سوی دیگر، نباید فراموش شود که طالبان عالوه 
بر ایجاد فشارهای جدی در دو ماه اخیر برای سقوط 
مذاکرات  فن  در  ولسوالی-   31 -سقوط  ولسوالی ها 
عنصر  به  و  داشته    پیش رفت هایی  نیز  دیپلماسی  و 
شده اند.  تبدیل  مذاکره  میز  و  میدان  در  تأثیرگذار 
نگرانی مردم از آن  جهت بیش و بیش تر می شود که 
سرنوشت دستاوردهای دو دهه گذشته نامعلوم  است 

در »راقول« برسد، سران حکومت محلی فرار خواهند 
کرد، چه رسد به این که آن زمان به مردم سالح توزیع 
کنند. بنابراین، اگر توان دارید، هدایت بدهید، سالح و 
مرمی ای را که وعده کرده بودند، به مردم بدهند. در 
این شب ها مردم خودجوش کوتل تمزان می روند؛ اما 
با سنگ و چوب. آیا با سنگ و چوب با طالب جنگ 

می شود؟ طالبی که اسلحه قوی و پیش رفته دارد.
کامل  هم سویی  در  که  دایکندی  امنیه  قوماندان   -2
معطلی  بدون  و  فوری  به صورت  دارد،  قرار  طالب  با 
باید برکنار شود. قوماندان از همان روز اول که طالبان 
در تمزان جابه جا شده بودند، به والی جواب رد داده 
نیرو  نه  و  نه خودش می رود  به کوتل تمزان  بود که 
می فرستد. اما به دنبال فشارها مجبور شد، بخشی از 
تمزان مستقر  نمایشی در کوتل  به صورت  را  نیروها 
کند. این در حالی است که اجازه هیچ گونه عملیات 
را به آنان نمی دهد. او می گوید که اگر عملیات شود، 
مردم  جان  می شود.  خراب  تمزان  طالبان  کشت 
دایکندی برای او به اندازه کشت طالبان ارزش ندارد. 
از نیروهای  امنیه این است که  تمام تالش قوماندان 
امنیتی و دفاعی و مردمی بیش تر کشته شوند؛ اما بینی 
درگیری  این سو  به  روز  چهار  از  نشود.  خون  طالبان 
شدید میان مردم و طالبان در »قخور« و »سرتگاپ« 

تغییرات چشم گیری را در نوع نگاه شان نسبت به زنان 
رونما نکرده اند. نگرانی زنان  از تنگ تر شدن عرصه با 
فرضی  از ختم  از شریعت، پس   طالبان  سوءاستفاده 
جنگ و توافق صلح، موجه و قابل تأمل است. در حالی 
تصرف  برای  تالش  در  طالبان  می رسد،  نظر  به  که 

نظامی افغانستان اند.
برای  تالش  دوام دار  فرایند  و  اخیر  دهه  دو  از  گذر 
اعمال اصل تغییرات مثبت در زنده گی و فعالیت زنان 
کشور، آن ها را به سطحی  از آگاهی، باور و خوداتکایی 
در  فعال شان  حضور  برای  بتوانند  تا  است  رسانده 
جامعه، پایداری و ایستاده گی نشان  دهند و هیچ گاه به 

تجربه تلخ دوره حاکمیت طالبان تن ندهند.
با این وجود، شدت گرفتن  جنگ  در سراسر والیات 
تقویت می کند که طالبان در پی  را  نظر  این  کشور 
هیچ گونه تعامل و سازش صلح مدارانه  با دولت و مردم 
افغانستان نیستند؛ بلکه می خواهند به  محض تکمیل 
شدن روند خروج نیروهای امریکایی، سراسر کشور و 
قرار  با زور جنگ در سیطره خود  را  قدرت سیاسی 

با طالب و در نتیجه ساکتش می کنند. آنان به همه 
خط و نشان کشیده اند که اگر باالی  سرتان خمپاره هم 
ببارد، نگویید باالی سر ما آتش می بارد؛ بلکه بگویید 

آنچه از آسمان می بارد، دسته هایی از گل است.
به آنچه می گویم دقت کنید. اگر پاسخی برای  لطفاً 
مردم دایکندی دارید، بفرمایید، در غیر آن، رو راست 
برای مردم بگویید که کاری از شما ساخته نیست و 
مردم  تا  شد  خواهد  داده  تسلیم  طالب  به  دایکندی 
جان خود را نجات دهند. در این جا به دو مورد اشاره 

می کنم.
اتخاذ  از سوی حکومت محلی  تدبیری   1- هیچ گونه 
نشده است. مردم از همان روز اول مستقر شدن طالب 
در »تمزان«، گردهم آمدند و بسیج  کالنی را تشکیل 
ما سالح  برای  که  کردند  مراجعه  به حکومت  دادند. 
با طالب  امنیتی  نیروهای  تا در کنار  و مرمی بدهید 
بجنگیم. حکومت وعده داد؛ ولی دو روز بعد جواب کرد. 
دلیلش این بود که تا شرایط اضطراری نشود، به کسی 
حکومت  منظور  نمی دانم  نمی دهیم.  مرمی  و  سالح 
محلی از شرایط اضطراری چیست. اگر منظورش عبور 
طالبان از »کوتل تمزان« باشد که دیگر آن وقت نه 
سالح به کسی توزیع می شود و نه این کار دردی را 
دوا خواهد کرد. طالب نرسیده باالی تپه، همین که 

جایگاه مجهول زنان در روند 
صلح افغانستان

و روند نابودی اش آغاز شده است. عمل کرد سیاسی و 
نظامی طالبان نشان گر آن است که هیچ خبر خوبی 
در راه نیست، این گروه به صلح نمی اندیشد و فقط با 
زبان زور حرف خواهد زد. بدون  شک می توان اظهار 
داشت که بن مایه  این نوع گرایش را افراطیت دینی 
اقدام  هر  برای  آن ها  تشکیل می دهد.  ایدئولوژیک   و 
خود توجیه مذهبی ارایه می کنند و مدعی حقانیت و 

صحت اقدامات خود نیز هستند.
افتاده  راه  به  نیز  مختلفی  تالش های  وجود،  این  با   
که نشان دهنده اراده برای ایستاده گی در برابر طالبان 
می توان  همه گانی  صورت  به  را  پروسه  این  است. 
تصور کرد که تک  تک اعضای آگاه این جامعه برعلیه 
طالبان  است و به صورت خاص عده ای از سیاسیون 
و نماینده گان مردم در مجلس نیز در برابر وضعیت 
موجود آرام نگرفته اند و با ایجاد گروه های پارلمانی و 
تأمین ارتباط با خارجی ها، می خواهند در اطالع رسانی 
از وضعیت و قانع کردن  طرف های تأثیرگذار خارجی ، 

برای بهبود و حفظ وضعیت موجود تالش کنند.
خانم ناهید فرید، حاجی اجمل رحمانی و میرحیدر 
ایجاد  با  که  هستند  نماینده گانی  جمله  از  افضلی، 
ایاالت  متحده،  کانگرس  اعضای  با  ارتباطی  راه های 
می خواهند برای قانع کردن آن ها تالش کنند تا در 
مورد چگونه گی خروج و شرایطی پس  از آن، تجدید 
نظر جدی صورت گیرد . این گروه تحت عنوان شورای 
امریکا ساخته   - افغانستان  دموکراتیک  رفاه  و  صلح 
با  مشوره  در  را  خود  پیش نهادهای  که  است  شده 
رهبری مجلس نماینده گان، از جمله کمیسیون جامعه 
دفاعی  کمیسیون  و  زنان  امور  و  حقوق  بشر   مدنی، 
ایاالت  متحده پیشکش  مجلس، تهیه و به کانگرس 

کرده است.
را  افغانستان  دموکراسی  آینده  مجلس،  اعضای  این  
نگران کننده خوانده  اند  . هم چنان وضعیت حقوق زنان، 
آمدن  کار  روی  صورت  در  مدنی  جامعه  و  جوانان 

طالبان، فاجعه بار خوانده شده است.
متحده  ایاالت   کانگرس  برای  که  پیش نهادی  ده 
فرستاده شده، شامل حمایت از صلح و ثبات افغانستان، 
حفظ دستاوردهای بیست  سال گذشته، حفظ حقوق 
زنان و کودکان افغان و جلوگیری از مبدل شدن دوباره 

این کشور به پناه گاه امن تروریست ها است.

