
 

 

 «افغانستان به روايت ديگر» صدای مطالبه زنان و مردان برای جامعه ای باز و فراگير در افغانستان است

به (FIDH) بشر حقوق جامعه های بين المللی فدراسيون و OPEN ASIA آرمان شهر/ بنياد توسط ديگر" روايت به "افغانستان                   کمپين
به و شد اندازی راه افغانستان در عمومی افکار دهندگان شکل و فرهيخته مترقی، افراد نظريات و صدا انعکاس و دادخواهی                       منظور
انسان حقوق و زنان حقوق برگيرنده در که نشست جامعه ای مورد در فرهنگی و سياسی اجتماعی، برجسته شخصيت های با                     گفت وگو
گوش به برای تالش در ۲۰۱۴ سال در افغانستان واليتی شوراهای و جمهوری رياست انتخابات تا روز ۱۰۰ مدت به کمپين اين                        باشد.

  رساندن صدايی متفاوت از آن چه در افغانستان شنيده می شود انجام شده است. .

و مدنی نهادهای تا گرفته دانشگاه و رسانه از که کشور مردان و زنان از نفر صد از بيش با افغانستان از مترقی صدای اين انتقال                            برای
خاطرات گرفت: قرار بررسی مورد مختلفی موضوعات مصاحبه ها اين در است. شده مصاحبه هستند، صاحب نظر هنری                  حوزه های
و مطالبات دارند، کشور سرنوشت برای شخصيت ها اين که نگرانی هايی و ترس ها افغانستان، در گذشته سال های فعاليت های و                    زندگی
حوزه های در آن با که چالش هايی است، داده رخ افغانستان جديد دوره در که تغييراتی گرفته اند، نظر در جامعه آينده برای که                        آرزوهايی

  مختلف خصوصا حقوق زنان دست به گريبان اند و مسائلی از اين دست به بحث گذاشته شد.

فراخور به هريک می پردازند. افغانستان در موجود واقعيت های به مختلف زوايای از مصاحبه شونده ها گفت وگو، مجموعه اين                  در
چيزی آن از متفاوت بسيار گاه که داده اند ارايه راه کارهايی افغانستان، مختلف مسائل تحليل و توصيف پی در خود ديدگاه های و                       تجارب

  است که از اين کشور  در اذهان جهانی بازنمايی می شود.

 تجارب گذشته

چه آن شناخت برای را الزم ذهنی تصوير قبل، دوره های در خود انسانی نقضحقوق خاطرات بيان با ابتدا افغانستان برجسته                       چهره های
حدت و شدت است متفاوت آن چه است. آن مشترک وجه طالبان دوره در رفته دست از حقوق که می دهند ارائه گذشته آن ها                        بر
که می کنند اشاره آسيبی به آن ها است. چنينی اين متغيرهای و زندگی فضای قوميت، جنسيت، شغل، اساس بر آن ها تلخ                      تجربه های
تا کودکی دوران از جنسيتی تبعيض تحمل تحصيل، از محروميت سرکوب، سانسور، جمله از زد افغانستان فرهنگ بدنه به                     طالبان
شدن قربانی تا گرفته آن روحی و فکری وجه از که امنيتی عدم نهايت در و مهاجرت از ناشی مسائل و جنگ اشتغال، و                          ازدواج

  اطرافيان در نتيجه جنگ و خشونت ورزی نيروهای ارتجاعی رخ داده است.

 دستاوردهای دوران جديد

و پيش گام تغييرات بسياری در را جديد نسل آن ها دلگرم اند. دستارودها برخی و جديد دوران نوآوری های به افغانستان مترقی                     نيروهای
ارزش فردی آزادی  های برای می گمارند، همت علم آموزی به بيشتر دارند، کم تری قبيله ای تعلقات که کسانی می بينند. گذشته از                    تواناتر
حضور دارند سعی کاستی ها تمامی وجود با که دارند وجود هم زنانی نسل، اين کنار در دارند. باالتری پتانسيل مجموع در و هستند                         قائل
مدنی نهادهای در بيشتری کنش گر زنان امروزه دارند. رنگ تری پر حضور آموزشی مراکز و مکاتب در آن ها بخشند. تقويت را                      خود



تدريج به که است حدی در زنان حضور قدرت معتقدند برخی کشيده اند. چالش به را مردساالر جامعه خود حضور با و دارند                        فعاليت
  منجر به عقب نشينی تفکر طالبانی می شود .

در هرچند دموکراتيکاست يکجامعه ساخت روند در حرکت معنای به که شده ذکر سياسی آگاهی باالرفتن ديگر اعتماد قابل نقاط                        از
در تصميم گيری ها، در مشارکت و و خشونت، جنگو الترناتيو عنوان به مختلف حل های راه ارائه صلح، مطالبه باشد. مسير اين                       ابتدای
در آزادتری و بيشتر رسانه های گذشته دهه های به نسبت اکنون است. افزون روز تبلور و شکل گيری حال در افغانستان مردم                      ميان
نهادهای همچينين می برند. بهره بيشتر آن از جوانان که اجتماعی شبکه های تا گرفته تصويری و مکتوب رسانه های از هستند،                     دسترس

  مدنی روزنه اميدی هستند که به رشد فرهنگ دموکراسی ياری خواهند رساند.

