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علی حقمل

دست آورد های زنان حفظ شود
همزمان با فرا رسیدن هشتم مارچ ،روز جهانی همبستگی زنان ،سازمان ملل متحد اعالم کرده است که تأمین
صلح پایدار در کشور بدون حضور زنان در گفت و گوهای صلح امکان پذیر نیست .مسووالن این نهاد می گویند،
برای همه شمول بودن و موفقیت بیشتر این روش ،نیاز است تا در گفت و گوهای صلح ،نقش بیش تری برای
زنان در نظر گرفته شود .دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل «یوناما» روز جمعه ،هفدهم حوت ،با
پخش خبرنامه ای به مناسبت تجلیل از هشتم مارچ گفته است ،حضور زنان و حفاظت از دستآرودهای آنها در
روند گفت و گو های صلح به نفع همۀ مردم کشور است و حضور آنها در این فرایند ،به مثابه تضمین کنندۀ
پایداری صلح تلقی می شود.
در این خبرنامه ،به نقل از تدامیچی یاماموتو ،نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان ،آمده
است« :همان طوری که ما روز جهانی زن را تجلیل میکنیم ،اجازه دهید بگویم چنانکه افغانستان بخواهد به
سوی صلح پایدار پیش برود ،نمیتوان زنان را عقب گذاشت ».آقای یاماموتو همچنان گفته است که حضور فعال
و مؤثر زنان در میزهای تصمیم گیری صلح یک گام اساسی و کلیدی در راستای ایجاد قوانین و پالیسیهای
پاسخگوی جنسیتی است
نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم چنان تصریح کرده است که همزمان با تشدید گفت
و گوهای صلح ،نگرانی مردم در مورد قربانی شدن دستآوردهای حقوق بشری و زنان نیز شدت گرفته است .او
در عین حال بر حفظ دست آورد های زنان در عرصه های مختلف در کشور تأکید کرده است.
همزمان با این ،سفیر امریکا در کابل گفته است که کشورش در همکاری با جامعۀ بینالمللی ،از زنان افغان و
دستآوردهایی که آنها در چند سال اخیر به دست آورده اند ،حمایت می کند .جان بس ،سفیر امریکا در کابل ،این
مطلب را درجلسه ای تحت عنوان «نسلهای تغییر» که در سفارت امریکا در کابل برگزار شده بود ،مطرح
کرده است .سفارت امریکا در کابل هدف از برگزاری این جلسه را تسهیل روابط و مشاورت بین نسلهای مختلف
رهبران زن افغانستان عنوان کرده است .آقای جان بس هم چنان گفته است که زنان نقش مرکزی را در پیشرفت
جوامع دارند و زنان افغان نیز در بهبود زندگی همه افغان ها نقش محوری داشته اند .او تأکید کرده است« :ایاالت
متحده امریکا و جامعه بینالمللی از زنان افغان و همچنان دست آوردهای آنها حمایت خواهند کرد».
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از سوی دیگر ،نیکالس کی ،نمایندۀ ملکی ناتو در کابل بر حفظ دستاورد های زنان در گفت و گوهای صلح تأکید
کرده و گفته است« :در مورد صلح ما باید واقعیت پیشرفت جامعه افغانی را تشخیص دهیم؛ زنان انتظار دارند
که حقوق آنان مورد احترام قرار گیرد».
پیشتر ینس ستولتنبرگ ،سرمنشی ناتو ،ضمن اعالم حمایت این سازمان از تالش های جاری برای رسیدن به یک
توافق نامه صلح ،گفته بود که برای رسیدن به صلح پایدار ،گنجاندن حقوق بشر و حقوق زنان در توافق نامه
صلح ضروری است.
این در حالی است که با آغاز گفت و گوهای صلح میان نمایندگان ایاالت متحده امریکا و گروه طالبان در قطر
نگرانی زنان از روی کار آمدن دوبارۀ رژیم طالبانی افزایش یافته است .زنان کشور به مناسبت های مختلف از
آنچه حضور کمرنگ زنان در جریان گفت و گو های صلح خوانده میشود ،ابراز نگرانی کرده است.
با این حال ،روال غنی ،بانوی اول کشور روز پنجشنبه ،شانزدهم حوت ،در نشستی به پیشواز از تجلیل روز
جهانی همبستگی زنان گفته است که هیچ قدرتی نمیتواند زنان افغان را به عقب بر گرداند و صدای آنها را خاموش
کند .بانوی اول به زنان کشور اطمینان داده است که نقش و جایگاه آنها در گفت و گوهای صلح در نظر گرفته
میشود و در صورتی که زنان در میز مذاکرات حضور نداشته باشند ،هیچ صلحی تأمین نخواهد شد.
از سویی هم ،حسینه صافی ،سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ که عضویت هیأت مذاکره کنندۀ حکومت را
نیز دارد ،در این نشست گفته است که زنان در مورد جایگاه و نقش شان در روش مذاکرات صلح نگرانی نداشته
باشند .به گفته وی ،نقش زنان در روش گفت و گوهای صلح برجسته خواهد بود و حکومت از نقش آنها حمایت
میکند.
این همه در حالی است که تالشهای امریکا به هدف رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان در حال جریان
است .زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان سرگرم گفت و گوهای «جدی» با گروه
طالبان است .این گفت و گوها خوش بینی ها و نگرانی هایی را در سطح ملی و بینالمللی در پی داشته است.
یکی از نگرانی های جدی در این روند تکرار «امارت اسالمی» است .در دوران حاکمیت گروه طالبان به زنان
کشور آزادی های «حد اقلی» داده نشده بود .هر چند گروه طالبان پیش از این اعالم کرده است که دیدگاه این
گروه در مورد نقش زنان در جامعه تغییر کرده است و در صورتی که دوباره برگردند به حق کار و آموزش
زنان احترام می گذارند با آنهم زنان به با توجه به تجربه حاکمیت «امارت اسالمی» نسبت به گفت و گوهای
صلح خوشبین نیستند و خواهان سهم و حضور بیشتر نمایندگان شان در جریان گفت و گو های صلح اند.
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