جریان دارد. با وجودی که 130 نیروی امنیتی برای آن 
ساحات در نظرگرفته شده اند؛ ولی قوماندان با وصف 
یک  حتا  منطقه،  دو  این  مردم  مکرر  درخواست های 
تنهایی  به  مردم  است.  نکرده  روان  آن جا  به  هم  نفر 
طالبان  با  پی هم  روز  چند  پشتوانه ای  هیچ  بدون  و 
مقابله کرده اند؛ ولی این او با بی شرمی در فیس بوکش 
می نویسد که حمالت تهاجمی باالی قخور و سرتگاپ 
توسط »نیروهای امنیتی« پس زده شد. روز گذشته، 
به  امنیه،  قوماندانی  امنیت  آمر  مالستانی،  نقیب اهلل 
دنبال درخواست های مکرر مردم سرتگاپ از قوماندان 
اجازه خواسته است که به سرتگاپ برود؛ ولی قوماندان 
دست  به  سرتگاپ  اکنون  است.  نداده  اجازه  وی  به 
طالبان افتاده است. طالبان خانه های مردم را به آتش 
مقاومت  حال  در  سرتگاپ  بازار  در  مردم  کشیده اند. 
هستند تا زن و بچه های خود را به جای امن تر برسانند. 
سرتگاپ سقوط کرده است. به دنبال آن قخور که مرکز 
ولسوالی است، نیر سقوط خواهد کرد. طالبان وقتی 
پاتو را به صورت کامل تسخیر کنند، به سمت نیلی 
خواهند آمد. جنگی که هم اکنون در قخور و سرتگاپ 
جریان دارد، دو روز دیگر به نیلی خواهد رسید. این جا 
همان طوری که در باال تذکر دادم، حکومت هیچ گونه 
وخیم  وضعیت  درباره  هم  را  کسی  و  ندارد  تدبیری 
بنابراین، هرچه  دایکندی اجازه حرف زدن نمی دهد. 
عاجل قوماندان برکنار شود. فردی گماشته شود که 
با مردم  بلکه در هم سویی  نه،  با طالب  در هم سویی 
قرار داشته باشد، اجازه عملیات به نیروهای امنیتی را 
بدهد و به جاهایی که ضرورت می شود در پشتی بانی 

از مردم، نیرو و اسلحه بفرستد.
یک بار دیگر تأکید می کنم که به مردم سالح و مهمات 
نه  بیاورید. در غیر آن،  به وجود  بدهید و هماهنگی 
مردم با دستان خالی توان مقابله با طالب را دارند و 
نه نیروهای امنیتی بدون پشتوانه مردم قادر هستند 
والیت  تسلیمی  پالن  اگر  دانش،  پیروز شوند. جناب 
دایکندی در سطح کالن روی دست گرفته نشده است، 
هرچه عاجل اقدام کنید. به چرب زبانی چند نفر و والی 
دایکندی فریب نخورید؛ زیرا با سقوط دایکندی خود 

شما نیز سقوط می کنید.

دایکندی را دریابید
نامه ای به سرور دانش؛



آن  براساس  که  طرحی  شد؛  جنجالی  دختر  شاگردان 
دختران باید بدن خود را با لباس بلند و رنگ تیره، مشابه 
مبارزه  می پوشاندند.  اسالم گرا  تندرو  گروه های  لباس 
بر  عالوه  پوشش  این  که  استدالل  این  با  مدنی  فعاالن 
ترویج افراطیت، در تابستان مشکل زا است، آغاز شد. این 
نکته را بگویم که مکاتب افغانستان در بسیاری از والیات 
در سه ماه زمستان تعطیل است؛ زیرا ساختمان مکاتب 
بسیار فرسوده و سرد است. مبارزات سبب عقب نشینی 
وزارت معارف از تصمیمش و تکرار نشدن آن شد؛ اگرچه 
جامعه سنتی هم چنان دختران را محدود می کند. یکی 
از چشم دیدهای من در سال 201۷ در جالل آباد، مرکز 
ننگرهار بود. در آن هوای 40 درجه، دختران کاالی بلند 
و چادری که حتا صورت شان را پوشانیده بود، داشتند. 
جنسیتی  برابری  برای  افغانستان  در  مبارزات  اما  امروز 
»ترانه خوانی  کارزار  است،  به خود گرفته  رنگ جدیدی 

معارف«، یک نمونه  موفق آن است.
 

در حوت 1399 در افغانستان اتفاقی رخ داد که سرآغاز 
شروع کارزار اعتراضی به هدف تأمین برابری جنسیتی در 

جنگ طوالنی مدت در افغانستان، 
پیکر آموزش را شکننده ساخته 
سر  بر  یک سو جنگ  از  است. 
سیاست زده گی  سبب  قدرت 
دیگر،  سوی  از  و  شده  معارف 
کشور  این  در  مذهبی  افراطیت 
اسالمی باعث شده است که حلقاتی به 
دنبال ایدئولوژیک سازی نظام آموزشی 
باشند. از نظر سیاسی، افغانستان طرف دار آموزش دختران 
است؛ اما از حیث فرهنگی، محدودیت هایی برای رفتن 
دختران به مکتب در مناطق خاصی وجود دارد. هرچند 
قانون اساسی افغانستان به برابری جنسیتی تأکید دارد؛ 
اما در عمل کاستی های جدی را شاهدیم. نجیبه آرین، 
می گوید  به ۸صبح  افغانستان  معارف  وزارت  سخنگوی 
که در حال حاضر 9.۷ میلیون شاگرد در کشور وجود 
دارند که 42 درصد آن ها را دختران تشکیل می دهند. 
هم چنین، از 3.۷ میلیون کودک بیرون از مکتب، قریب 
به ۶0 درصدش دختران هستند. آرین تأکید می کند که 
دختران در والیات جنوبی و شرقی بیش تر از حق آموزش 
محروم هستند. علت این محرومیت، در کنار ناامنی، رسم 
و رواج های قبیله ای و عنعنوی است. قبیله ای به این معنا 
که بیش تر مناطقی که توسط طالبان کنترل می شود، به 
یک قوم خاص تعلق دارد. طالبان موافق رفتن دختران 
تحت  مناطق  در  طالبان  رویکرد  نیستند.  مکتب  به 
تغییر  این گروه  این است که هرگز  کنترل شان گویای 
اجازه  طالبان  بخواهند،  والدین  اگر  حتا  است.  نکرده  
نمی دهند دختران به مکتب بروند. با وجود اعمار مکاتب 
را  مکاتب  این  از  تعدادی  طالبان  در 20 سال گذشته، 

ویران کرده اند.
راه دشوار زنان افغان به عنوان 50 درصد نفوس جمعیت 
موفق  دادخواهی های  و  تجارب  کسب  به  منجر  کشور، 
شده است. در سال 2015 طرح وزارت معارف برای لباس 

ترانه خوانی شاگردان مکتب، کابل، عکس از آسیه حمزه ای - ۸صبح

سارا اسمیت - آفریقای جنوبی

به نقل از خبرگزاری غیرانتفاعی آفریقای جنوبی، خانمی با همکاری جمعی از زنان که حاضر 
هستند با جدیت کار کنند و حرف شان را به رسانه ها برسانند، گروه و پایگاه اطالعاتی ای را 

ایجاد کرده  که فعالیت آن بیش تر در عرصه زنان است. هم چنان آن ها در صدد این هستند 
که بتوانند شکاف جنسیتی حاکم در رسانه ها را از بین ببرند.

