تاریخ باید تکرار نگردد
نظریات افغانان در مورد صلح
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این گزارش ،رهبری زنان را در
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برای صلح و دموکراسی در ده والیت
از تاریخ  ۲۸مارچ الی  ۱۲آپریل
سال  ۲۰۲۱آنجام شده است ،که در
آن  ۱۰۰۰نفر اعم از زنان،
مردان ،پیر و جوان و سایر اقشار
شرکت داشته اند ،تهیه شده است.
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بازیگران
نقش
همچنان
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غیردولتي و حمایت آنها از روند
صلح بحث گردیده است .در این
گفتگوها زنان و جوانان فعال،
نمایندگان جامعه مدنی ،متنفذین
قومی ،علمای دین و مقامات دولتي
اشتراک نمودند.
یافته های ارائه شده در این سند
مواردی را که در آن توافق نظر
حاصل گردیده بیان میکند و نشان
میدهد که زنان در دیدگاه که
برای صلح دارند تنها نیستند و
میتوانند با بازیگران دیگر
بدون مشکل به توافق برسند.
۱ـ انکار حقوق اساسی زنان مثل
تعلیم و تربیه یا صحت ،ریشه در
در دین۲ ،ـ
فرهنگ دارد نه
مذاکرات بیش از حد متمرکز به
ساختار نظام۳ ،ـ عدم حضور
صداهای غیر سیاسی در مذاکرات
صلح (یعنی اعضای جامعه مدنی،
علمای دین ،جوانان و متنفذین
قومی)۴ ،ـ کمبود اعتماد و شکاف

معرفی
در بحثهای آینده افغانستان و روند صلح این
کشور که فعال جریان دارد ،همه به یک ضرب
المثل قدیمی بر میگردند " تکرار تاریخ " که
این نشان دهنده نگرانی بسیاری از مردم عام
افغانستان در مورد آینده کشور آنها است.
اعالمیهی اخیر آیاالت متحده امریکا و دیگر
کشورهای عضو ناتو در مورد خروج عساکر شان
از افغانستان ،مردم افغانستان ،به ویژه
شهروندان کابل را خیلی نگران ساخته است چون
همه به یاد آن گذشتههای میافتند که بعد از
خروج نیروهای جماهیر شوروی در سال  ۱۹۸۹جنگ
داخلی شدت گرفت و راه را برای امارت طالبان
هموار کرد.
از این تجربه درک میشود که ترس و مجهول
بودن آیندهی کشور ،برای افغانان تا چه حد
واضیح

نگران کننده است .اگر چه به طور

میتوان برخی از قرینههای تاریخی را ترسیم
کرد ،اما گذشتهی افغانستان نباید که آینده
صلح آمیز این کشور را محکوم کند ،مخصوصا
اگر از تاریخ درس بگیریم .امروز افغانستان
و مردم آن تغییر کرده اند و ضرور نیست که
برای صلح بعضی از موارد و دستاوردهای مثبت
قربانی شوند.
نهاد برابری برای صلح و دموکراسی جهت تکرار
نشدن تاریخ یک سلسله گفتگوها را به رهبری
زنان از( ۲۸مارچ تا  ۱۲اپریل  )۲۰۲۱با گروه
های
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۱۰۰۰

شهروند

در
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والیت

افغانستان انجام داده است .نکته مهم این
بود که گفتگوها بین کسانیکه که به طور عام
گردهم نمیآیند و در نظریات ایشان توافق
ندارند ،به راه انداخته شده بود.
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شرکت کنندگان شامل زنان و مردان از بخش های
مختلف

جامعه

مانند

علمای

دین،

متنفذین

اهداف عمده این گفتگوها:
 .1به طوری کلی نشان دادن توانایی رهبری و
بسیج زنان و همچنان دفاع از حقوق و منافع
آنها در مورد صلح؛
 .2تقویت هماهنگی بین فعاالن زن و دیگر گروه-
های تأثیرگذار در والیات به منظور ایجاد
اتحاد برای پیشرفت جامعهی فراگیر و صلح
پایدار که در آن از حقوق بشر (از جمله
حقوق زنان) محافظت صورت بگیرد و اختالفات
به طور مسالمت آمیز حل و فصل شود؛
 .3بحث در مورد ریشه های اختالفات و منازعات
در افغانستان و پیشنهادات در مورد روند
صلح که بتواند منافع ملی افغانستان را حفظ نماید و همچنان نقش بازیگران
غیردولتی که میتوانند در حمایت از روند صلح داشته باشند؛

