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کاهش تلفات زنان در سال 2020
من امشب غمگین ترین زِن جهانم

چرا هنوز به رهبران زن بی اعتماد هستیم؟
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ساالنه ی  گزارش  نرش  با  حقوق برش  مستقل  کمیسیون 

فرد   8500 میالدی،   2020 سال  در  است  گفته  خود 

این میان 2958 تن  از  ملکی کشته و زخمی شده  که 

جان باخته و 5542 تن دیگر زخمی شده  اند.

براساس گزارشی که کمیسیون مستقل حقوق برش روز 

کرد،  منترش  خورشیدی   1399 دلو  هفتم  چهارشنبه، 

رقم تلفات ملکی در سال 2020 نسبت با سال 2019 

میالدی 21 درصد کاهش یافته است.

در  میالدی،   2019 سال  در  ملکی  افراد  تلفات  شامر 

مجموع به 10772 تن می رسید؛ که شامل 2817 تن 

کشته و 7955 تن زخمی بود.

برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  در  ثبت شده  آمار  طبق 

قربانی،  تن   8500 جمع  در  میالدی،   2020 در سال 

5539 مرد، 847 زن و 2019 طفل شامل است. ولی 

جنسیت 95 تن از کشته  و زخمی ها تشخیص و تثبیت 

نشده است.

براساس این آمار در هر شبانه روز حد اوسط 8 فرد ملکی 

کشته و 15 تن دیگر زخمی شده  اند.

رقم تلفات ملکی زنان

ملکی  تلفات  می گوید  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 

زنان در سال 2020 نسبت به سال 2019 میالدی، 13 

درصد کاهش یافته است.

در سال 2020 میالدی، مجموع تلفات ملکی زنان، به 

847 تن می رسد که شامل 330 کشته و 517 زخمی  

می شود. در سال 2019 میالدی، مجموع تلفات ملکی 

زنان به 974 تن می رسید که شامل 282 کشته و 692 

تن زخمی بود.

رقم تلفات کودکان

کمیسیون مستقل حقوق برش گفته است که در جریان 

کودک   2019 کشور  رسارس  در  میالدی   2020 سال 

کشته و زخمی شده اند.

اگرچند این رقم نشسبت به سال 2019 میالدی، 25 

و  کشته   565 بازهم  ولی  است  یافته  کاهش  درصد 

سال  در  حالی که  در  می گیرد؛  بر  در  را  زخمی   1454

تن  به 2696  کودکان  تلفات  مجموع  میالدی،   2019

می رسید که شامل 445 کشته و 2251 زخمی بود.

عامالن تلفات افراد ملکی

پاکستان،  رسحدی  نیروهای  داعش،  طالبان،  گروه 

لیلال،  ملرگ  ماجلرای  سلو،  ایلن  بله  روز  چنلد  از 

واکنلش هلای زیلادی را در شلبکه هلای اجتامعلی 

برانگیختله اسلت. هفتله نامله نیملرخ گوشله ای از 

ایلن واکنلش هلا را دنبلال کلرده اسلت. 

پاسلخ مسلئولین نهادهلای دولتلی مدافلع حقلوق 

زنلان در هلرات: »در اطالعلات نرش شلده در شلبکه 

های اجتامعی بیان شلده اسلت که گویا مسلئوالن 

محللی و نهادهلای حاملی زن بلرای رسلیدگی بله 

قضیله لیلال، کوتاهی و سلهل انگاری کلرده اند. اما 

بررسلی هلای انجام شلده نشلان داد که هلر یک از 

ایلن نهادهلا وظایفشلان را بله درسلتی انجلام داده 

انلد.« مونسله حسلن زاده از مسلئولین در والیلت 

را  کراملت  زهلرا  فیسلبوکیش،  صفحله  در  هلرات 

کارمنلد سلابق دفرت واسلا خوانلده و گفته اسلت که 

خانلم کراملت بلدون در نظلر گرفلن مشلورت های 

کمیتله جنلدر، لیلال را بله صلیب رسخ انتقلال داده 

اسلت و تلویحلا اقداملات زهلرا کراملت را خودرسانه 

است.  دانسلته 

بهلروز آریلن، خربنلگار در هلرات: »لیال ناملی بر اثر 

للت و کوب شلوهرش قطلع نخاع می شلود. بانویی 

بله نلام زهلرا کراملت بنا بر حلس خیرخواهلی اقدام 

بله دادخواهلی برای یافلن مکانی جهت پرسلتاری 

از وی ملی کند. 