آسیه حمزه ای

روزنامه  ها  که  است  زیادی  می گوید: »مدت  مگروبی  کتی 
مورد اعتماد مردم قرار گرفته اند؛ اما به ندرت حرف یا کاری 
از زنان دیده می شود. ما فکر می کردیم که این خال باعث 
می شود تا عکس العمل جدی از طرف روزنامه نگاران دیده 

شود؛ اما با برخورد برعکس این قضیه مواجه شدیم.«
 

خانم مگروبی، به عنوان استراتژیست رسانه فعالیت می کند 
موسسه  یک   2019 سال  در  او  دارد.  عمر  سال   50 و 
غیرانتفاعی را ایجاد کرد که متشکل از یک پایگاه اطالعاتی 
آنالین بود و با زنان متخصص، محقق و مدیر، اداره و پیش  
برده می شد که بیش تر شبیه یک اتاق خبر بود. این موسسه 
به صورت رایگان فعالیت می کند و هدف آن برجسته کردن 
جایگاه زنان در روزنامه ها و رسانه ها است و هم چنان تهیه 

خبرها از جمعیت واقعی آفریقای جنوبی.
او گفت: »من از جایگاه زنان در رسانه ها کاماًل آگاه بودم. 

محیط آموزشی شد. کارزاری که صدای زنان افغان را بلند 
کرد و در بحبوحه مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و 
گروه طالبان، اهمیت این صدا را مضاعف ساخت. مکتوبی 
از سوی یکی از ریاست های معارف صادر شد که در آن 
دانش آموزان  ترانه خوانی  که  بود  شده  گفته  مکاتب  به 
دختر باالتر از 12 سال در محافل عمومی و مردانه ممنوع 
است. این طرح با انتقادات جدی مواجه شد و کنش گران 
اجتماعی و مدنی »کارزار ترانه خوانی معارف« را راه اندازی 
کردند. اعترا ض به شکل آنالین و در فضای مجازی بود. 
غیر از یک مورد، به دلیل همه گیری کرونا، گردهمایی 
هیچ کسی  که  خودجوش  کارزاری  نشد.  برگزار  دیگری 
نمی تواند ادعای رهبری آن را کند . بیش از 100 زن با 
خواندن ترانه های کودکی خود مقابل دوربین و انتشار آن 
در فضای مجازی، در این کارزار شرکت کردند. حمایت 
عمومی از این کارزار گسترده بود و بازتاب طوالنی داشت.
سوال این بود که چرا یک شاگرد دختر اجازه ترانه خوانی 
و دوران سیاه حاکمیت  از دهه 90  ندارد؟ 20 سال  را 
طالبان گذشته است و بعد از دو دهه تالش برای حقوق 
زنان افغان چرا یک دختر اجازه ندارد ترانه بخواند؟ این 
اعتراض منجر به عقب نشینی استراتژیک حکومت شد. 
این طرح »منعکس کننده  وزارت معارف اعالن کرد که 
از  پس  نمی باشد«.  وزارت  این  رسمی  پالیسی  و  موقف 
افغانستان در  نیز وحید عمر، مشاور رییس  جمهور  آن 
یک واکنش تند گفت: »هیچ فرد یا نهادی اجازه ندارد تا 
خالف روحیه قانون اساسی کشور برای شهروندان حدود 

تعیین کند.«
یکی  ایثار،  فریحه  معارف،  ترانه خوانی  کارزار  در جریان 
از کنش گران مدنی بود که روبه روی دوربین آواز خواند. 
او در این رابطه می گوید: »طرح ادغام مکاتب به مساجد 
طی سه سال نخست آموزشی ]این طرح حدود سه ماه 
پیش برای شاگردان صنف اول تا سوم مطرح شد. این 
طرح، انعطاف در برابر گروه های بنیادگرا و تندرو بود؛ اما با 
موج مبارزات آنالین جامعه مدنی افغانستان، لغو شد. وزیر 
معارف پس از عقب نشینی از این تصمیم، استدالل کرد 
که سوءتعبیر شده و هدف این طرح دست رسی شاگردان 
به آموزش در مناطق فاقد مکتب بوده است. در نهایت، 
اجرای این طرح به طور کامل متوقف شد[ و ممنوعیت 
بود  تصمیمی  دو   ،12 سن  باالی  دختران  ترانه خوانی 
که حاکی از تالش ها برای رادیکالیزه کردن و طالبانیزه 
کردن سیستم آموزشی افغانستان ]افغانستان در دهه 90 
میالدی شاهد حاکمیت گروه تروریستی طالبان بود و در 
حال حاضر با خروج نیروهای خارجی و احتمال تشدید 
نفوذ  از  نگرانی های جدی  کشور،  این  در  داخلی  جنگ 
این گروه در قالب حلقات مشخص وجود دارد[ بود. ما 
نمی توانیم در این رابطه سکوت کنیم. فریاد می زنیم و 
از نفوذ روایت های افراطی در معارف جلوگیری می کنیم. 
چه کسی می خواهد ما را حذف کند؟ ما در این کارزار 
موفق شدیم؛ اما باید برنامه های بنیادی تری برای ایجاد 
برابری جنسیتی داشته باشیم تا تصامیم سیاسی، زن را 

در معرض حذف شدن قرار ندهد.«
در این میان، واکنش یک شاگرد مکتب جالب بود. میترا 

در این گزارش هم چنان اشاره شده است: »صدای هر زن 
در پوشش خبری کووید-19 با صدای حداقل سه، چهار یا 
پنج مرد خفه و تمام اطالعات و مقاالت شان نادیده گرفته 
شده است. این در حالی است که به جای این که به اسم و 
اعتبار یک نویسنده  گزارش اهمیت داده شود، به نام قربانی 

یا مبتالشده به بیماری، توجه شده است.«
خانم مگروبی می گوید: »وقتی رسانه ها که مهم ترین رکن 
سهم  و  اطالع رسانی  بخش  در  جامعه اند،  یک  خبررسانی 
دادن زنان با مردان به طور مساوی کار نمی کنند، در این 
به  نمی توانند  آن  از  و  غیرفعال اند  از جامعه  نیمی  صورت 

خوبی استفاده کنند.«
شنیدن صدای شما

جایگاه  نمی توانند  زنان  »وقتی  می گوید:  مگروبی  خانم 
برجسته ای در رسانه ها داشته باشند، تنها دلیل آن نابرابری 

ساختاری و تعصبات داخلی است.«
اما در واقعیت، سازمان ها، رسانه ها و روزنامه نگاران آفریقای 
جنوبی تالش می کنند که سر خود را باالی آب نگه دارند 
و بیش تر احتیاط می کنند؛ دقیقاً مانند اکثر اتاق های خبر 
در سراسر جهان که وضعیت خبرهای وخیم کووید-19 را 

بدتر کرده است.
»روزنامه نگاران با پرکاری و فعالیت زیاد کوشش می کنند 
خبر  اتاق  فضای  از  و  کنند  برقرار  ارتباط  بسیاری  با  تا 
است  معنا  این  »به  می گوید:  مگروبی  خانم  بروند«.  فراتر 
و  کارشناسان  با  صحبت  و  مصاحبه  با  روزنامه نگاران  که 
منابع شان، می خواهند راهی به سمت گزارش های خوب باز 
کنند که حتا منابع و کارشناسان نیز به بلند شدن بیش تر 

صدای مردان کمک می کنند.«
به نقل از مگروبی، بسیاری از گروه ها با البی  کردن رسانه ها 
کوشش می کنند تا تعادل جنسی را در داخل رسانه ها نشان 
دهند و حضور دبیران زن در بخش پایگاه اطالعات برجسته 
شده  است. او خطاب به آن ها می گوید که دیدگاه شان بسیار 
مهم است و کوشش کنند با رسانه ها مصاحبه کنند، چرا که 
نقیصه رفع  این  صدای شان در کنار مردان سبب می شود 
اعتماد به نفس  انجام مصاحبه  شود؛ زیرا فقط در صورت 
باید  استفاده صدای  شان  اهمیت  از  و  یافت  کامل خواهند 

