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بــه 900هزارنفــر میرســید .ایــن در حالــی اســت کــه بهدلیــل ادامه
فعالیتهای تروریستی گروه طالبان ،هنوز هم شماری از دختران در
برخی از مناطق کشــور از دسترسی به مراکز آموزشی محروم هستند.
همچنین 33درصد از آموزگاران مدارس افغانستان را زنان تشکیل
میدهند.
همینطور در سراســر افغانســتان بیشــتر از چهار هــزار زن در بخش
نیروهــای امنیتــی فعالیت دارنــد و به گفته دفتر ریاســتجمهوری،
صدها ورزشــکار زن از افغانســتان در ســطح بینالمللــی نمایندگی
میکنند .دفتر ریاســت جمهوری میافزاید که چهار دختر جوان نیز
رهبری ارکستر موســیقی را به عهده دارند .رقم دانشجویان دختر در
دانشــگاههای دولتــی به بیش از  36هــزار نفر و در نهــادی تحصیلی
خصوصی به 27هزار دانشجوی دختر میرسد.
دکتر حبیبه ســرابی معاون شــورای عالی صلح افغانســتان ،شرایط
موجودبرایزنان در اینکشوررا«بینظیر»توصیفکرده ومیگوید:
در هیچ دوره تاریخی به اندازه امروز شــرایط برای حضور و مشــارکت
زناندرعرصههایمختلفدرافغانستانمساعدنبودهاست.

رسانههاوجامعهمدنی

خیرهای پس از شر یازدهم سپتامبر

افغانستان در حال تجربه افزایش مشارکت سیاسی اجتماعی زنان و آزادی رسانهها است
هرچنــدحادثهیازدهمســپتامبرســال 2001میــادیدرامریکا،
فاجعهبشریبزرگیبود،امابهتغییراتمثبتودورازانتظاری
ظفرشاه رویی*
در افغانستان منجر شد .پایان دادن به حاکمیت رژیم زنستیز
روزنامهنگار افغان
و آزادیســتیز طالبان ،نخســتین پیامد حادثه یازدهم سپتامبر
درافغانســتانبــود.شــهروندانایــنکشــورکــهازســلطهگروه
طالبانبهستوهآمدهبودند،هرگزتصورنمیکردندروزیبتوانندخارجازقوانینمتحجرانهوسختگیرانهطالبان،آنطوریکه
میخواهند،زندگیکنند.بهبودشــرایطزندگیزنانوارتقایسطحمشارکتآناندربخشهایمختلفجامعه،برخورداری
مردمازحقآزادیبیانواندیشــه،گســترشارتباطات،توجهبهبازســازی،تشــکیلنهادهایجدیدیمبتنیبــرقانون،احیای
ساختارهایمحوشدهامنیتیوهمچنینآزادشدنمذاهبازجملهپیامدهاییازدهمسپتامبربرایشهروندانافغانستانبه
شمارمیروند.افغانستانکهتاقبلازحادثهیازدهمســپتامبردرانزوایکاملبینالمللیقرارداشت،بعدازاینحادثهدرمرکز
توجهجامعهجهانیقرارگرفت.اســاسچگونگیتداومپیشــرفتهادرافغانســتان،درماهدســامبر2001درنخستیناجماع
بینالمللیدرشهربنآلمانگذاشتهشدوبدنبالآنتداومیافت.
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تصویــب قانون اساســی جدید افغانســتان در ســال  1382شمســی
( 2003میالدی) ،ساختارهای باقیمانده از حاکمیتهای گذشته را
کــه در آن کمترین وقعی به آزادیهای فردی و اجتماعی و همچنین
اراده سیاســی مردم گذاشته نشده بود ،شکســت و زمینه شکلگیری
فضایجدیدیرابرایشهروندانافغانستانمساعدکرد.
در این قانون برای نخســتینبار در تاریخ افغانستان روی آزادیهای
فــردی و اجتماعی بویژه بــرای زنان تأکید شــد .همچنین با تصویب
این قانون اساســی ،مذهب شیعه بهعنوان دومین مذهب بزرگ در
افغانســتان به رسمیت شــناخته شــد و پیروان این مذهب در اجرای
مراسم مذهبیشــان در جامعه که اکثریتشان را پیروان اهل سنت
تشکیلمیدهند،آزادشدند.