والیلت،  مقلام  جنلدر  کمیتله  زنلان،  املور  ریاسلت 

دفلرت نلدای زن، شلفاخانه حلوزوی و چنلد ارگان 

دیگلر هلر کلدام بنلا بله دالیللی هملکاری نکردنلد. 

لیلال را دوبلاره پیلش هلامن شلوهری کله عامل فلج 

شلدنش بلود، روان کردنلد. لیلال بعلد از چنلد روز 

بلر اثلر رسماخوردگلی فلوت ملی کنلد. بلی پروایلی 

مسلئولین ارگان های حاملی زنان در رابطه با مرگ 

لیلال، موجلی از اعرتاضلات را به دنبال داشلت. این 

اعرتاضلات مسلئولین نهادهلای نام بلرده را وادار به 

واکنلش کرد. عاجل جلسله تشلکیل دادند و نتیجه 

گرفتنلد کله همله بله وظایلف خلود درسلت عملل 

کردنلد و فیصلله کردنلد کله خانم کرامت، شلخصی 

کله بلرای لیلال دادخواهی می کلرد، عاملل مرگ او 

بلوده اسلت. همینقلدر وقیلح، همین قدر گسلتاخ، 

همیلن قلدر ابلهانه.« 

سللین بهلار، شلهروند: »چقلدر قصله دردنلاک بود. 

چقلدر متاثلر شلدم از اینکه بلا وجود متلام امکانات 

یلک  و  یلک خانلم  و موسسلات موجلود در هلرات 

ملادر دردمنلد بلی پنلاه مانده. نله تنها تداوی نشلد 

بلکله دوبلاره بله جهنملی کله او را به سلوی نابودی 

کشلانده بود، برگشلت خورد و از خانم زهرا سلوالی 

نکردندآیلا  بسلرت  شلفاخانه  بله  را  لیلال  چلرا  دارم. 

شلفاخانه حلوزوی هلم از بسلرت شلدن لیلال انلکار 

کردنلد؟«

ژیلال حبیبی، شلهروند: »اول که سلپاس گلزار خانم 

کراملت هسلتم کله زنلی بلوده از جنلس انسلانیت 

کله متلام ایلن مراحلل را بلا صلرب متلام پیلش بلرده 

و دوم متاسلفانه چیلزی بله نلام حقلوق زن وجلود 

نلدارد. ملن سله سلال متلام از زندگلی خلود را روی 

مثر بخشلیدن به یکلی از پروژه های توامنندسلازی 

زنلان زحملت کشلیدم املا حلاال بعلد سله سلال بله 

ایلن نتیجله رسلیدم کله هیلچ کلس منلی خواهلد 

وضعیلت زنلان تغییلر کنلد.« 

و  افغانستان  در  مستقر  ناتو  نیروهای  دولتی،  نیروهای 

گروه های نامعلوم عامالن تلفات افراد ملکی هستند. که 

داده  کاهش  را  ملکی  افراد  تلفات  نخست  جناح  چهار 

 117 نامعلوم  گروه های  حمالت  از  ناشی  تلفات  ولی 

درصد افزایش یافته است.

گروه طالبان: یافته های کمیسیون مستقل حقوق برش 

ناشی  ملکی  تلفات  در سال 2020  که  می دهد  نشان 

یافته  از حمالت گروه طالبان حدود 40 درصد کاهش 

است ولی بازهم بزرگ ترین عامل تلفات افراد ملکی به 

انتحاری  این کاهش، عدم حمالت  شامر می رود. علت 

در شهرهای بزرگ دانسته شده است.

براساس این گزارش، گروه طالبان عامل کشته و زخمی 

زخمی   3044 و  کشته  ملکی1523  فرد   4567 شدن 

شده اند؛ در سال 2019 این رقم به 7727 تن می رسید.

می گوید  حقوق برش  مستقل  کمیسیون  داعش:  گروه 

در تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت گروه داعش نیز 

21 درصد کاهش آمده ا ست. مجموع قربانیان حمالت 

این گروه به 403 فرد ملکی، 160 کشته و 243 زخمی 

زخمی  و  کشته  تن   515 به   2019 سال  در  می رسد؛ 

می رسید.