ظرفیت رهبری زنان
زنان افغان در طی دهه های گذشته با وجود اینکه با کمبود منابع مالی و سیاسی
گسترده روبرو بودند ،بازهم نقش فعالی به عنوان معماران صلح و میانجی در
والیات خود داشته اند .به سطح ملی و محلی زنان با تالش و عزم راسخ برای صلح،
سعادت و عدالت اجتماعی ،مصمم هستند و نه تنها از حقوق خود ،بلکه از حقوق
سایر شهروندان به ویژه اقلیتها و گروههای محروم ،نیز دفاع میکنند .گروهای
زنان پرجوش ترین ،فعالترین و سازگارترین بخش از فعاالن مدنی را در مرکز و
والیات تشکیل میدهند.
به ویژه در سالهای اخیر ،زنان به طور مداوم برای صلح در افغانستان صدای خود
را بلند نموده اند .فعالیتها و حرکتهای آنها جهت بسیج و شنواندن صدای خودشان
و دیگران خستگی ناپذیر دوام دارد .برای این ادعا نمونههای زیادی است که از
آن جمله میتوان از فعالیتهای شبکه زنان افغان ،iگزارش تحقیقی مرکز تعلیمی
زنان افغان ، iiخالصهی نظریات توسط نهاد برابری برای صلح و دموکراسی در سال
 ۲۰۲۰با مشارکت شبکه های زنان والیتی ( )PWNو توانایی آنها در جمعآوری ۱۰۰۰۰۰
امضاء در مدت  ۳روز از  ۱۵والیت که از کشورهای عضو ناتو و رهبران جهانی زنان
تقاضا نمودند تا از حقوق زنان افغان در روند صلح افغانستان حمایت نمایند.
آنچه زنان را از گروهای دیگر متمایز میکند ،پابندی به اصول ،خواستهها و
پیشنهادات آنها است .آنها خواستار آتش بس بشردوستانه ،کاهش خشونت و جلوگیری
از مالمت یکدیگر توسط طرفین درگیر جنگ ،میباشند .آنها خواستار شفافیت در
گفتگوهای صلح ،تقویت وحدت ملی و ارتباط نزدیک بین والیات و مرکز و سرمایه
گذاری باالی ظرفیتهای محلی هستند .همچنان برای صلح پایدار ،زنان خواستار
تطبیق برنامه خلع سالح و مشارکت حد اقل  ۳۰فیصد از زنان در همه بخشها و سطوح
روند صلح به شمول سطح رهبری میباشندiii
زنان از روند صلح حمایت میکنند اما در مورد کشیدن خط و یا معامله باالی
دستآوردها و حقوق اساسی بشر منجمله حقوق زنان خیلی حساس هستند .زنان در
بسیاری از اوقات ،تنها کسانی هستند که در مورد عدالت انتقالی ،حکومتداری خوب
و صلح فراگیر صحبت مینمایند.
با وجود این همه زحمات ،وقتی گفتگوهای رسمی در سطح بلند صورت میگیرد ،زنان
نادیده گرفته میشوند یا کمتر به آنها سهم و نقش داده میشود .بنابراین ،نتیجه
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این سلسله گفتگوها و این گزارش باالی نقشی که زنان در تسهیل صلح فراگیر و
پایدار در افغانستان بازی نمایند ،تاکید میکند .این گفتگوها و گزارش به
عنوان نمونهی از ظرفیت زنان است که اگر در میز مذاکره باشند ،چه نقش را بازی
خواهند کرد.
عالوه بر این ،ما میخواستیم با تمرینات گفتگوی خود دریابیم که تا چه اندازه
نظریات و موضوعات مطرح شده توسط زنان ،با گروه های مختلف دیگر جامعه سازگار
است و نقاط مشترک جهت همکاری در کدام ساحات است .ما فکر میکنیم كه این
گفتگوها و گزارش میتواند موضوعات مهمی را برای بحث در مذاكرات بین االفغانی
مطرح نماید.

آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟
قبل از اینکه یافتههای این گفتگوها به اشتراک گذاشته شود ،الزم است که یک
مقایسه تاریخی داشته باشیم .حداقل به رهبران افغانستان و جامعهی جهانی
یادآوری کنیم که باید از جریان درسهای تاریخی آموخته شود و این میتواند برای
رسیدن به نتیجه بهتر کمک کند .میتوان خالصه کرد که جامعه افغانستان پیشرفت
کرده است ،اما رهبران آنها در گذشته گیر مانده اند.
افغانستان امروز جامعهی بسیار متفاوت از  ۲-۳دهه پیش است :جمعیت کشور جوان،
تحصیلکرده و آگاه است .دستاوردهای بیشماری وجود دارد که افغانها از آنها
قدردانی کرده و مایل به دفاع از آنها هستند.





قانون اساسی وجود دارد که حقوق برابر را برای همهی شهروندان (صرف
نظر از سن ،جنسیت و قومیت) تضمین میکند.
رسانه ها و جامعهی مدنی فعال وجود دارد که برای آگاهی شهروندان،
شفافیت و پاسخگویی دولت و سیاسیون در مرکز و تمام والیات تالش و فعالیت
میکنند .این را هم باید عالوه نماییم که جامعه مدنی به طور دوامدار
خواستار داشتن صدای رسا در روند صلح است .واکنشها در برابر ممنوع
نمودن ،دختران ترانه خوان در کابل ،مواردی است که دولت را مجبور به
حسابدهی و دفاع از حقوق اساسی مینمایدiv.
سیاست و انتخابات (علیرغم نقص) فرصت مشارکت بیشتر را فراهم نموده
است و گروههایی که به طور سنتی از موضوعات و تصامیم سیاسی کنار
گذاشته شده بودند ،به ویژه جوانان ،زنان و اقلیتها در تصامیم شرکت
کرده میتوانند .زنان و جوانان نیروهایی هستند که باید در سیاست
افغانستان باالی آنها حساب شود.