مشارکتزنانبراساسآمار

زنــان در افغانســتان در طول تاریخ این کشــور از محرومترین اقشــار
جامعــه بودند .امــا آنها با فرصتهــای جدیدی که حضــور جامعه
جهانی در این کشــور در اختیار آنان گذاشــته ،توانســتهاند در تمامی
عرصههاحضورچشمگیروقابلمالحظهاییابند.
هماکنونچهاروزارتخانهمهمتحصیالتعالی،کارواموراجتماعی،
امــور زنان و مبــارزه با مواد مخدر در افغانســتان توســط زنان رهبری
میشــوند .و آنگونــه کــه شاهحســین مرتضــوی ،از ســخنگویان دفتر
ریاســت جمهوری افغانســتان میگویــد 9 ،مقام عالیرتبــه زن دیگر
نیــز بهعنوان معاون وزیــر و4نفر هم بهعنوان ســفیر فعالیت دارند.
حضور یک زن بهعنوان معاون دادستانی کل افغانستان نیز که برای
نخستینباررخداده،قابلتوجهاست.هرچندزنانقبلازاینهمدر
ردههای پایینتر این اداره نقش گســترده داشته و بهعنوان دادستان
در برخــی از والیــات کار کردهانــد .همینطــور یــک بخــش خاص در
دادستانی کل افغانستان در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان نیز
کار میکند .آمارها نشان میدهد ،هماکنون  240زن بهعنوان قاضی
دربخشهایمختلفاینکشورکارمیکنند.
میــزان مشــارکت زنــان در مجلــس نماینــدگان افغانســتان نیــز در
مقایســه با شــماری از کشورهای منطقه و حتی شــماری از کشورهای
اروپایی در حد باالیی قرار دارد .هماکنون از  249کرســی این مجلس،

 67کرســی توسط زنان پر شده اســت 25 .درصد از اعضای شوراهای
والیتی را نیز زنان تشــکیل میدهند .همچنین برای نخســتینبار در
افغانستان،نزدیکبهدوسالپیشدرنتیجهبرگزارییکانتخابات
آزاد در میــان اعضــای شــورای والیتــی بامیــان ،یک خانم توانســت
ریاست این شورا را بهدست گیرد.
کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر افغانســتان هــم کــه از مهمترین
نهادهای حقوق بشری در سطح کشورهای منطقه به شمار میرود،
توســط ســیما ســمر رهبری میشود .ســیما ســمر چند ســال پس از
شرایطی که در آن زنان بدون محرم شرعی حق بیرون شدن از خانه،
کاروتحصیلرانداشتندوحتیپوشیدنکفشهایپاشنهبلندوبلند
شــدن صدای آن هنگام راه رفتن جرم ســنگین تلقی میشد ،بدلیل
فعالیتهــای گســتردهاش
دو بار بــرای دریافــت جایزه
صلحنوبلنامزدشد.
زنان
تــا پیــش از حادثــه یازدهــم
در افغانستان
ســپتامبر ،حتــی یــک زن و
در طول تاریخ
دختر هــم در بیــرون از خانه
این کشور از
کار و تحصیــل نمیکرد .اما،
اقشار
ترین
محروم
وقــوع ایــن حادثــه دروازه
اما
بودند.
جامعه
جدیــدی را روی پیشــرفت
زنــان در افغانســتان
آنها با فرصتهای
بــاز کــرد .آن طــوری کــه
جدیدی که حضور
تجمهوری
دفتــر ریاســ 
جامعه جهانی
افغانســتان در آمــار و ارقــام
در این کشور در اختیار
خــود تحــت عنــوان «فصل
آنان گذاشته،
آبادانــی» اعــام کــرده،
توانستهاند
هماکنــون  5/9میلیــون
در تمامی عرصهها
جــوان و نوجوان به مدرســه
میرونــد ،درحالــی کــه
حضور چشمگیر
تعــداد کل دانشآمــوزان
و قابل مالحظهای
در سراســر افغانســتان در
یابند
ســال  1380خورشــیدی