نیروهای رسحدی پاکستان

کرده  مستندسازی  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 

است که در اثر پرتاب راکت از سوی نیروهای رسحدی 

پاکستان در مناطق مرزی خط دیورند مانند والیت های 

زخمی  و  کشته  ملکی  فرد   174 پکتیا  و  کرن  خوست، 

شده اند که شامل 31 کشته و 143 زخمی می شود.

حکومت و حامیان بین املللی دولت افغانستان: در 

تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت نیروهای حکومتی و 

حامیان بین املللی دولت افغانستان، 16 درصد کاهش 

رومنا شده است.

توسط  ملکی  فرد   1249 میالدی   2020 سال  در 

نیروهای دولتی و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان 

و 863  که شامل 386 کشته  زخمی شده اند  و  کشته 

زخمی می شود؛ در حالی که در سال 2019 این رقم به 

1490 تن می رسید.

ابراز  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  نامعلوم:  عامالن 

تأسف و نگرانی کرده که در تلفات افراد ملکی ناشی از 

حمالت گروه ها و افراد نامعلوم 117 درصد یعنی بیش 

از دو برابر افزایش آمده است.

و  کشته   857 شامل  که  ملکی  افراد  از  تن   2107 

شان  شدن  قربانی  مسؤولیت  می شود،  زخمی   1250

کمیسیون  و  نگرفته  عهده  به  گروهی  و  فرد  هیچ  را 

مستقل حقوق برش نیز نتوانسته عامالن این رویدادها 

را شناسایی کنند.

حقوق برش  مستقل  کمیسیون  یافته های  براساس 

سال  در  ملکی  افراد  تلفات  مجموع  از  افغانستان، 

 15 طالبان،  گروه  توسط  درصد   53 میالدی،   2020

بین املللی  و حامیان  نیروهای حکومتی  توسط  درصد 

دولت افغانستان و 5 درصد توسط گروه داعش صورت 

گرفته است. عامل 25 درصد تلفات افراد ملکی نامعلوم 

نیروهای  راکت پراکنی  اثر  در  تلفات،  و 2 درصد  است 

و  پکتیکا  خوست،  کرن،  والیت های  در  پاکستانی 

کندهار صورت گرفته   است.

ترور و قتل های هدف مند

برش  حقوق  مستقل  کمیسییون  ساالنه ی  گزارش  در 

دولت،  ملکی  کارکنان  از  تن   2250 که  است  آمده 

دینی،  علامی  مدنی،  جامعه   اعضای  خربنگاران، 

 شخصیت های متنفذ  و رسشناس، اعضای شورای ملی 

و مدافعان حقوق برش، قربانی ترور و قتل های هدفمند 

تن   1172 و  کشته  تن   1078 این جمله  از  شده اند. 

زخمی شده اند که این رقم  26 درصد کل تلفات ملکی 

در کشور طی سال 2020 را تشکیل می دهد.

زن   65 هدفمند  قتل های  و  ترور  قربانیان  جمع  در 

کودک   74 و  هم چنان  شده،  زخمی  زن   95 و  کشته 

کشته و 290 کودک دیگر زخمی شده اند.

حمله برخربنگاران

سال  در  است  گفته  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 

خربنگاران  علیه  خشونت  مورد   81 میالدی،   2020

 11 جمله  این  از  که  شده  ثبت  رسانه ها  کارمندان  و 

خربنگار  کشته و 17 تن دیگر زخمی شده اند.

بی جاشدگان داخلی

دولتی  نیروهای  میان  مسلحانه  درگیری های  و  جنگ 

مسلح  افراد  تهدید  نیز  و  نظام  مسلح  مخالفان  و 

والیت های  از  زیادی  تعداد  در  زورگو  و  غیرمسؤول 

کشور، سبب بی جاشدن74087 خانواده شده است.

که  می کند  پیشنهاد  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 

بی جا شدن  از  و جلوگیری  ملکی  تلفات  کاهش  برای 

پروسه صلح،  باید متامی جوانب دخیل در  خانواده ها 

بخشند  و هرچه  را رسعت  قطر  در  گفت وگوهای صلح 

کرده  برقرار   را  رسارسی  و  همه جانبه  آتش بس  زودتر 

مذاکره  در  امتیاز  ابزار  به حیث  خشونت ها  تشدید  از 

استفاده نکنند.

متامی  که  است  کرده  تأکید  هم چنان  کمیسیون  این 

طرف های منازعه از جنگ در محالتی که به افراد ملکی 

آسیب وارد می کند، خودداری کنند و طالبان نباید از 

افراد ملکی به حیث سپر دفاعی استفاده کنند.