با انقالب تکنالوژی (تلیفونهای هوشمند ،انترنت و رسانههای اجتماعی) ،افزایش
ارتباطات و به اشتراک گذاری اطالعات و گفتگوها ،یک جریان مثمر به راه افتاده
است .این انقالب به افراد از مناطق مختلف کشور فرصت را فراهم نموده تا به
یکدیگر متصل شوند و همچنین از تجربیات
کشورهای دیگر بیاموزند .اما همانطور که
یک اصطالح فرانسوی میگوید( :هر اندازه
که چیزها بیشتر تغییر کنند ،بیشتر ثابت
میمانند) .با وجود برخی تغییرات مهم در
افغانستان طی دو دههی گذشته ،مواردی
است که بدون تغییر باقی مانده است.
ً ناتوانی یا عدم
مهمترین آنها ،ظاهرا
تمایل رهبران سیاسی در کنار گذاشتن
اختالفات شخصی به خاطر منافع ملی یا صلح
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است .این امر در بسیاری از موارد سیاسی افغانستان در گذشته هم معمول بوده و
یک مانع اصلی در روند صلح فعلی است .بسیاری از پیشنهادات که برای صلح مطرح
میشوند ،بر سیاست بقای رهبران و گروه های شان متمرکز است .گزارش اخیر AWEC
استدالل کرده که رهبران سیاسی نسبت به روند صلح تمرکز بیشتر بر حفظ یا کسب
v.
قدرت دارند
به نظر میرسد بسیاری از سیاستمداران هنوز نمیتوانند فراتر از خانواده و
احزاب سیاسی خود فکر کنند .دولت افغانستان به طور فرایند منزوی شده است.
امور حکومت توسط یک حلقه نزدیکتر از نزدیکان رئیس جمهور که بسیاری از این
ً آنها با جامعه و اقشار تأثیرگذار
افراد از خارج آمده اند ،اداره میشود و غالبا
در افغانسان ارتباط و همکاری ندارند.

شنیدن صدای افغانان -موانع صلح و چگونگی فایق بودن بر آنها
گفتگوهای محلی که توسط زنان در ده والیت تسهیل گردید ،بحثهای غنی و نظریات
متنوعی را ایجاد کرد .آنچه که در این خالصه نظریات برجسته شد ،زمینه های
اجماع پیرامون موانع اصلی دستیابی به صلح پایدار و راه های ممکن برای غلبه
بر آنها که در این بخش مفصال بر آن پرداخته میشود.
( )۱تضاد سنتها و ارزشهای فرهنگی با دین اسالم در مورد حقوق زنان :شرکت
کنندگان احساس کردند که بسیاری از بحثهای عمومی (و غیرعلنی) پیرامون حقوق
زنان دو واقعیت اساسی دارد که آنها همواره نادیده گرفته شده است .اول اینکه
دین مقدس اسالم و قرآن عظیم الشان حقوق اساسی انسانی را به زنان اعطا میکند
که هیچ کس نمیتواند آنها را نادیده بگیرد و نقض کند .بنابر این ،انکار از
ریشه
حقوق اساسی انسانی زنان مانند تعلیم ،تحصیل ،کار ،میراث و ازدواج
فرهنگی دارد نه دینی و بخاطر عدم آگاهی ،معموال این دو بخش مخلوط میشوند.
دوم اینکه دولت افغانستان مطابق با عقاید اسالمی ،معاهدات بین المللی را امضا
کرده است که از حقوق بشری هر فرد از جمله زنان حمایت میکند .این معاهدات
توسط کشورهای اسالمی دیگر نیز امضا شده است و بسیاری از آنها تضادی بین حمایت
از حقوق بشر (و زنان) و دین اسالم ندارد.

