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نگاهی به وضعیت زنان افغانستانی با قدرت گرفتن دوباره طالبان

جهان تاوان سکوتش را خواهد داد
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 1400/6/2 16:33

طی ماه های اخیر گزارشات متعددی از اعمال ن�روهای طالبان من�شر شده است؛

اقداماتی که با قدرت گرفتن هر روزه طالبان شدت گرفت.

برخی معتقدند نگاهی کلی به اعمال سختدالنه طالبان، این جمله را که «طالبان تغی�ر
کرده» بی معنی � کند. هنوز کشتار دختران دانش آموز در دشت برچی فراموش
نشده است. هنوز عکس کودکان خون�ن در شبکه های اجتماعی دست به دست
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� شود. کافی است نگاهی به این عکس ها ب�نداز�م تا از صمیم قلب برای مردم
افغانستان، به ویژه زنان و کودکان نگران شویم. طی چند روز گذشته هم وحیدهللا
هاش� یکی از مقامات ارشد طالبان در پاسخ به رسانه ها در�اره نقش زنان در
افغانستان تاکید کرد: «علمای ما تصمیم خواهند گرفت که آیا دختران اجازه دارند به
مدرسه بروند یا خیر». برخی کارشناسان معتقدند این روزها ب�ش از هر چیز باید
داغدار زنان و کودکان افغانستانی باشیم؛ همان هایی که در ۲۰ سال گذشته تالشی
قابل تقدیر برای احقاق حقوق خود ترت�ب داده بودند؛ همان هایی که جزو ت�ها مظاهر
اصالح در کشور و دولتی غرق در فساد بودند؛ همان هایی که ماندند و امروز قر�ان�ان

اصلی این جنگ هست�د.

دموکراسی ن�م ب�د، به ن�یجه نرسید

برای بررسی شرایط زنان در افغانستان طی سال های اخیر با نادر موسوی، مدیر
مدرسه فرهنگ، خانه کودکان آفتاب و مدیر نشر آمو گفت وگو کرده ایم. موسوی که
خود از ات�اع افغانستانی ساکن ایران است، در گفت وگو با صمت�اکید کرد: در دورانی که
کمون�ست ها در افغانستان حضور و به نوعی قدرت را در اخت�ار داشت�د، بستری برای
رشد و ارتقای آزادی های زنان فراهم شد. در آن سال ها زنان را در موقعیت های کاری
گوناگون مشاهده � کردیم. در ادامه و در طول سال هایی که مجاهدین اداره امور این
کشور را بر عهده گرفت�د ن�ز جایگاه زنان تا حدودی حفظ شد؛ هرچند که این آزادی ها
بسیار محدود شد؛ اما در دوران سلطه طالبان بر این کشور، شاهد منزوی شدن زنان

در بستر جامعه بوده ایم.

بهبود وضعیت زنان

پس از سقوط طالبان، دموکراسی ن�م ب�دی در کشور افغانستان شکل گرفت و به دن�ال
آن شاهد پ�شرفت در حوزه های مختلفی بوده ایم؛ ازجمله آنکه بهبود قابل توجهی در
شرایط زنان و کودکان حاصل شد. در این سال ها دوباره زنان فرصتی برای ازسرگیری
فعالیت های اجتماعی یافت�د و کانون هایی با محور�ت زنان و نویسندگی، ادب�ات و...
شروع به کار کردند. در این سال ها حضور زنان در عرصه های مختلف عل�، سیاسی
و... پررنگ شد و حتی فرصتی برای حضور زنان افغانستانی در ارتش هم پدید آمد.
حضور زنان در میادین ورزشی، موسیقی و... تقویت شد و نکته جالب آنکه زنان با
اعتقادات مذهبی مختلف در این مکان ها گرد هم � آمدند و کنار هم فعالیت

� کردند.

موسوی افزود: در این دوران شرایط حضور زنان در دانشگاه ها ن�ز تسهیل شد؛ تا جایی
که در سال های اخیر زنان سهم حدود ۴۵ درصدی از دانشجویان افغانستان را به خود
اختصاص دادند. همین موضوع حکایت از ارتقای روحیه امیدواری در ب�ن زنان و تالش

برای اعتالی جایگاه اجتماعی آنان داشت.

توجه به این نکته ضروری به نظر � رسد که این رشد در فاصله کوتاهی نسبت به
دورانی که زنان حتی حق تحصیالت اولیه را نداشت�د به دست آمد.این فعال اجتماعی
اظهار کرد: در طول سال های اخیر مدارس متعددی در افغانستان تاسیس شدند و به
این ترت�ب بستر مناسبی برای آموزش زنان و کودکان در این کشور مهیا شد. بسیاری
از افغانستانی هایی که در ایران آموزش دیده بودند به کشور بازگشت�د و برای بهبود
شرایط افغانستان در تالش بودند. آنان با تجر�ه آموزشی خود در ایران، سعی داشت�د
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ی یرن ر و ی وز جر� ب ن بو ش ر ن ری
زمی�ه ترقی کودکان را در کشور خودشان فراهم کن�د. این تالش ها بسیار ن�یجه بخش
بود تا جایی که حتی شاهد حضور دانش آموزان افغانستانی در مسابقات عل� جهان

بوده ایم.

خط بطالن بر تالش ها

وی افزود: باتوجه به بهبود شرایط اجتماعی در سال های اخیر شاهد ظهور نویسندگان

و شاعران بسیاری در افغانستان بودیم. انجمن های متعددی با حضور زنان تشکیل
شد که همگی به دن�ال پررنگ کردن حضور زنان در اجتماع بودند و امکان حضور زنان
در فعالیت های دولتی، در حوزه های مختلفی فراهم شد، این در حالی است که نقش
زنان در دوره حکومت طالبان بر کشور و همچنان در دوره ای که مجاهدین قدرت را در

این کشور، در دست داشت�د، معنی نداشت.