گســترش فعالیــت آزاد رســانهها و نهادهــای جامعــه مدنــی در
افغانســتان ،از مهمترین دســتاوردهای این کشــور پس از سال 2001
اســت .قبــل از ایــن ســال ،در سراســر افغانســتان تنهــا یک دســتگاه
رادیویــی فعالیت داشــت و آنهــم صرفــاً پیامهای گروه تروریســتی
طالبــان را از کابــل پخش و نشــر میکــرد .همینطور تا پیش از ســال
،2001هیچنهادیکهدرزمینهتحققارزشهایحقوقبشروانسانی
دادخواهــی کند ،فعالیت نداشــت .امــا حاال رقم نهادهــای جامعه
مدنیبههزاراننهادمیرسندودرایننهادهادرزمینههایمختلف
برایتحققخواستهایمردمفعالیتدارند.
پس از سقوط رژیم متحجر و استبدادی طالبان ،زمینه برای فعالیت
نتأثیرگذارتریننهادهایجامعهمدنیمساعد
آزادرسانههابهعنوا 
شــد .آن طوری که صابر فهیم از مسئوالن اداره «نی» حمایتکننده
رسانههای آزاد افغانســتان ،میگوید؛ هماکنون در سراسر این کشور
 83شــبکه تلویزیونــی خصوصــی و بیشــتر از  175دســتگاه رادیویی
روی مــوج «افام» فعالیــت میکننــد .بــه عــاوه ایــن 35 ،شــبکه
تلویزیونی دولتی نیز فعالیت میکنند که یکی از شــبکهها سراســری
اســت .همچنین هرچند هزاران عنوان نشــریه چاپــی جواز فعالیت
دارنــد ،اما در حــال حاضر بیشــتر از  350عنوان این نشــریهها فعال
هســتند 15.خبرگــزاری داخلــی نیز در این کشــور فعالیــت میکنند.
ب رســانهها و آزادی بیــان در افغانســتان هــم ،بارهــا
شــرایط مناســ 
در گــزارش ســازمانهایی بینالمللی بازتاب یافته اســت .ســازمان
گزارشــگران بدون مــرز ،از مهمتریــن نهادهــای بینالمللی مدافع
آزادی اطالعرسانی ،در ردهبندیهای ساالنه خود درباره آزادی بیان
و رســانهها ،بارها افغانستان را در جایگاه به مراتب بهتر و خوبتر در
مقایسهباکشورهایهمسایهارزیابیکردهاست.

مخابرات

افغانستان در زمینه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز رشد سریع
داشــته اســت .آن طــوری که آمــار وزارت مخابرات این کشــور نشــان
میدهد ،هماکنون بیش از 22میلیون شــهروند این کشور از خدمات
تلفنی تلفن همراه اســتفاده میکنند .پنج میلیون نفر نیز از خدمات
اینترنتی اســتفاده میکنند ،در حالی که پیش از ســال  2001میالدی،
شهروندان افغانستان برای برقراری تماس تلفنی با وابستگان خود
در خارج از این کشور ،مجبور بودند به پاکستان سفر کنند.

نیروهایامنیتی

ســاختارهای امنیتی افغانســتان در نتیجه جنگهــای میانگروهی
کامــاًازهم پاشــیده بود ،امــا احیای این ســاختارها به کمکجامعه
جهانی پس از ســال  2001میالدی آغاز شد و هماکنون رقم نیروهای
امنیتی این کشــور به  352هزارنفر میرسد .در حدود چهار نفر از این
نیروهاراخانمهاتشکیلمیدهند.
همزمان با گســترش دامنه جنگ و افزایش فعالیتهای تروریســتی
در افغانســتان ،نیروهای امنیتی این کشور نیز روز به روز از ظرفیتها و
تواناییهای خوبی برخوردار شــدند .تا سال  ،2014نزدیک به صدهزار
نفــر نیروهای عضــو ائتــاف بینالمللی به رهبــری امریــکا در تأمین
امنیت و مبارزه با گروههای تروریســتی با نیروهای امنیتی افغانســتان
همــکاری میکردنــد .امــا ،پــس از خــروج و پایــان مأموریــت جنگــی
نیروهای بینالمللی ،یعنی از ســال  2014به این ســو نیروهای امنیتی
افغانســتان به تنهایی مســئولیت تأمیــن امنیت و مبارزه با تروریســم
را بــه عهده گرفتنــد .آن گونه که برخی از مقامهای ناتــو و امریکا اعالم
کردهاند ،نیروهای امنیتی افغانســتان از تواناییهای خوبی برخوردار
شــدهاند .قبالً یکی از مقامهای ارشــد ناتو ،توانایی نیروهای کماندوی
افغانســتان را در میان کشــورهای منطقه بینظیر توصیــف کرده بود.
طبق آمار دفتر ریاســتجمهوری افغانســتان ،هماکنــون این نیروها
حداقل50عملیات نظامی را در یک شبانه روز انجام میدهند.
* یادداشتاختصاصی«ایران»