 آگاهی (به ویژه در میان مردان) در مورد حقوق زنان که در دین مقدس اسالم
ذکر شده است افزایش داده شود .علمای دین و متنفذین قومی مایل به همکاری
با زنان در زمینه آموزش حقوق زنان از دیدگاه اسالم هستند .تا بتوانند
مردان آگاهانه درمورد حقوق زنان و مسئولیت اعضای خانواده و رهبران
جامعه در اعطا و حمایت از این حقوق پشتیبان باشند.
 در مذاکرات صلح با طالبان با استفاده از اصول اسالمی از حقوق زنان دفاع
گردد که میتوان از شخصیتهای برجسته دینی در تیم مذاکره کنندگان ،به
ویژه زنان مسلط به فقه اسالمی استفاده نمود.
( )۲گیر افتادن (بیش از حد) در ساختار نظام :شرکت کنندگان دریافتند که بحثهای
صلح بیش از حد دربارهی نقش اسالم در نظام حکومتداری متمرکز است .افغانستان
یک جامعه مذهبی و محافظه کار است .مردم حاضراند جان خود را به نام دین فدا
کنند .قانون اساسی افغانستان این حقیقت را دانسته و با ستایش خدای یگانه
آغاز میشود ،اسالم را دین ملی افغانستان اعالم میکند و تاکید میکند که هیچ
قانونی با دین مقدس اسالم در تضاد نباشد.
در هیچ جای دین اسالم حکمی از نظام خاص حکومتداری مانند امارات وجود ندارد.
در حقیقت ،دین اسالم به هر کشوری حق اتخاذ نظام حکومتداری را میدهد که با
شرایط اجتماعی و سیاسی آن سازگار باشد به شرط این که از اصول اسالمی پیروی
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نماید .عالوه بر این ،نمونه های بیشماری از کشورهای اسالمی ،به ویژه کشورهای
فاقد سلطنت ،وجود دارد که نظام جمهوری اسالمی را برای اطمینان از مشارکت
بیشتر مردم ،مسئولیت پذیری بیشتر و همچنین جلوگیری از منازعه و تسهیل انتقال
صلح آمیز قدرت ،اتخاذ نموده اند .بنابر این ،مدل نظام نباید نقطه اساسی در
گفتگوهای بین االفغانی باشد.


افزایش آگاهی در مورد تنوع نظامهای موفق حکومتداری در میان کشورهای
اسالمی

( )3کمرنگ بودن صداهای غیر سیاسی در روند صلح :مشارکت در روند صلح برای
موفقیت و پایداری آن اهمیت دارد .شرکت کنندگان گفتگوها درمورد این واقعیت
که تیم مذاکره کننده افغانستان ( )ANTو شورای عالی مصالحه ملی ()HCNR
نمایندگی کاملی از جامعه افغانستان نمیکنند ،اظهار نظر کردند .اگرچه ،این
دو نهاد نمایندگی از تمام احزاب سیاسی عمده در افغانستان را دارد ،اما آنها
نمایندگی از جامعه مدنی ،علمای دین ،جوانان و زنان برخوردار نیستند.
عالوه بر این ،با توجه به سابقه طوالنی جنگ در افغانستان که یک تعداد زیاد
مردم در مهاجرت زندگی کرده اند ،مهم است که این افغانهای خارجی نیز در روند
صلح افغانستان صدا داشته باشد اما فرصت افغانهای داخلی را باید نگیرند .یک
رهبر مذهبی در این گفتگوها اظهار نظر کرد که افغانان خارجی فضای رهبری را
تسخیر نموده اند" :آنها دوستان خود را با لباس محلی و ریش ،از خارج میآورند
و موقف ما را به آنها اختصاص میدهند".