برای  یا  و  می خواندم  و  برمی داشتم  را  روزنامه ای  وقتی 
خواندن اخبار به بخش آنالین رسانه ها سر می زدم یا رادیو 
گوش می دادم، همیشه صدای مردانه در رادیو پخش می شد 
و همیشه همین مردان بودند که بارها و بارها از آنان نقل 

قول می شد.«
به نقل از پایگاه اطالعات زنان، با وجودی  که زنان باسواد، 
اهل قلم و متخصص در امور فرهنگ و رسانه زیاد وجود 

دارند؛ اما هنوز حضورشان در رسانه ها کم رنگ است.
نماینده گی

سازمان غیردولتی مستقر در ژوهانسبورگ، سال گذشته، 
آفریقای جنوبی را طی یک گزارشی پوشش داد که در مورد 
بیماری همه گیر کووید-19 بود. این تحقیق نشان می دهد 

که زنان تنها 21 درصد از کل منابع را دربرگرفته اند.
بنیاد بیل  و ملیندا گیتس گزارش دیگری را با بررسی حضور 
زنان در پوشش خبری کووید-19 تهیه کرده بود که در آن 
گزارش بیش تر به دیدگاه مردان توجه شده بود. این گزارش 
ایالت متحده  و  انگلستان  آفریقای جنوبی، هند، کنیا،  در 

امریکا نشر شد.
 1۷5 در  توانستند  زنان  درصد   19 تحقیق،  این  براساس 
مقاله بیماری کووید-19 را در شش کشور با باالترین معیار 
ارایه و نشر کنند که به صورت کلی تمام مقاله ها 44 هزار 
بود و در این گزارش ها، زنان پنج برابر کم تر از مردان در 
پوشش خبرهای ایاالت  متحده نشان داده شده است. زنان 
برابر کم تر، در  چهار  تقریباً  نیجریه  و  آفریقای جنوبی  در 
از مردان در  برابر کم تر  سه  تقریباً  انگلستان  و  هند، کنیا 

رسانه ها دیده شده اند.
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امیری می گوید: »چه خوب که این طرح لغو شد، من و 
چند هم صنفی ام دوست  داریم وقتی بزرگ شدیم، آزادنه 
آواز بخوانیم، وقتی مردها می توانند بخوانند، چرا دختران 

نتوانند؟«
اما آنچه مهم است، این است که با وجود همه مشکالت 
پیش رو، چه باید کرد؟ غالم  دستگیر منیر، از متخصصان 
حوزه آموزش است که سابقه طوالنی حضور در معارف را 
دارد. او می گوید که انتقادهای جدی به طرح های افراطی 
چون آموزش اطفال در مساجد و منع ترانه خوانی دختران 
داشته که سبب تعلیق وظیفه وی شده است. به عقیده او، 
آسیب جدی در معارف این است که چوکی ها نه براساس 
تخصص، بلکه براساس تعلقات سیاسی تقسیم می شود؛ 
در حالی که برای ایجاد برابری جنسیتی و غیرسیاسی 
سیاسی  تعلقات  از  فارغ  تقرری ها  باید  معارف  ساختن 

باشد.
مدنی  اعتراض  موفق  نمونه  معارف  ترانه خوانی  کارزار 
به هدف برابری جنسیتی در افغانستان بود. این کارزار 
ایجاد  با  رابطه  در  حکومت  عقب نشینی  سبب  توانست 
تبعیض و منع ترانه خوانی دختران شود. نتیجه کارزار این 
وزارت قصد  »این  اعالن کرد که  معارف  وزارت  بود که 
ندارد تا حقوق قانونی و تعلیمی شاگردان را محدود کند«. 
اما برای ایجاد برابری جنسیتی در محیط آموزشی نیاز به 
اقدامات جدی تری است. شاید مهم ترین راه حل در قدم 
نخست ایجاد آگاهی برای خانواده ها، به ویژه در مناطق 
شوند.  مکتب  شامل  بیش تر  دختران  تا  باشد  دوردست 
نکته مهم دیگر این است که دولت باید راهکارهای عملی 
برای افزایش معلمان زن داشته باشد. اتحاد جامعه مدنی 
برای پاک سازی معارف از سیاست زده گی و افراطی گری 
دینی نیاز به برنامه  مدون و طوالنی مدت دارد که نباید 

کنشگران اجتماعی افغانستان از آن غافل شوند.

این مقاله به عنوان بخشی از کارزار »برابری جنسیتی« 
نوشته شده است. در این کارزار 15 رسانه مطرح جهان 
ارایه  و  چالش ها  کردن  برجسته  با  تا  آمده اند  گردهم 

راه حل، این مشکالت را برطرف کنند.

بدانند.
این قدر  هرگز  عمرش  سال   50 در  که  می گوید  مگروبی 
سخت کار نکرده است. »من هر روز این گونه زنده گی کردن 
را دوست دارم. پنجاه سال سن برای من عمر خیلی زیاد 
راه اندازی یک شروع  موقعیت  در  داشتم  است که دوست 
خوب باشم. این مسائل در دستور زنده گی ای که خودم برای 
راضی  وضعیت  این  از  حاال  اما  نبود؛  بودم،  ساخته  خودم 

هستم.«
تا  کرد  کمک  او  به  مگروبی  خانم  دختِر  مگروبی،  جردن 
خانم   350 از  بیش  که  کند  ایجاد  را  اطالعاتی ای  پایگاه 
صاحب اندیشه، کارشناس و فعال به صورت آنالین و بیش از 

4۷0 خانم روزنامه نگار حضوری با آن ها کار  می کنند.
پس از همه گیری کووید-19 در سراسر جهان، مگروبی با 
مشکالت مالی زیادی روبه رو شده است و این مشکالت مالی 
که  اطالعاتی ای  پایگاه  در  کار  وضعیت  که  می شود  سبب 
ساخته است، بد شود. مگروبی می گوید: »این وضعیت برای 
من بسیار دشوار است که به  خاطر وضعیت وخیم محیط، 

کار رو به زوال برود.«
باز هم روزنامه نگاران پایگاه  با وجود همه مشکالت مالی، 
اطالعات با پشت کار به کارشان ادامه دادند. »پس از اعالم 
قرنطین عمومی، همه زنان مجبور شدند که دفاتر کارشان را 
ترک کنند و به امور خانه و فرزندان شان برسند. این وضعیت 
بازهم حضور زنان را کم رنگ کرده است و ترس این حالت 
مرا به لرزه می اندازد که چطور بتوانیم این خال را برای بار 

دیگر تکمیل کنیم.«
»بنابراین ما از تمام خانم های فعالی که در بخش رسانه کار 
می کنند، تقاضا داریم که بیش تر کار کنند تا جای کسانی 
 که در آینده قرار است به جمع ما بپیوندند، بازتر شود و آن ها 
بتوانند کارهای بزرگ تری انجام دهند و با کارکرد آن ها ما 

بتوانیم صدای نسلی را به گوش تمام مردم برسانیم.«

جنسیتی«  »برابری  کارزار  از  بخشی  عنوان  به  مقاله  این 
مطرح جهان  رسانه  کارزار 15  این  در  است.  نوشته شده 
گردهم آمده اند تا با برجسته کردن چالش ها و ارایه راه حل، 

این مشکالت را برطرف کنند.