 عوامل بازدارنده مشارکت زنان

اين است. يافته اختصاص ايشان وضعيت بهبود برای راه کارهايی ارايه و آن ها انسانی حقوق و زنان به مصاحبه ها سوال های                     بيشتر
در که نهادی اولين می کنند. اشاره مختلفی نکات به جامعه، در زنان مشارکت بازدارنده عوامل از خود تحليل در برجسته                      شخصيت های
خوانش دارند. حفظ اش در سعی آن ها حاميان که است سنت هايی و فرهنگ ساحت می گيرد قرار نقد مورد زنان مطالبات پيشبرد                      حوزه
در است. گذاشته زنان وضعيت بر را تأثير بيشترين بسياری، اعتقاد به که می گيرد قرار فرهنگ نهاد مجموعه زير نيز دين از                        طالبانی
تنها نه پايين خودانگاره ای با است ممکن آموزشی فرصت های به برابر دسترسی عدم و فراگرفته اند که آموزه هايی به بنا زنان ميان                       اين
و فقر سلطه زير و اقتصادی استقالل عدم شرايط در باشند. تغيير راه در مانعی حتی خود بلکه بدهند دست از را موانع بر غلبه                           توان
و حاکميت طرفی از پيدا کند. ظهور برای بيشتری مجال آن مختلف اشکال در نيز خشونت می شود باعث بردن، سر به مالی                        وابستگی
نمی شوند. اجرا خوبی به و نيستند مناسب و کافی زنان حقوق احقاق زمينه در قوانين است. مواجه انتقاداتی با افغانستان جامعه در                        قانون

  اين ها همه در حالی است که در نبود جنبشی ديرپا، قوی و منسجم، چرخه بی قدرتی زنان تشديد می شود.

  خواست آموزش دختران

آگاه نيروهای است. گرفته قرار بحث مورد بيشتری تفصيل با خصوص اين در جامعه موضع و مکاتب شدن بسته پرسش ها، ديگر                       در
و می دانند اجرا غيرقابل عموما واپس گرا نيروهای سمت از را مکاتب شدن بسته مطالبه چيزی هر از پيش افغانستان اجتماعی مسائل                       به
نگاه اين فرزندان شان علم کسب برای آن ها خانواده های همراهی و تشويق و جديد نسل رنگ پر حضور از مستنداتی ارائه                      با
و می دانند تفکری چنين جوالن از جلوگيری مسوول را دولت بلکه مردم نه آن ها می کنند. معرفی غيرواقعی و ناتوان را                      جزمی انديش

  معتقدند به علت حضور پررنگ زنان در جامعه در دهه گذشته، پيشرفت های صورت گرفته قابل بازپس گيری نيستند.

 مطالبات زنان

زنان و مدنی جامعه طرف از تاکنون که شده پرداخته مطالباتی به افغانستان، جامعه در زنان حقوق به دستيابی موانع بررسی ادامه                        در
ارائه و زنان اقتصادی جايگاه شدن روشن جامعه، دينی فهم تغيير و دين از معتدل تر تفاسير ارائه است.. می شده پيگيری نيز                       کنش گر
جمله از الزم اجرايی ضمانت های با همراه زنان نياز مورد قوانين تصويب و حقوقی مطالبات آن ها، اشتغال برای الزم                     حمايت های
ارزش گذاری پسران، و دختران برای برابر و کافی آموزشی فرصت های ايجاد خواست خشونت، منع و حقوقی تساوی به مربوط                     قوانين
تصميم گيری مهم مناصب در زنان سياسی مشارکت و حضور ضرورت همچنين و آن ها اجتماعی مصونيت و زنان انسانی کرامت                     به

  در صدر مطالباتی قرار دارند که بخش مترقی جامعه افغانستان آن ها را به روشنی برمی شمرد.

نوع و پيشينه اساس بر افراد از يک هر سوال اين به پاسخ برای دارد؟ وجود اتکايی قابل منابع چه زنان مطالباتحوزه پيشبرد برای                           اما
اين روی تاکيد بيشترين مدنی: نهادهای .1 کرد: بندی تقسيم اين گونه را آن ها می توان که می کنند معرفی را منابعی و نهادها خود،                        فعاليت
اين با اما می کنند ضعيفتوصيف هنوز و نقد قابل گرچه را نهادها اين بسياری است. گرفته صورت اتکا قابل منابعی عنوان به                         نهادها
و پارلمان از مدنی، نهادهای بايسته قدرت عدم علت به برخی دولتی: نهادهای .2 واقف اند. تاثيرات شان و آن ها وجود اهميت به                       حال
هم زنان فردی توانمندی های .3 می کنند. استقبال مدنی نهادهای کنار در دينی نهادهای از برخی و زنان امور وزارت مانند                      نهادهايی
اين در گرچه شد. خواهد نيز مستحکم تر مردان حمايت با کنش گران، از برخی نظر به که است اعتماد و دلگرمی مايه بسياری                        برای
اصولی تغيير برای منسجم برنامه وجود حال اين با اما دارند اشاره منابع اين از برخی بودن محدود و نمايشی به نيز عده ای                         ميان

  وضعيت زنان را در جامعه الزم می دانند و ايجاد آن  را از وظايف فعاالن حوزه های مختلف جامعه برمی شمرند.