 تیمهای مذاکره کننده باید شامل نمایندگان از اقشار مختلف جامعه از جمله
جامعه مدنی ،جوانان ،زنان ،علمای دین و متنفذین قومی باشند.
 اعضای تیم مذاکره کننده باید افغانهایی باشند که با خانوادههایشان در
افغانستان زندگی میکنند تا بتوانند دردها و خسارات افغانها معمولی را
احساس کنند و بتوانند از آنها به وجه احسن نمایندگی نمایند.
( )4مشروعیت و عدم اعتماد :دولت همیشه ادعا
میکند که برای گفتگوهای صلح یک تیم متنوع و
همه جانبه را انتخاب کرده اما این تیم هنوز
اعتماد مردم را ندارد .برای اینکه همهی این
ادعاها بر عملکرد تبدیل شود باید قراردادهای
اجتماعی بین رهبران و شهروندان صورت گیرد که
بسیار قوی و مقاوم باشد .این توافق باید در
مورد ((چگونگی زندگی مشترک ،نحوی اعمال قدرت
و نحوی توزیع منابع)) viباشد .در این
گفتگوها ،اشتراک کنندگان بر خألهای زیاد میان
دولت و مردم افغانستان تأکید کردند که عدم
موجودیت یک قرارداد اجتماعی مقاوم را اشکار میسازد.
شرکت کنندگان در گفتگوها برای این مشکل چندین دالیل اساسی را آشکار کردند که
شامل فساد گسترده در نهادهای دولتی ،ارایه خدمات ضعیف به مردم و رهبران
متمرکز بر خود که علیرغم تالش جامعه مدنی و رسانهها برای پاسخگویی به مردم،
بدون مجازات عمل میکنند.
یک رهبر مذهبی که از جمله شرکت کننده مصاحبههای ماست چنین خالصه میکند“ :آنها
(مقامات دولتی و سیاستمداران) به جای محاکمه مفسدان ،ارائه خدمات و مبارزه
با فساد،.گردهماییهایی را برای ما برگزار میکنند و ما فقط به سخنان آنها و
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لیست وعدههای پوچ آنها گوش میدهیم و هیچ فرصتی برای صحبت هم نداریم” .نظرسنجی
که توسط سازمان دیده بان شفافیت ( vii)Integrity Watchبه راه انداخته شد،
فساد را به عنوان یک مشکل مهم در افغانستان میداند .یک نظر دیگر در
اخبار Foreign Policyفساد و بیش حد مرکزی بودن حکومتداری را یک معضل اساسی
که از روز اول سیاست افغانستان را به مشکل دچار کرده است صحبت میکند:
"افغانستان در میان کشورهای بسیار متمرکز در جهان ،با یک ریاست جمهوری بسیار
قوی قرار دارد که فضای کمی برای ساختارهای دیگر برای پر کردن خالء باقی مانده
است"viii
با این همه بیماری همه گیر  COVID-19باعث ایجاد مشکالت بیشتر شده است و اکثریت
مردم والیات دیگر قادر به تهیه ضروریات اساسی نیستند .مردم از ناتوانی دولت
در ارائه خدمات اساسی ،تأمین امنیت و ایجاد اشتغال نا امید شده اند .به دلیل
پالیسی و برنامه های بسیار متمرکز ،سیاست های محدود کننده و آینده مجهول،
حتی سرمایه گذاران افغان نیز دیگر از سرمایه گذاری در کشور خود اطمینان
ندارند .طبق راپور اتاقهای تجارت افغانستان ،مشاغل زیادی از افغانستان به
ترکیه ،امارات متحده عربی و آسیای میانه منتقل شده اند.ix
علیرغم همهی این گمراهیها و مشکالت فراوان ،شرکت کنندگان در گفتگوها هنوز
ایدهی دولت منتخب و جمهوری را دوست دارند ،اما امیدوارند که روند صلح بتواند
زمینه را برای یک نظام حکومتداری شهروند محور ایجاد کند.









یک قرارداد جدید اجتماعی مستحکم بین دولت افغانستان و مردم بر اساس یک
مدل حکومتداری شهروند محور و پاسخگو
تنظیم گردد
مبارزه جدی علیه فساد اداری و پاسخگو
ساختن مقامات دولتی
بهبودی در کیفیت و موثریت ارائه
خدمات کلیدی مانند تعلیم و تربیه ،
مراقبت های صحی و غیره
تقویت حکومتداری محلی در برابر دولت
مرکزی و ایجاد تعادل بین مرکز و
والیات
نقش برجسته برای رسانه ها و جامعهی
مدنی برای نظارت از کارکردهای دولت

( )۵بیاعتمادی و چندپارچگی جامعه :شرکت کنندگان در گفتگوها ،نقش که رهبران
سیاسی در تجزیه جامعهی افغانستان ،افزایش اختالفات و بیاعتمادی ،بازی میکنند
غیر مسووالنه و منفی میبینند .این عدم اتحاد در بین رهبران سیاسی افغانستان
یک مزیت ناعادالنه و برتری در روند صلح را برای طالبان فراهم کرده است .شرکت
کنندگان در گفتگوها استدالل کردند که طالبان قدرتمند نیستند ،اما طرف جمهوریت
پراکنده و ضعیف است .رهبران خودمحور با تمرکز بر جنگهای قدرت طلبی داخلی و
درگیر کردن مردم ،فرصتی ایجاد جبهه ی متحد در همکاری با گروه های زنان،
جامعه مدنی ،رسانهها ،علما ،جوانان و دیگران را برای صحبت از موضع قوی با
حمایت قوی مردم از دست دادند.
اختالف نظر در میان رهبران سیاسی افغانستان در طی دو انتخابات ریاست جمهوری
گذشته به وضوح مشهود گردید که نامزدها کمپاینهای خود را بر اساس اولویتهای
شخصی ،قوم گرا و سمت گرا ساختند .برخی از شرکت کنندگان این گفتگوها از این
نگران بودند که اختالف و تفرقه که میان رهبران سیاسی افغانستان است ،بین مردم
عام رخنه نموده و مانع بزرگی برای وحدت و صلح ملی گردیده است.
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بسیاری از آنها برای حل مشکل بی اعتمادی ،از هم گسیختگی و چندپارچگی ،اظهار
نظر کردند و گفتند که عدم حل این مشکل به نابودی اساسی جامعه افغانستان منجر
خواهد شد و همچنان این مشکل تاکنون در چهاردهه جنگ افغانستان نقش کلیدی
داشته است .شرکت کنندگان خاطرنشان کردند که زمان آن فرا رسیده است که ما
اختالفات کوچک را کنار گذاشته و بر آنچه که ما را متحد میکند ،مانند مبارزه
با بیعدالتی ،فساد و دفاع از حقوق اسالمی زنان ،متفق شویم.
 موازی با روند صلح یک روند اعتمادسازی یا کمپاین وحدت ملی به راه