ممنوعیت ترانه  خوانی دختران 
افغان چگونه رفع شد؟

بازتابصدایزناندررسانهها

کارزار ضد تبعیض؛

والیت  مرکز  جالل آباد،  در  انا  نازو  لیسه  شاگردان 
ننگرهار، سال 201۷، عکس از آسیه حمزه ای - ۸صبح

فریحه ایثار، کنشگر مدنی و از اعضای کارزار ترانه خوانی 
معارف، عکس از نصیر کاوشگر - ۸صبح

کتی مگروبی، بنیان گذار نقل قول »این زن«



آوا )نام مستعار( می گوید: »هنگامی که خشونت گر خود 
را ترک کردم، 10 پوند ]14 دالر[ داشتم«. او افزود: »تهیه 
رایگان تکت قطار، مصونیت مرا تضمین  کرد. نمی دانستم 
کجا می روم؛ اما احساس اعتماد به نفس کردم. کودکانم 
از سرعتش لذت می بردند. اولین بار بود که آن ها در قطار 
آغاز  دوباره  زنده گی ام  که  احساس می کنم  بودند. حاال 

شده است.«
خانواده گی  خشونت های  نجات یافته  صدها  از  یکی  آوا 
است که برای فرار از شریک زنده گی خشونت گر خود و 
پناه بردن به پناهگاهی، تکت قطار رایگان در انگلستان 
به او داده شد. این طرح در ماه مارچ سال گذشته، زیر 
کشور  این  سراسر  در   »Rail to Refuge« عنوان 
افزایش خشونت های  دلیل  به  قطار  این  راه اندازی شد. 
برای  وضع شده  محدودیت های  جریان  در  خانواده گی 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، به گونه گسترده مورد 

استفاده قرار گرفته است.
این  از  تن   34۸ و  هزار  یک  که  می دهد  نشان  آمارها 
نجات یافته  چهار  میانگین  که  کرده اند  استفاده  برنامه 
قرار  هرچند  است.  روز  در  خانواده گی  خشونت های 
باالی 5 سال کمک  به 3۶2 کودک  این طرح که  بود 
کرده بود، در ماه مارچ سال جاری پایان یابد؛ اما اکنون 

هم چنان ادامه دارد.
آوا که قباًل در NHS )خدمات صحی ملی انگلیس( کار 
می کرد، می گوید که از طرف شریک زنده گی قبلی اش 
مورد سوءاستفاده جسمی، عاطفی، مالی و جنسی قرار 
به  او  زنده گی  اکنون شریک  آوا گفت که  است.  گرفته 
اتهام کنترل اجباری و تجاوز، توسط پولیس متهم شده 

است.
رابطه  منتظر  روز  هر  »او  می افزاید:  ساله   3۷ زن  این 
جنسی بود. اگر من زمینه آن را به او فراهم نمی کردم، 
می رفت و چند روز بر نمی گشت و من با کودکانم بدون 
را  جنسی  رابطه  من  که  می خواست  او  می ماندم.  غذا 
باید  اگر من خواب می بودم،  بنابراین، حتا  شروع کنم، 

در  اولین بار  برای  افغان  زنان  پای 
پارلمان  به  دموکراسی  دهه 
در  دموکراسی  دهه   شد.  باز 
محمدظاهر  حاکمیت  زمان 
شاه در سال 19۶3 آغاز شد 
در  را  مدرن  حاکمیت  بنیاد  و 
میان  در  گذاشت.  افغانستان 
محمدظاهر  پارلمان  عضو   21۶
دلیل  به  اما  ادامه  در  داشتند.  حضور  زن  چهار  شاه، 
کودتای داوود خان و هم چنان کودتای هفتم ثور حزب 
برای حدود  پارلمان  افغانستان، درب  دموکراتیک خلق 
نیز  بعدی  حکومت های  در  و  شد  بسته  دهه  یک ونیم 
زمینه حضور زنان در پارلمان فراهم نشد. پس از سقوط 
حکومت طالبان در 2001، در نشست بن فیصله شد تا 
هشتمین قانون اساسی افغانستان تدوین شود. مسوولیت 
این کار به کمیسیون تدقیق قانون اساسی سپرده شد که 

35 عضو داشت.
در میانه سال 2003، این کمیسیون بحث ها برای تسوید 
و تدقیق قانون اساسی را آغاز کرد. محمداشرف رسولی 
که حاال مشاور ارشد وزیر عدلیه افغانستان است، در آن 
روزهایی  از  او  داشت.  را  کمیسیون  این  عضویت  زمان 
اساسی  قانون   22 ماده  مورد  در  که  می کند  حکایت 
بحث می شد. در آن ماده قانون که تضمینی برای حقوق 
اتباع  یافته است که  تذکر  افغان شمرده می شود،  زنان 

مایا اوپنهایم، ایندیپندنت - انگلستان

سهم ۲۷ درصدی زنان افغان در پارلمان؛
دستاورد ارزشمند و فرصتی برای احیای هویت
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ساری )Surrey(، یک ساعت دورتر از لندن، جایی که 
به آ ن جا  از شریک زنده گی سابق خود  فرار  از  آوا پس 
رایگان،  قطار  تکت  تهیه  طرح  نام  که  گفت  برد،  پناه 
می توانست  طرح  »این  است.  زنده گی«  »نجات دهنده 
در  زنان  درصد   90 دهد.  نجات  را  زن  صدها  زنده گی 
خود  خانه  در  باشد  قرار  اگر  زیرا  هستند؛  ما  پناهگاه 
بمانند، در معرض خطر قتل از طرف همسر خود قرار 

می گیرند.«
 

باشید،  شده  واقع  خشونت  مورد  شما  که  »هنگامی 
همه چیز کاماًل طاقت فرسا به نظر می آید. شما وحشت زده 
می باشید. عنصر دیگر، خشونت مالی است که غالباً در 
خشونت های خانواده گی وجود دارد. این طرح به افرادی 
که از یک رابطه خشونت آمیز خارج می شوند، این پیام 

آوردند.  رای  مردان  از  بیش تر  زنان  از  والیت ها شماری 
نماینده گان  مجلس  در  زن  وکیل   ۶9 حاضر  حال  در 

افغانستان حضور دارند.
در مجلس سنا نیز از میان 102 کرسی، 34 کرسی آن 
اختصاص  زنان  برای  آن  درصد   50 که  است  انتصابی 
پارلمان  در  زنان  اختصاصی  کرسی های  بحث  می یابد. 
افغانستان  انتخابات  قانون   5۸ و   52  ،51 ماده های  در 
زنان  تا  است  کرده  اقدام کمک  این  است.  روشن شده 
افغان در روند نظارت از عمل کرد حکومت و قانون گذاری 
برابری  برای  زمینه  حدودی  تا  و  باشند  داشته  سهم 
و  تهدیدها  به چالش ها،  توجه  با  فراهم شود.  جنسیتی 
محدودیت های جامعه افغانستان، سهم زنان در نظارت و 

قانون گذاری ارزنده خوانده می شود.
برخی از زنان عضو پارلمان افغانستان معتقدند که با توجه 
به سنتی بودن جامعه و عدم آشنایی زنان با حقوق شان، 
اگر کرسی های اختصاصی وجود نمی داشت، تنها یک یا 
دو زن به مجلس راه می یافتند. شینکی کروخیل، عضو 
هم  اختصاصی  »کرسی های  افزود:  نماینده گان  مجلس 
این است  را. نفعش  مفاد خود را دارد و هم زیان خود 
که فرصتی برای زنان است تا حضور پیدا کنند و تجربه 
این است که ضمانت شده  برای شان داده شود. زیانش 
است و شاید زنانی که رقابت می کنند، توانا نباشد و در 

مورد حقوق زنان احساس مسوولیت نکنند.«
باور دارند که در نظر گرفتن  از فعاالن زن نیز  شماری 
افغانستان، یکی  سهم اختصاصی برای زنان در پارلمان 
از بزرگ ترین دستاوردهای زنان افغان در دو دهه اخیر 
گفت  افغان  زنان  شبکه  رییس  اکرمی،  ماری  است. 
موجود،  چالش های  وجود  با  اخیر  دهه  دو  در  زنان  که 
توانسته اند برای نماینده گی از مردم شان به پارلمان بروند. 
با این حال، او افزود: »ما دیدیدم که متأسفانه در قسمت 
رای  دادن برای یک نامزدوزیر زن مشکالتی بود. این بحث 
نیز جامعه زن افغانستان را ناآرام ساخته است که زنان 
نمی توانند رای  بیاورند.«. او ابراز نگرانی کرد که مبادا این 
سهم اختصاصی برای زنان افغان در جریان چانه زنی های 

صلح ضایع شود.