این در حالی ست که تلفات ملکی در افغانستان یکی 

می پردازند.  مردم  که  است  جنگ  بهای  قیمت ترین  از 

آمارهای 12 سال اخیر نشان می دهد که از آغاز سال 

ملکی  فرد   93492 میالدی،   2020 ختم  تا   2009

که  شده اند،  زخمی  و  کشته  کودکان  و  زنان  به شمول 

از این میان، 31425 تن کشته و 62067 تن زخمی 

شده اند.

ملی  را  جملله  ایلن  همیشله  از  بیلش  روزهلا  ایلن 

شلنویم کله زنانلی قربانلی جنگ بلا طالبان شلدند 

و قربانلی صللح بلا طالبلان نیلز می شلوند بله زبان 

نزدیلک بله فرهنلگ محلاوره ای جامعه افغانسلتان، 

طالبلان  بلا  صللح  و  جنلگ  شلهید  دم  هلر  زنلان 

هسلتند. 

چلرا جنلگ و صللح بلا طالبلان هلر دو بله رضر زنان 

متلام ملی شلود؟ تجربله جنلگ هلای دهله هلای 

زنلان  کله  دهلد  ملی  نشلان  افغانسلتان  در  اخیلر 

اولیله  حقلوق  از  طالبلان  نفلوذ  تحلت  مناطلق  در 

بله  و  شلوند  ملی  محلروم  بهداشلتی  و  اموزشلی 

جلرم رفلن بله رس کار تلرور ملی شلوند. در جنلگ 

را  بیشلرتین رضر  و هملران  ملادران  بلا طالبلان 

ملی شلوند.  متحملل 

ملادران،  هلا  جنلگ  در  کله  پیداسلت  ناگفتله 

زنلان،  و  دهنلد  ملی  دسلت  از  را  فرزندانشلان 

در  زندگلی  رشایطلی،  چنیلن  در  را  همرانشلان 

جامعله مردسلاالری کله برای زنلان کمرتیلن حق و 

حقلوق را قائلل نیسلتند، آنهلم در فقلدان مردهلای 

بلر  را  فرسلایی  طاقلت  هلای  دشلواری  خانلواده، 

زنلان تحمیلل ملی کنلد، اما صلحلی کله بزرگرتین 

قربانلی آن حقلوق و آزادی هلای زنلان باشلد، آیلا 

ملی تلوان نام چنیلن توافقی را »صللح« نامید؟ مگر 

صللح بله مفهوم آراملش و امنیت نیسلت؟ آیلا برای 

زنانلی کله سلالیان سلال بلا چنلگ و دنلدان بلرای 

حداقلل حقلوق و آزادی هایشلان علیرغلم مخالفت 

هلای سلاختاری، محافظلت کردنلد. 

توافقلی بله قیملت محلروم کلردن همیلن حداقلل 

حقلوق و آزادی هلا ملی توانلد بلرای زنلان، صلحلی 

بله معنلای آراملش و امنیلت بیلاورد. چنیلن توافقی 

بله چوبله دار آملال و خواسلته هلای بلر حلق زنانلی 

ملی ماند کله برای داشلن حداقل آزادی هایشلان 

کردند.  مبلارزه 

بررسلی ها نشلان داده کله زنان طبقله تحصیلکرده 

جامعله افغانسلتان بیلش از همیشله بله طالبلان و 

جامعله جهانلی بلی اعتلامد شلده انلد. رسچشلمه 

ایلن بلی اعتلامدی بله رفتلار دوگانه جامعله جهانی  

برملی گلردد. جامعله جهانلی بله رهلربی امریکا که 

بلا رسازیلر کلردن کملک هلای هنگفلت  روزگاری 

اقتصلادی از جمهلوری بعلد از املارت طالبانلی در 

افغانسلتان حامیلت کلرد و مهمرتیلن کمک هایش 

را بلرای حامیلت از حقلوق و آزادی هلای زنلان در 

افغانسلتان اختصلاص داد، خیللی زود زنلان را در 

ایلن مسلیر رهلا کرد و با تاسلی از امریلکا از طالبان 

کرد.  حامیلت 

کشلورهای درگیلر در صلح افغانسلتان و گروه های 

سیاسلی کله ملی خواهنلد بعلد از توافلق صللح بلا 

طالبلان، در حکوملت آینلده رشیلک شلوند، بایلد 

فصلل  زنلان،  هلای  آزادی  و  حقلوق  کله  بپذیرنلد 

نامتلام صللح در افغانسلتان اسلت. صلحلی کله در 

آن بوسلیله قرائلت هلای طالبانلی از دیلن، حقلوق 

زنانلی  زنلان قربانلی شلود، نامتلام خواهلد مانلد. 