انداخته شود و اطمینان حاصل گردد که این وحدت پس از توافق صلح هم ادامه
دارد .این کار باید به سطح ملی و محلی انجام داده شود.
 برنامه مصالحه ملی و ادغام مجدد جهت تقویت اتحاد ملی به معنای واقعی
دیزاین و ترتیب گردد تا پس از توافق صلح آماده تطبیق باشد
 بلند بردن سطح آگاهی پیرامون حقوق و تعهدات شهروندان در یک جامعه صلح
آمیز از جمله ،دفاع از حقوق زنان ،اقلیتها و سایر گروههای به حاشیه
رانده شده.
بدون شک ،شرکت کنندگان معتقد بودند که زنان میتوانند تسهیل کننده خوب برای
پروسه های ذکر شده باال باشند.
( )۶ناتوانی و عدم تمایل طالبان برای توافق در مذاکرات  :در حالیکه اکثر
شرکت کنندگان در گفتگوها ،از جمله زنان ،طالبان را به عنوان یکی از واقعیتهای
جامعه خود پذیرفته اند و مایل به صلح با آنها هستند ،بسیاری احساس میکنند
که طالبان درک نمیکنند که جامعهی افغانستان تغییر کرده است .خواستههای پی
در پی آنها برای بازگشت به نظام حکومت گذشته و عدم موافقه به توقف خشونتها،
نشان میدهد که آنها تمایلی ندارند یا قادر به درک این نیستند که افغانستان
اکنون دارای یک جامعهی متحرک و پرصدا است ،جاییکه زنان ،جوانان ،گروههای
جامعهی مدنی و رسانهها به طور فعال برای مردم خدمات ارایه میکنند و دولت را
پاسخگو قرار میدهند.
نگرانی بیشتر شرکت کنندگان در این گفتگوها این بود که رهبران افغان و بازیگران
بین المللی به جای وارد نمودن فشار بر طالبان ،فرش سرخ را برای آنها هموار
میکنند و طالبان معتقد به این شده اند که آنها در جنگ پیروز شده اند و
میتوانند از موضع قدرت ،مذاکره کنند .نگرانیهای شدیدی وجود دارد که شاید
تمایل به دادن امتیازات در مورد حقوق اساسی بشر بدون موافقه مردم افغانستان
نیز وجود داشته باشد در حالیکه از پاسخگویی طالبان بازمانده اند .عدم موجودیت
میکانیزم پاسخگویی در روند صلح افغانستان در توافقنامه صلح میان ایاالت متحده
و طالبان آشکار گردید.
طالبان خواستار آزادی  ۵۰۰۰زندانی برای آغاز مذاکرات بین االفغانی در دوحه
شدند و انتظار داشتند دولت افغانستان این کار را انجام دهد .دولت اینکار را
انجام داد در حالیکه خودشان قادر به جلوگیری از خشونت علیه غیرنظامیان نشدند
و هیچ کس آنها را مسئول این شکست قرار نداد.

 طالبان باید اراده سیاسی خود را برای صلح با حضور در کنفرانس استانبول،
آغاز مجدد مذاکرات و موافقت با آتش بس بشردوستانه نشان دهند.
 بازیگران بین المللی باید از قدرت و نفوذ خود برای تحت فشار قرار دادن
طالبان و آمدن آنها به میز مذاکره و توافق برای آتش بس استفاده کنند.
 ایجاد اتحاد میان علمای دین ،زنان و رهبران جامعه مدنی صورت گیرد .در
حال حاضر طالبان خود را تنها مدافع دین اسالم میدانند ،این امر مستلزم
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تقویت روایت های دینی میشوند ،علمای دین باید متحد شوند و از کشور و
حقوق زنان از دیدگاه اسالم دفاع نمایند.
 بازیگران جامعه مدنی ،با حمایت شرکای بین المللی ،باید توانایی نظارتی
خود را بر روند صلح تقویت نموده و همه طرفهای منازعه را به پاسخگویی
فشار بدهند.
( )7نظامی شدن والیات و عدم نظارت از روند صلح :شرکت کنندگان ادعا کردند که
با آغاز مذاکرات صلح وضعیت امنیتي والیت وخیم شده و افراطگرایی و نظامی شدن
در والیات جریان دارد .اعضای جامعه نگران از ازدیاد گروه های مسلح در دو طرف
درگیر و قومندانان محلی هستند.
شرکت کنندگان در گفتگوها از گردهمایی فرماندهان مشهور جهادی و شبه نظامیان
محلی که در آن هزاران مرد مسلح حضور داشتند خبر دادند .یکی از این شرکت
کنندگان گفت" :ما گروههای مسلح بسیاری را در والیات خود میبینیم ،شبه نظامیان
و فرماندهان گسترش یافته اند و آزادانه گشت و گزار میکنند .هیچ کس نمیپرسد
آنها چه کسانی هستند و کی از آنها حمایت
میکند" این گروه های مسلح جدید خود را
باالتر از قانون میدانند و بدون

اینکه خود

شان مجازات شوند ،دیگران را مجازات میکنند
و در مقابل کسی پاسخگو نیستند.