بیدار می شدم.«
شروع  از  قبل  گذشته،  سال  مارچ  ماه  در  آوا 
یک  از  فرزندش  دو  با  کرونا،  ویروس  محدودیت های 
شریک زنده گی متفاوت و خشونت گر خود فرار کرد. به 
گفته او، خشونت گرش انتظار داشت همه تمیزکاری های 
خانه را باید وی انجام دهد و او را از کار در بیرون نیز 
وای فای در  اضافه کرد که آن ها هیچ  آوا  منع می کرد. 
از  را  او  خانه نداشتند؛ زیرا خشونت گر وی می خواست 
دوربین  خانه  از  خارج  در  حتا  او  کند.  جدا  نزدیکانش 
سی سی تی وی داشت و هر زمانی که برای رفتن به دکان 
از خانه خارج می شد، از او در مورد بیرون رفتن سوال 

می کرد.
آوا می افزاید: »من هنوز هم در مورد وی کابوس می بینم. 
اعماق  در  ترس  می بینم،  را  او  موتر  مشابه  مدل  وقتی 
وجودم احساس می شود. کودکانم هنوز می ترسند. آنان 
از اوضاع و احوال وی به عنوان یک کابوس یاد می کنند. 

می دانستم که اگر با او می بودم، زنده نمی ماندم.«
آمار در انگلستان نشان می دهد که زنان هنگام جدایی یا 
پس از ترک یک همسر خشن و خشونت گر، در معرض 
بیش ترین خطر قتل قرار دارند؛ حدود 55 درصد از زنان 
مقتول توسط همسر سابق شان طی سال 201۷ در ماه 

اول جدایی کشته شدند و ۸۷ درصد در سال اول آن.
هر چهار روز در انگلستان و ولز، یک زن توسط شریک 
زنده گی فعلی یا سابقش کشته می شود. یک زن به طور 
بار برای ترک شریک خشونت گرش سعی  اوسط هفت 
می کند تا این که سرانجام، موفق به فرار می شود. قربانیان 
خشونت های خانواده گی اغلب مجبور می شوند در سراسر 
کشور نقل مکان کنند تا با خیال راحت از شریک زنده گی 

خود زنده گی کرده بتوانند.
وضعیت  در  خانواده گی  خشونت های  حال،  همین  در 
کرونا اوج گرفته است و گزارشی که نماینده گان مجلس 
در ماه اپریل سال گذشته نشر کردند، نشان داد که در 
برابر شده  جریان بحران کرونا، قتل ها طی 21 روز دو 

است.
منطقه  در  زنان  پناهنده گی  اجرایی  مدیر  نیر،  شارلوت 

افغانستان -به شمول زنان و مردان- در برابر قانون، حقوق 
و وجایب مساوی دارند.

رسولی افزود: »این بسیار بحث ها را ایجاد کرد؛ چرا که در 
اسالم تفاوت هایی در این رابطه وجود دارد.« به گفته او، 
موضوع تساوی حقوق زنان و مردان چندین روز بحث و 
گفت وگو را به دنبال داشت. اشرف رسولی گفت: »باالخره 
تصمیم این شد که اتباع افغانستان -اعم از زن و مرد- در 
برابر قانون دارای حقوق و وجایب اساسی می باشند. زنان 
در برابر قانون باید مساوی باشند؛ چرا که انسان هستند و 

باید حق مساوی در قانون داشته باشند«.
توافق روی این ماده قانون در ادامه خیلی از فرصت ها را 
برای زنان افغان فراهم کرد. به تدریج زمان بحث روی 
ماده های ۸3 و ۸4 قانون اساسی فرا رسید؛ ماده هایی  که 
در آن باید در مورد چگونه گی کار و تشکیل پارلمان بحث 
می شد. پارلمان افغانستان، شامل دو مجلس نماینده گان 
و سنا است. در ماده ۸3 قانون اساسی، با توجه به تناسب 
نفوس در هر والیت به طور اوسط دو کرسی برای زنان 
در مجلس نماینده گان در نظر گرفته شد. رسولی افزود: 
»باالی این موضوع بحث زیادی صورت گرفت. همه گی 
به این نظر بودند که چون زنان در جامعه ما آسیب های 
نظر  در  مشخصی  سهم  برای شان  باید  دیده اند،  زیادی 

گرفته شود«.
هرچند  که  می گوید  حقوقی  امور  آگاه  فرزه ای،  وحید 
اما  نشده؛  مشخص  اساسی  قانون  در  زنان  سهم  درصد 
اختصاص یافتن دو کرسی برای هر والیت به معنای سهم 
اختصاصی 2۷ درصدی زنان است. در شماری از والیت ها 
که دو یا سه کرسی دارد، سهم زنان به یک کرسی کاهش 
بر این سهم، زنان می توانند  افزود که عالوه  او  می یابد. 
براساس کسب اکثریت آرا در جمع ۷3 درصد دیگر به 

مجلس نماینده گان راه  یابند.
اگر در یک والیت زنان بلندترین آرا را کسب کنند، همه 
کرسی ها را می توانند به  دست بیاورند؛ اما اگر هیچ زنی 
در آن صورت،  را کسب کند،  نیاز  مورد  اکثریت  نتواند 
جریان  در  که  است  گفتنی  است.  مشخص  زنان  سهم 
از  برخی  در  نماینده گان،  انتخابات دور هفدهم مجلس 

راه آهن  ویژه شرکت  به  و  افراد جامعه  که  را می رساند 
به شما اهمیت می دهند و می خواهند فرار را برای شما 

آسان کنند.«
خانم نیر گفت: »یکی دیگر از مزایای این طرح، این است 
نیستند  مجبور  پناهگاه  کارکنان  می دهد  اطمینان  که 
قربانیان  نقل  و  هزینه حمل  تأمین  و  پول  یافتن  برای 
است  ممکن  که  کنند  تالش  خانواده گی  خشونت های 

مدتی طول بکشد.«
وی افزود: »این طرح، ترک رابطه خشونت آمیز را برای 
قربانیان بسیار آسان کرده است. فشار بر پناهگاه هایی که 
در سال های اخیر با کاهش منابع اقتصادی دست وپنجه 

نرم می کردند، کاهش می یابد.«
یک  کار  نتیجه  طرح  »این  کرد:  خاطرنشان  نیر  خانم 
کارگر راه آهن است. اتفاقاً او یک مستند کانال 4 در مورد 
پناهگاه خود را تماشا کرده که اولین بار است یک تیم با 
دوربین در یک پناهگاه در انگلستان اجازه تصویربرداری 

یافته است.«
راه آهن[ جنوب شرقی  ]شرکت  برای  »وی  می افزاید:  او 
کار می کند و فکر می کرد، به دلیل این که زنان نمی توانند 
به پناهگاه بروند، وحشت زده اند. او فکر کرد، آیا می توانیم 
بیش تر  که  چیزی  دهیم؟  انجام  کاری  مورد  این  در 
احساس مرا لمس کرد، این است که نشان می دهد یک 
نفر می تواند تغییر ایجاد کند و او این کار را کرد. او یک 
مرد عادی است که کار خود را انجام می دهد و در مقام 

باال در یک شرکت نیست.«
این یک طرح مشترک بین شرکت های راه آهن و موسسه 
تکت  هزینه  که  است  خانواده گی  خشونت های  خیریه 
پناهگاه  به  که  را  کودکان  و  مردان  زنان،  برای  قطار 
که  افرادی  سوم  دو  تقریباً  می کند.  پرداخت  می روند، 
از این طرح استفاده  کردند، گفتند که در صورت عدم 

تأمین هزینه، نمی توانستند این سفر را انجام دهند.
از هر سه قربانی خشونت های خانواده گی که قصد فرار از 
شریک زنده گی خود را دارند، یک نفر دچار خشونت مالی 
شده که شامل سرقت پول، تالش برای کنترل هزینه ها 
یا جمع آوری بدهی به نام قربانی توسط شریک زنده گی 

است و آنان را قادر به فرار از خطر خشونت نمی کند.

این مقاله به عنوان بخشی از کارزار »برابری جنسیتی« 
نوشته شده است. در این کارزار 15 رسانه مطرح جهان 
ارایه  و  چالش ها  کردن  برجسته  با  تا  آمده اند  گردهم 

راه حل، این مشکالت را برطرف کنند.