کله در دو دهله اخیلر در دانشلگاه هلا مشلغول بله 

تحصیل شلدند و در ادارات دولتی و خصوصی کار 

کردنلد، در مقابلل پایامل شلدن حقوق اولیه شلان 

سلکوت نخواهنلد کلرد. 

کمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستان

کاهش تلفات زنان در سال 2020
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رویکردنیمرخ

ویژهنامهفصلناتمامصلح

چه کسی طناب دار 
را مـی بافـد؟

واکنش ها به مرگ لیالی هرات در شبکه های اجتماعی



خربنامه آمده است که رئیس شورای عالی مصالحه  ملی ترشیف آوری وزیر 

از  و  مقدم گفت  افغانستان خیر  به  را  ایشان  هيات همراه  و  ایتالیا  دفاع 

کمک های این کشور برای افغانستان و حامیت از تالش های صلح تشکر 

و قدردانی کرد. 5 دلو

سفر  مورد  در  توضیحاتی  ارائه  ضمن  کشورمان  خارجه  وزارت  سخنگوی 

هیات سیاسی طالبان به ایران و اهمیت تحقق صلح در افغانستان برای 

کشورمان گفت: ما برای صلح افغانستان رسمایه گذاری زیادی کرده ایم.  

8 دلو 

رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شورای علامی شیعه گفت که نیروهای 

امنیتی افغان جنگ را نباخته اند و دولت خواستار صلح ترضع با طالبان 

نیست. 5 دلو

کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد که مشاور امنیت ملی »جو بایدن« رییس 

جمهوری آمریکا به همتای افغانستانی خود اطالع داده که آمریکا توافق 

منعقد شده دولت ترامپ با طالبان را بازنگری خواهد کرد. 7 دلو

میشل فوکو در کتاب »مراقبت و تنبیه تولد زندان«، استفاده از جدول و ردیف 

براساس سیاست توزیعی یکی از اخرتاعات گفتامن قدرت برای به انقیاد کشاندن 

تن مولد انسان می داند. تنی که مولد شده از طریق جدول و ردیف تبدیل به 

ابژه ی قدرت می شود. سازوکار قدرت در ساختارهای مختلف مدرسه، دانشگاه، 

میدان جنگ و ... تن را منفرد ساخته و دوباره با عددواره ساخن آن در جدول و 

ردیف، تبدیل به کلیتی غیرقابل کرثت می کند. آنچه بین این تن ها ارزش ایجاد 

اعداد  با دیگر عدد در درون نظام  تفاوت عدد  نه ماهیت تن-روان بل  می کند، 

می باشد. 

گفتامن قدرت با قرار دادن تن در جدول و ردیف از تن های منفرد، ماشین جنگی 

ساخته که جغرافیای جنگ تن-روان انسان است. انسان در ماشین جنگی تبدیل 

به پیچ و مهره یی از ماشین جنگی می شود که تحت فرمان گفتامن قدرت عمل 

می کند. تن-روان انسان در ماشین جنگی به دو بخش تن و روان تقسیم شده به 

دلیل کارایی تن در ماشین جنگی، تن ابژه ی شده که سوژه ی شناخت آن نه روان، 

بله گفتامن قدرت است. 

اما سازوکار دیگر گفتامن قدرت که زاده ی هامن جدول و ردیف است، انتزاع کردن 

ارقام است. به طور منونه در گفتامن قدرت  آمار و  به  انسان نوعی و تبدیل آن 

در دانشگاه ها تن را در جدول )حارضی( تنظیم کرده و در زمان امتحان آن ها را 

در ردیف های مشخص قرار می دهند و از طریق امتحان که یکی از سازوکارهای 

گفتامن قدرت است، تن را در جدول های نتایج جای داده و دانشجویان از طریق 

این اعداد و ارقام و جدول هاست که تفاوت تن خود را با تن دیگری انتزاع و درک 

می کنند. در این سازوکار نیز به دلیل آن که روان را نیز تبدیل به یک شی یی 

ساخته که در آن معلومات را ذخیره می کنند، یا به براساس نظریه پائولو فریره 

مانند حساب بانکی است)فریره، پیداگوژی ستمدیدگان( که در آن اطالعات و 

معلومات را ذخیره می کنند، روان فردی و جمعی حضور ندارد، آنچه است، تن 

اعدادواره  انسان  و  به عدد شده است  تبدیل  تنی که در ردیف و جدول  است. 