این تحوالت

نه تنها مشکل جدی فعلی بوده و در طول جنگ
داخلی افغانستان همواره اتفاق افتاده است،
بلکه تأثیر منفی بر اتحاد جامعه ،میزان
جرم ،قانون و امنیت میگزارد که زنان از آن به شکلی ویژهی متضرر میشوند .یکی
از شرکت کنندگان این گفتگوها چنین اظهار نظر نمود" :در کشورهای دیگر ،همه
شهروندان از دولتهای خود راضی نیستند .در همه جا مخالفت وجود دارد؛ اما کسی
مسلح نمیشود ،بی گناهان را نمیکشند و مدارس و کلینیک ها را ویران نمکینند.
آنها راههای مدنی را برای مبارزه برای اهداف خود انتخاب میکنند"
بسیاری از شرکت کنندگان میگفتند که افغانستان در مرحله حساس قرار دارد و
میتواند در این فرصت برای کشور خود صلح بیاورد و از جنگ طوالنی مدت رهایی
پیدا کند .آنها میترسند که جوانان خود را به دست گروه های مسلح از دست
میدهند .آنها باور دارند که در روند صلح باید همه ا قشار جامعه سهم داشته
باشند

و اگر روشها و راه حل های داخلی و وطنی در این روند به کار گرفته

شود ،نتیجهی خوبتر ممکن به دست آید.
همه شرکت کنندگان معتقد بودند که ایجاد صلح در جامعهی افغان به زمان نیاز
دارد و الزم است پس از توافق صلح ،این روند ادامه یابد .همانطور که یکی از
شرکت کنندگان گفتگو تأکید کرد" :یک جنگ چهار دهه را نمیتوان در یک سال
مذاکرات حل کرد"
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 ایجاد میکانیزم های محلی برای گزارش از نظامی شدن والیات و ایجاد راه
حل ها برای رفع این مشکل .شناسایی گروههای مختلف مسلح در هر والیت
میتواند به شناخت این افراد کمک کند و میتوان فهیمد که اهداف آنها
چیست و چه کسی بودجه آنها را تأمین میکند و چگونه میتوان آنها را مدیریت
کرد.
 تقویت ظرفیتهای محلی برای صلح تا بتوانند در حل منازعات محلی سهیم
باشند و به نظامی شدن جامعه رسیدګی نمایند.
( )۸تقویت ایدئولوژی های افراطی :افغانستان یک کشور مذهبی است و در آن مذهب
کامال جای قوی دارد .بسیاری از رهبران جامعه محافظه کار هستند اما بازهم
مفکوره های افراطی تا همین اواخر استثنا بود .شرکت کنندگان در گفتگوها نگرانی
خود را از اینکه صداهای افراطی بیشتر در کشور حمایت میشوند ،ابراز داشتند.
ً به دلیل اینکه
احتماالً برای اینکه روشی باشد برای دلجویی از طالبان ،یا صرفا
این بازیگران در نبود حاکمیت قوی قانون احساس قدرت مینمایند.
ً در یکی از والیتهای افغانستان که
مثال ،اخیرا
امن و عاری از خشونت و جنگ است (بامیان)،
دفتر یک ولسوال به شفاخانه های دولتی و
خصوصی و کلنیک ها فرمان صادر کرده که اگر
زنان بیمار بدون محرم شرعی به آنها مراجعه
کنند ،خدمات صحی برای شان ارایه نگردد .xبه
هیمن ترتیب در قندهار ،از رفتن دختران به
مکاتب و مدارس به طور اشکار جلوگیری
میشودxi.
اکثر شرکت کنندگان این احساس را داشتند و
بیان کردند که گروههای افراطی طرفدار مفکوره های طالبانی در این اواخر با
حمایت کشورهای همسایه و سایر هواداران ،فعالیتهای عمومی خود را افزایش داده
اند .گروههای مذهبی مترقی و میانه رو فاقد حمایت جهت مقابله با روایتهای
افراطی استند .یک رهبر مذهبی خاطر نشان کرد" :ما هم از بازگشت طالبان ترس
داریم .آنها شما را (زنان) مجبور به نشستن در خانه میکنند و قرائت افراطی
خود را تحمیل مینماید در حالیکه ما را شاید مکمل از بین ببرند"
 از بزرگان جامعهی محلی و علمای دین در توسعه روایتهای ضد افراطگرایی