با  مقایسه  در  افغان  زنان  جهانی،  بانک  آمار  براساس 
بسیاری از کشورهای همسایه و حتا کشورهای پیش رفته، 
سهم بیش تری در پارلمان دارند. گفتنی است که میزان 
سهم زنان در پارلمان ایران به شش درصد، در پاکستان 
به 20 درصد، در چین به 25 درصد، در تاجیکستان به 
24 درصد، در اوزبیکستان به 32 درصد و در ترکمنستان 
اوزبیکستان  تنها  این ترتیب،  به  به 25 درصد می رسد. 
در  افغانستان  با  مقایسه  در  بیش تری  سهم  زنان  برای 

پارلمان آن کشور در نظر گرفته است.

این مقاله به عنوان بخشی از کارزار »برابری جنسیتی« 
نوشته شده است. در این کارزار 15 رسانه مطرح جهان 
ارایه  و  چالش ها  کردن  برجسته  با  تا  آمده اند  گردهم 

راه حل، این مشکالت را برطرف کنند.
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نقش  بین المللی  مسائل  از  بسیاری  در  اخیراً  ترکیه 
فعالی داشته است و بعد از امریکا، بیش ترین حضور 
نظامی در جهان را دارد. این کشور در سه قاره آسیا، 
دارد.  نظامی  حضور  کشور-   13 -در  آفریقا  و  اروپا 
قبرس،  ترک نشین  بخش  در  ترکیه  نظامی  حضور 
سوریه، عراق، لیبیا، افغانستان، لبنان، کوزوو، بوسنی، 
آلبانی، سومالی، قطر، پاکستان و جمهوری آذربایجان، 
این کشور در سطح  از نقش فعال و نظامی  حکایت 

جهان دارد.
بعد از اعالم جدول خروج نیروهای ناتو تا 11 سپتامبر 
میدان  امنیت  تأمین  بحث  شدن  مطرح  و   2021
هوایی بین المللی حامد کرزی برای ادامه کمک های 
غیرنظامی اعضای این پیمان، ترکیه عالقه مندی خود 
ابراز داشته است. در  این مأموریت  برای پیش برد  را 
اردوغان، رییس جمهور  تازه ترین مورد، رجب طیب 
برای  تنها گزینه مناسب  این کشور  ترکیه گفته که 
مدیریت اوضاع افغانستان است. این که چرا ترکیه بعد 
از خروج نیروهای سایر اعضای ناتو، عالقه مند است در 
افغانستان حضور نظامی داشته باشد و ثبات در این 
دارد. محوریت  متعددی  کند، دالیل  را حفظ  کشور 
امریکا،  با  منافع  اشتراک  و  هم سویی  اسالم،  جهان 
اتحاد جهان ترک، نزدیکی به کشورهای بلوک شرق، 
سیاست نوعثمانی گری، مسائل تاریخی و فرهنگی و 
نظامی گری، از عمده ترین دالیل حضور این کشور در 

افغانستان محسوب می شود.

1- محوریت جهان اسالم
ترکیه در سال های اخیر به شدت تالش کرده است تا 
نقش محوری در جهان اسالم داشته باشد. این کشور 
تالش کرده است، رقبای سنتی اش در جهان اسالم 
امارات متحده عربی، مصر،  مانند عربستان سعودی، 
نقش محوری در جهان  و  بزند  را کنار  و قطر  ایران 
اسالم داشته باشد. روابط ترکیه با عربستان سعودی 
اسالمی  کشورهای  میان  در  سنتی اش  رقبای  از  که 
است.  گراییده  سردی  به  اخیر  سال های  در  است، 
ترکیه تالش کرده در میان اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس که رهبری آن در دست عربستان سعودی 
است، نفوذ کند و روابط خود را با قطر گسترش دهد. 
حتا این کشور در مسأله تحریم قطر توسط اعضای 
شورای همکاری خلیج فارس، از قطر حمایت و یک 
پایگاه نظامی در این کشور ایجاد کرد. هم چنان روابط 
این کشور با مصر بر سر مسأله بهار عربی به تیره گی 
گراییده است. ترکیه از گروه اخوان المسلمین در بهار 
حکومت  شدن  ساقط  با  که  می کرد  حمایت  عربی 
محمد مرسی و اخوان المسلمین توسط ارتش مصر و 
به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی، روابط این کشور 
با ترکیه دچار تنش است. برعالوه، در مسأله مداخله 
نظامی ترکیه در لیبیا هم این کشور در تقابل با مصر، 
امارات متحده عربی و عربستان سعودی قرار گرفته 

است.
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است  اختالف برانگیزی  موضوعات  جمله  از  روسیه، 
را دچار تنش  ناتو  در  روابط دو کشور هم پیمان  که 
تحریم  تحت  امریکا  سوی  از  ترکیه  اقتصاد  و  کرده 
قرار گرفته است. ترکیه برای این که بتواند یک منافع 
مشترک با ایاالت متحده پیدا کند، می خواهد بعد از 
خروج امریکا و ناتو، در افغانستان حضور نظامی داشته 
باشد تا از یک سو بتواند اوضاع افغانستان را مدیریت 
در  واشنگتن  با  دیگر یک هم سویی  از جانب  و  کند 
مسائل بین المللی به وجود آورد. این هم سویی باعث 
می شود، اختالفات واشنگتن و انقره در مسائل جهانی 

تا حدودی کاهش یابد.

3- اتحاد جهان ترک
با  افغانستان  در  حضور  طریق  از  می خواهد  ترکیه 
کشورهای ترک زبان آسیای میانه مانند اوزبیکستان، 
بیش تر  ارتباط  قرقیزستان  و  قزاقستان  ترکمنستان، 
کشورهای  میان  مشترک  اتحاد  یک  و  کند  برقرار 
ترک زبان به وجود آورد. این اتحاد از یک طرف جنبه 
از جانب دیگر هدف تجارتی -  هویتی و فرهنگی و 
ترانزیتی دارد. با اتحاد کشورهای ترک زبان، یک هویت 
تعریف  این کشورها  برای  فرهنگی  و  تباری  مستقل 
می شود که این امر برای ترکیه که رهبری این حوزه 
فرهنگی را دارد، منفعت سیاسی کالن در پی خواهد 
داشت. هم چنان، اتحاد کشورهای ترک زبان منجر به 
که  خواهد شد  منطقه ای  ترانزیت  و  تجارت  افزایش 
برای تمام کشورهای این حوزه منفعت اقتصادی در 

پی دارد.

و  )چین  شرق  بلوک  کشورهای  با  نزدیکی   -4
روسیه(

اخیر  سال های  در  خود  خارجی  سیاست  در  ترکیه 
این  است.  کرده  دنبال  را  چندجانبه گرایی  بیش تر 
بلوک  قدرتمند  کشورهای  با  است  تالش  در  کشور 
شرق مانند روسیه و چین روابط خود را گسترش دهد. 
گسترش روابط با بلوک شرق ناشی از دو دلیل است. 
نخست، از دید ملی گرایان و محافظه کاران ترکیه، این 
بنابراین، در  امر ریشه در جهان اسالم و آسیا دارد، 
را  نخست  اولویت  می خواهند  خارجی خود  سیاست 
به آسیا بدهند. دوم، گرایش ترکیه به شرق ناشی از 
برخورد سرد امریکا و اروپا با این کشور است. به طور 
مکرر  صورت  به  گذشته  سال  چند  در  ترکیه  مثال، 
تالش کرده است تا عضویت اتحادیه اروپا را به دست 
دریافت  منفی  پاسخ  اتحادیه  این  سوی  از  اما  آورد؛ 
کرده است. هم چنین ایاالت متحده از کردهای سوریه 
حمایت به دریغ کرده است که در تضاد با منافع انقره 

قرار دارد.