وی با اشاره به رشد فعالیت رسانه ها طی ۲۰ سال اخیر در افغانستان گفت: در طول این

سال ها شبکه های تلویز�ونی مختلف و روزنامه های متعددی فعالیت خود را در کشور
ما آغاز کردند. نکته جالب آنکه اغلب فعاالن رسانه ای، زنان بودند.مدیر نشر آمو ادامه
داد: قدرت گرفتن دوباره طالبان، خط بطالن بر تمام تالش هایی است که در طول این ۲۰
سال انجام شده است. موسوی تاکید کرد: ماهیت طالبان در طول این سال ها هی�
تغی�ری نکرده است. این گروه فعالیت خود را با ان�حار و کشتار آغاز کرده است. حال از
آنها چه ان�ظاری دار�د؟ چرا در مواردی این گمان � رود که این گروه که فعالیت خود را با

چن�ن اقدامات سخت دالنه ای آغاز کرده، با گرفتن قدرت، متحول خواهد شد.

طالبان تهدیدی برای جوامع ب�ن الملل

این فعال اجتماعی در تاکید بر سخنان خود اظهار کرد: در طول هفته های اخیر ن�ز
شاهد ان�شار فیلم های مختلفی از اعمال خشونت بار طالبان در مناطق مختلف
بوده ایم. در واقع تمام دستاوردهایی که به آنها اشاره شد، از ب�ن رفته اند. بدون تردید

این پایان کار ن�ست و باید من�ظر ادامه این روند بود.

موسوی در پاسخ به سوالی مب�ی بر دالیل بی تفاوتی جامعه جهانی نسبت به قدرت
گرفتن طالبان گفت: در حال  حاضر بسیاری از کشورها همچنان با چالش های ناشی از
همه گیری ویروس کرونا روبه رو هست�د. عالوه بر این باتوجه به شرایط این طور گمان

� رود که توافقی میان برخی کشورها ازجمله امر�کا با طالبان انجام شده و عمال طی
معامله ای پشت پرده، افغانستان را به این گروه واگذار کرده اند. در اث�ات دخالت امر�کا
در قدرت گرفتن طالبان همین بس که زل� خلیل زاد، نمای�ده افغان ت�ار وزارت امور

خارجه امر�کا در امور صلح، افکار قومی�ی دارد.

نگاهی به دالیل قدرت گرفتن طالبان

موسوی در ادامه عملکرد نادرست فعاالن سیاسی افغانستان را از دیگر دالیل قدرت
گرفتن مجدد طالبان در این کشور عنوان کرد و افزود: در طول ۲۰ سال گذشته
نمای�دگان قو� و مذهبی از فرصت پ�ش  آمده برای تحکیم پایه های دموکراسی در
افغانستان بهره نگرفت�د. همین ن�ود وحدت، جامعه جهانی را نسبت به بهبود شرایط
افغانستان مأیوس کرد. در واقع نه ت�ها از این فرصت به درستی بهره گرفته نشد، بلکه

دولتمردان هر روز ب�ش از قبل در مسیر چپاول ثروت های کشور گام برداشت�د.
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وی در پاسخ به سوالی مب�ی بر وظایف جامعه جهانی نسبت به اقدامات طالبان گفت:

طالبان گروهی ن�ست�د که فعالیت خود را در افغانستان پایان دهند و این باید به منزله
هشداری باشد برای جامعه جهانی. آتشی که در افغانستان ز�انه کشیده، ممکن است

کم کم تمام منطقه را در بر گیرد و در ادامه ن�ز جامعه جهانی ناچار خواهد شد با هز�نه
چندین برابری در قبال اقدامات و خسارات ناشی از عملکرد این گروه ورود کند.

سخن پایانی...

جامعه زنان افغانستان در طول سال های گذشته توانسته باوجود تمام محدودیت ها
در مسیر بهبود شرایط گام بردارد و جایگاه زنان را در جامعه ارتقا بخشد. حال برخی
کارشناسان معتقدند باوجود قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور، تالش ها و
دستاوردهای حاصله در حوزه زنان با تهدیدی جدی روبه رو شده  است. هرچند باید ک�
من�ظر ماند و روزهای بعد و فردای این تغی�ر را دید، با این همه سکوت جامعه جهانی
نسبت به این شرایط بی ن�یجه نخواهد بود. بدون تردید آتش در خاک افغانستان
خاموش ن� شود و جامعه جهانی در آی�ده نزدیک تاوان سکوت خود را پرداخت خواهد

کرد.

شماره ۱۸۶۵  ، ۱۶ صفحه  مرضیه احقاقی ،   برچسب: 
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افزودن دیدگاهنمایش دیدگاه ها

دیدگاهی برای این نوشته ث�ت نشده است.

جستجو

 جستجو در اخبار قدی�

ضرورت فعال سازی ظرفیت بازارچه های مرزی

مره� بر زخم اقتصاد ایران

جدیدتر�ن قیمت پراید در بازار + جدول

روزهای خوب صنعت نمایشگاهی در راه است؟

نشست تعاملی ذوب آهن با شرکت های ر�لی
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کاالهای اساسی و دغدغه های اساسی

گمرک؛ مقصر یا مجری؟

دیدار مدیرعامل شرکت مس با عوامل باشگاه  رفسنجان

معرفی هوشمند ظرفیت های معدنی ایران

شرایط خر�د سیمان در بورس کاال
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  –

  –

  –
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 روزنامه صمت شماره ۱۸۸۲
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ارث فقر از این دولت به آن دولت
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تو خواه از سخنم پ�د گیر و خواه مالل

❮ ❯
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