 نگرانی های موجود  نسبت به آينده

از هراس مشخصا هم آن و سياسی نگرانی های به می توان بيشتر شده اند، برشمرده مصاحبه ها اين در که نگرانی هايی و ترس ها ميان                       از
اعمال مذهبی، استبداد ايجاد با افغانستان در اين از پيش که نيرويی کرد. اشاره واپس گرا نظامی نيروی گرفتن قدرت و                      بازگشت
ميان در گذشته به بازگشت از منظور گرچه است. کرده حکومت داخلی اختالفات کردن گسترده و انسانی اساسی حقوق نقض                      خشونت،
عامل می تواند نيز جامعه پنهان تر سطوح در ارتجاعی تفکر يک حضور بلکه نيست آن سياسی وجه فقط افغانستان برجسته                     چهره های
هستند. گذشته نسل  جزمی افکار با جديد تعارضنسل نگران و می بينند نسلی تفاوت های قالب در را مساله اين برخی شود. تلقی                        نگرانی
پيشرفت عدم و سکون در آن عينی تبعات که می اندازند خطر به را جامعه سياسی و اقتصادی جانی، روانی، امنيت نگرانی هايی                       چنين
هنوز که می شود حقی يا تفکر به آسيب به منجر خود نوبه به و می کند مواجه تهديد با را نوظهور دستاوردهای ناامنی اين می يابد.                          تجلی

  در جامعه نهادينه نشده و نتوانسته در فرصت مناسب ريشه بدواند.

ديگر از سياسی شرايط بی ثباتی و بحران جنگ، از آن ها شديدتر گرفتن قرار تحت تأثير و زنان به جامعه سنتی نگاه از                       هراس
در تغييرات همين دادن دست از بيم ناک را کنش گران مقطع اين در زنان بيشتر آسيب پذيری است. افغانستان مترقی جامعه                     نگرانی های
شفاف، سياست نداشتن علت به سياسی درست مديريت در دولت ها شايستگی عدم و ملی وحدت رفتن بين از می کند. زنان                      حوزه
ظن به که بيانجامد تغيير به نسبت مردم نااميدی به منجر نهايت در است ممکن اصولی و مدون چهارچوب وجود عدم و                        بی برنامگی

  عده  ای می تواند بيشترين آسيب را به فضای عمومی جامعه وارد سازد.

  پيام کنش گران چيست؟

و نابرابری ها رنج ها، سختی ها، وجود با که دارد حکايت کشور اين روزگار روشنی و تيره از افغانستان جامعه کنش گر چهره های                      پيام
به ترغيب برای اثربخش و مترقی راه کارهای همراه به را خود اميدبخش و مثبت نگاه است، پررنگ افغانستان در که                      خشونت هايی

  تحرک و تشويق به انجام فعاليت های سازنده با اين گفت وگوها به جامعه خود رسانده اند.

هستند، جامعه آينده شاکله که کودکان درست پرورش مثبت نگری، گفت وگو، فرهنگ ترويج ملی، وحدت حفظ آگاهی، و دانش                    کسب
باال، انسجامی با مختلف عرصه های در جديد نسل حضور ترغيب آزاد، افغانستانی ساختن برای وطن به مهاجران بازگشت                    تشويق
ترويج جمعی، و فردی رفتار و اعمال سازماندهی برای انسانيت معيار دادن قرار و زبانی مذهبی، قومی، معيارهای گذاشتن                     کنار
حضور برای فردی ظرفيت  های تقويت خويش، انسانی حقوق از دفاع به آن ها تشويق زنان؛ حوزه در و پرسش گری و نقد                      فرهنگ

  پرثمرتر در اجتماع تنها بخشی از پيام ها و آروزهايی است که صدای مترقی افغانستان برای آينده کشورش دارد.

از متفاوتی سبک های و ارزش ها رفتار، که است شخصيت هايی و نهادها جنبش ها، افراد، از شبکه ای حضور شاهد امروز                    افغانستان
شناخت برمی دارد. گام سنتی جامعه از متفاوت ارزش های به باورمندی با نيز آينده نسل دارند. کشور اين شده معرفی و شناخته                       فرهنگ
نيز اجتناب ناپذير بلکه می شود، تلقی مهم و الزم تنها نه قدرت، صاحبان و سياست گذاران تحليل گران، برای جامعه از بخش اين پذيرش                       و
حال در می رود، پيش صبورانه زمانی و پرسرعت و تند زمانی که گام هايی با کشور اجتماعی بافت و فضا حاال که چرا می رسد نظر                          به

  دگرگونی و تغيير است.

 

  مجموعه اين ۱۱ مصاحبه را به روايت ويديو و تصوير ببينيد:
https://goo.gl/KLhDCQ 

 
  مجموعه مصاحبه های اين کمپين را بخوانيد:

http://goo.gl/gPyBVr 
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