5- سیاست نوعثمانی گری
به دست گرفتن قدرت  و  از سال 2002  بعد  ترکیه 
سیاست  بیش تر  توسعه،  و  عدالت  حزب  سوی  از 
نوعثمانی گری را تعقیب می کند. نوعثمانی گری، تغییر 
عمده سیاست خارجی سنتی ترکیه کمالیسم است 

ترکیه در مسأله افغانستان هم کوشش می کند، نقش 
محوری خود در جهان اسالم را ایفا کند. این کشور در 
این اواخر تالش کرد تا ابتکار عمل گفت وگوهای صلح 
میان دولت افغانستان و گروه طالبان را برعهده بگیرد 
و از مذاکرات صلح میان دو طرف میزبانی کند. اگرچه 
این کشور تاهنوز موفق به برگزاری این کنفراس نشده 
کنفرانس  این  برگزاری  برای  تالش هایش  اما  است؛ 
حکایت از این دارد که انقره می خواهد یک محوریت 
را در جهان اسالم ایجاد کند تا یک میانجی مناسب 
برای حل وفصل مشکالت و تنش ها میان کشورهای 
اسالمی باشد. هم چنان عالقه مندی ترکیه به حضور 
نظامی در افغانستان، نیز ناشی از همین امر است که 
این کشور می خواهد بعد از خروج نیروهای ناتو ثبات 
را در افغانستان حفظ و از یک جنگ داخلی تمام عیار 
و  افغانستان  با دولت  این کشور هم  جلوگیری کند. 
هم با احزاب سیاسی این کشور روابط خوب دارد و با 
طالبان به صورت مستقیم وارد درگیری نظامی نشده 
است. بنابراین، ترکیه می تواند اوضاع را در افغانستان 

پس از خروج نیروهای خارجی، مدیریت کند.

2- هم سویی و اشتراک منافع با امریکا
افغانستان، خود  در  از طریق حضور  انقره می خواهد 
را با ایاالت متحده امریکا هم سو کند و با این کشور 
آورد.  وجود  به  منافع  اشتراک  ناتو،  عضو  قدرتمند 
خرید  و  سوریه  کردهای  از  متحده  ایاالت  حمایت 
از  ترکیه  توسط   400 اس  موشکی  دفاع  سیستم 

سیاست  این  اما  دارد؛  غرب  به  گرایش  بیش تر  که 
سابق  امپراتوری  درون  در  بیش تر  همکاری  حامی 
عثمانی است. به عبارت دیگر، عثمانیسم نو سعی دارد 
جای پای ترکیه بین همسایه گانش را بدون از دست 

دادن تصویر بزرگ تر، محکم کند.
بالکان،  خود،  قدرت  اوج  در  عثمانی  امپراتوری 
خاورمیانه کنونی، شمال آفریقا و قفقاز را در کنترل 
داشت. سیاست نوعثمانی گری درگیر شدن ترکیه در 

این مناطق را تشویق می کند.
راستایی  در  نیز  افغانستان  در  ترکیه  نظامی  حضور 
همین سیاست است. انقره با حضور در افغانستان از 
یک طرف می خواهد دست رسی بیش تر به کشورهای 
دیگر  جانب  از  و  باشد  داشته  قفقاز  و  میانه  آسیایی 
سعی دارد با حضور در این کشور آسیای جنوبی، نفوذ 
خود را در دو کشور رقیب -پاکستان و هند- افزایش 

دهد.

6- مسائل تاریخی و فرهنگی
ترکیه روابط تاریخی با افغانستان داشته است. روابط 
این کشور به صورت رسمی در زمان شاه امان اهلل خان 
با افغانستان ایجاد شده است. شاه امان اهلل خان، پادشاه 
تجددگرای افغانستان که بیش تر تمایل به غرب داشت، 
از مصطفی  به ترکیه داشت و می خواست  سفرهایی 
کمال »اتاترک«، بانی ترکیه امروزی، الگوگیری کند. 
دلیل حساسیتی  به  شاه  ظاهر  خان،  امان اهلل  از  بعد 
که مردم نسبت به تجددخواهی و گرایش به فرهنگ 
غربی داشتند، به گسترش روابط با ترکیه عالقه مند 
نبود. داوود خان، نخستین رییس جمهور افغانستان 
به دلیل حمایت حزب دموکراتیک خلق افغانستان از 
کودتای او، بیش تر عالقه مند به روابط با مسکو بود. در 
زمان جهاد افغانستان، ترکیه از مجاهدین حمایت کرد 
و بعد از حادثه 11 سپتامبر، این کشور در چارچوب 
ناتو به افغانستان نیروی نظامی فرستاد و تالش کرد تا 
میان افغانستان و پاکستان به حیث میانجی عمل کند.
اشترکات  افغانستان  اوزبیک  قوم  با  ترکیه  برعالوه، 
فرهنگی دارد و بورسیه های تحصیلی زیادی را برای 
روابط  لحاظ  از  هم چنان  است.  کرده  فراهم  آنان 
عبدالرشید  مارشال  با  کشور  این  مقامات  سیاسی، 
افغانستان  اسالمی  ملی  دوستم، رهبر حزب جنبش 
از  بسیاری  در  و  دارد  مستحکمی  بسیار  روابط 
تنش  هایی که بین دولت مرکزی افغانستان و مارشال 

دوستم پیش آمده، میانجی گری کرده است.
ترکیه در حال حاضر با بسیاری از جریان های سیاسی 
افغانستان روابط خوبی دارد و در تالش است تا به یک 
بازیگر مهم در قضایای سیاسی این کشور مبدل شود.

7- نظامی گری
ترکیه در این اواخر در سیاست خارجی اش به قدرت 
برای  می خواهد  کشور  این  است.  آورده  روی  سخت 
دست یابی به منافع ملی اش از گزینه نظامی استفاده 
کند. هم اکنون این کشور از لحاظ قدرت نظامی رتبه 
نهم را در جهان دارد و بعد از امریکا در پیمان ناتو 
بیش ترین پرسونل نظامی را دارد. هم چنان این کشور 
آفریقا -13 کشور جهان-  و  آسیا  اروپا،  قاره  در سه 
لیبیا  در  ترکیه  نظامی  مداخله  دارد.  نظامی  حضور 
و حمایتش از دولت وفاق ملی آن کشور به رهبری 
فائز سراج، مداخله نظامی این کشور در شمال سوریه 
برعلیه کردها و ارتش سوریه، ایجاد پایگاه های نظامی 
در  نظامی  حضور  عرق،  شمال  و  شمالی  قبرس  در 
سومالی و افغانستان، حمایت تسلیحاتی و نظامی از 
آذربایجان در جنگ قره باغ، همه از استفاده از گزینه 

نظامی در سیاست خارجی این کشور حکایت دارد.
ترکیه با حضور نظامی و قدرت سخت در افغانستان، 
می خواهد از یک طرف اوضاع این کشور بعد از خروج 
نیروهای خارجی را مدیریت کند و از جانب دیگر به 

سایر اهدافش دست یابد.

چــرا ترکیه به حضور نظامی 
در افغانستان عالقه مند است؟

عبداهلل رسولی، استاد دانشگاه

بعد از اعالم جدول خروج 
نیروهای ناتو تا 11 

سپتامبر 2021 و مطرح شدن 
بحث تأمین امنیت میدان هوایی 

بین المللی حامد کرزی برای ادامه 
کمک های غیرنظامی اعضای این 
پیمان، ترکیه عالقه مندی خود 

را برای پیش برد این مأموریت 
ابراز داشته است. در تازه ترین 

مورد، رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور ترکیه گفته که 
این کشور تنها گزینه مناسب 

برای مدیریت اوضاع افغانستان 
است. این که چرا ترکیه بعد از 

خروج نیروهای سایر اعضای ناتو، 
عالقه مند است در افغانستان 

حضور نظامی داشته باشد و ثبات 
در این کشور را حفظ کند، دالیل 

متعددی دارد.
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بـه سـوی

بـرابـری

برای جهان بهتر و همه شمول تر بیایید 
عینک های جنسیتی خود را بپوشیم.

امروز، 15 رسانه بین المللی چالش ها و 
راه حل های دست یابی به برابری جنسیتی 

را برجسته می کنند.

#به_سوی_برابری