پشتیبانی و حمایت صورت بگیرد.
( )۹مداخله های فرامنطقه ای :بسیاری از شرکت کنندگان در گفتگو ابراز داشتند
که افغانستان به طور گسترده در جنگ جهانی علیه تروریزم ،محاصره شده اند.
همانطور که قبالً اشاره شد ،مفکوره های افراطی و گسترش گروههای مسلح به شدت
توسط بازیگران خارجی و منطقه یی پشتیبانی میشوند و جوانان را جذب میکنند.
بسیاری احساس میکردند در کوره ای زندگی میکنند که خودشان سوخته ،دیگران را
گرم مینمایند .به نظر میرسد یک مشکل اساسی ،موقعیت استراتیژیک افغانستان است
که آن را در مرکز بازی بزرگ قدرتها در گذشته قرار داده است ،این امر کمک
کرده تا روند صلح و منازعات هنوز پیچده تر شود .تا زمانیکه بر این مخدوش
کنندگان صلح توجه پرداخته نشود ،مشکل است که افغانستان به طور کامل به صلح
راه یاید.
 همه ذینفعان این منازعه از جمله افغانها ،کشورهای همسایه و منطقهیی و

جامعه بین الملل باید به این اجماع برسند که جنگهای نیابتی متوقف شوند
و همه طرفهای درگیر را تشویق به مذاکره و صلح نمایند.
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 باید میکانیزم بین المللی وجود داشته باشد که ضمانت و نظارت بر اجرای
توافقنامه صلح را بر عهده داشته باشد و متخلفان را مسئول قرار دهد.

نتیجه گیری
اعالن خروج نیروهای بین المللی تا پایان سال جاری در غیابت نهایی شدن روند
صلح  ،نگرانی عمیقی را برای مردم افغانستان ایجاد کرده است .شرکت کنندگان
در گفتگوها تأکید کردند که پس از دو دهه تعامل بین المللی ،افغانها همین حال
در وضعیتی هستند که خشونت در باالترین حد خود قرار دارد ،قتلها و ترورهای
هدفمند به یک تجربه روزانه تبدیل شده است .برخی احساس میکنند که اکنون وضعیت
آنها نسبت به گذشته بدتر شده است زیرا مبارزه با تروریزم به رهبری ایاالت
متحده ،جنگ ساالرانی را که در این مدت ضعیف شده بودند دوباره تقویت نمود.
این اعالمیه یک هشدار است برای رهبران و شهروندان افغان اعم از مردان و زنان
تا وابستگی خود را به جامعه جهانی کاهش دهند ،حساسیت زمان را درک کنند ،به
نقش بازیگران تأثیرگذار در جامعه خود به توجه بپردازند و راه حل برای آنچه
که افغانستان را از هم پاشیده است ،پیدا کنند. .
در حالیکه زنان افغان از مدت ها پیش در بین بازیگران بین المللی متحدان و
حامیان داشتند  ،این مجموعه گفتگوها نشان داد که آنها همچنین از پشتیبانی
قوی در جامعه خود نیز برخوردار هستند .علمای دین و متنفذین در کنار جامعه
مدنی در تمام جلسات گفتگوها حضور داشتند .هیچکدام مشکلی برای شرکت در برنامه
این فرصت
که توسط زنان تسهیل شده بود ،نداشتند ،حتی بسیاری از آنها از
استقبال کردند.
عالوه بر این ،بسیاری در حمایت از خواهران افغان خود شرکت کردند و تالش برای
صلح را نشان دادند .آنها نسبت به قربانی شدن در حکومتداری بد ،فساد ،عدم
حاکمیت قانون ،وخیم شدن امنیت و حقوق بشر ،همبستگی خود را نشان دادند و در
این راستا اتحاد خود را بیان کردند .آنها در نگرانیهای خود در مورد امنیت
والیات و آینده کشورشان متفق بودند و این را به خوبی نشان دادند.
آنها عالوه بر اینکه برای همکاری با زنان حمایت خود را نشان دادند و از حقوق
آنها سخن ګفتند ،همچنین زنان را تشویق کردند تا میکانیزمی را ایجاد کنند که
آنها بتوانند به طور مشترک آگاهی جامعه را در مورد صلح افزایش دهند ،اتحاد
و انسجام جامعه را تقویت کنند و میکانیزم های حل منازعات بدون خشونت را
ایجاد نمایند .آنها همچنین میتوانند به طور مشترک وضعیت در حال تکامل در
والیات خود را مستند کرده و این گزارشهای نظارتی را به بازیگران محلی و ملی
ارائه نمایند تا آنها را از اوضاع موجود مطلع سازند و آنها را مورد پاسخگویی
قرار دهند.
بنابراین برای زنان مهم است که ایجاد اتحاد با علمای دین ،متنفذین قومی،
جوانان و دیگر اقشار جامعه را ادامه دهند تا آنها از صلح عادالنه ،حکومتداری
خوب ،جمهوریت و حقوق زنان حمایت نمایند .ایجاد اتحاد بین زنان  ،علمای دین
و متنفذین قومی برای دفاع از حقوق زنان از دیدگاه اسالم ،مردم را به شنیدن
ترغیب میکند .از طریق یک جبهه متحد استدالل در مقابل طالبان و سایر تندروها
سهل تر خواهد بود.
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