براساس گفتامن قدرت خلق گردیده است. 

انسانی که تبدیل به عددواره می شود، خود نیز نگاهی عددواره به پدیده ها دارد. 

زمانی برانگیخته می شود که در مقابل عدد کالن قرار گیرد)1>+1(. به همین 

دلیل همیشه برای او 1=1 است. حال این که عدد به چه چیزی ارجاع می دهد، 

مهم نیست. آنچه به عدد نزد او ارزش می دهد، ارجاع عدد به بیرون از نظام اعداد 

نیست، بل رابطه یی ست که عدد با عدد دیگر در درون این نظام دارد. 

انسان اعدادواره از طریق تعریف جنگ )war( و منازعه )Conflict( می توان به 

ثبوت رساند. براساس تئوری های روابط بین امللل یکی از تعاریف جنگ این است 

که اگر در یک سال )350000( تن کشته شوند با جنگ روبه رو هستیم و اگر از 

این تعداد کمرت کشته شوند با منازعه. 

این نوع نگاه به انسان را در طول دو دهه ی گذشته، سازمان های بین املللی مانند 

یونیام و رسانه ها تقویت کرده اند. برای سازمان های بین املللی مهم انسان نوعی 

نیست، بل مالک سنجش شان در کاهش و افزایش منازعه بین طرفین درگیر، 

فقط و فقط عدد است. به طور منونه در گزارش های تلفات افراد ملکی که توسط 

یونیام در هر سه ماه سال تهیه می شود، آن چه مالک سنجش است، افزایش و 

کاهش عدد است:»هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یونیام( 5939 مورد 

تلفات ملکی شامل 2117 کشته و 3822 مجروح را از 1 جنوری الی 30 ستمرب 

2020 ثبت کرده است. هرچند این آمار 30 درصد کاهش در تلفات ملکی را 

نسبت به عین زمان در سال 2019 و سال 2012 بدین سو پایین ترین میزان 

تلفات ملکی در 9 ماه نخست سال را نشان می دهد، اما منازعات مسلحانه در 

افغانستان کامکان یکی از مرگ بارترین درگیری ها برای مردم ملکی باقی مانده 

است... «. ) گزارش ربع سوم: 1 جنوری 30 سپتمرب 2020(

روی کرد چنین گزارش هایی نسبت به هستی وجودی انسان سلبی است و انسان 

نوعی را تبدیل به ارقام و عدد ساخته است و چون تعداد این رقم با تعریف جنگ 

)War( سازگار نیست، از واژه ی منازعه )Conflict( استفاده می شود. 

همچنین برای رسانه ها مهم نیست که یک انسان نوعی یا چند انسان نوعی کشته 

می شوند، آنچه برای کارگزاران رسانه ها و پالیسی آن ها ارزش خربی دارد، عدد 

است. عددی که از مجموعه ی تن های زنده کم شده و به مجموعه ی تن های مرده 

یا مجموعه ی تن های قربانی، افزوده شده است و براساس این دو مجموعه است 

که رسانه ها و سازمان های بین املللی و بالطبع آن نهادهای حقوق برشی و مدنی 

واکنش نشان می دهند.

انسان عددواره قربانی ساختار قدرت است که از یک طرف ابژه ی این ساختار 

است، و از طرف دیگر به عنوان سوژه ، دیگران را تبدیل به اعداد و ارقام می سازد. 

 ... و  رسانه ها  کارگزاران  مدنی،  جامعه ی  فعالین  انسان هایی  چنین  مصداق 

هستند. 

گفتامن قدرت با این سازوکار انسان نوعی که نام، هویت، خانواده، امید، آرزو و 

... دارد، از ویژگی های کیفی انسانی اش تهی کرده و او را تبدیل به آمار و ارقام 

می سازد. 

به این دلیل صلح منفی در میز مذاکره رسبیرون می آورد. چون انسان نوعی که 

قربانی منافع سه گروه متخاصم -تکنوکرات های وابسته به غرب، مجاهدین دیروز، 

رسمایه داران امروز و طالبان که رهربان شان اقلیت جامعه را تشکیل می دهند- 

شده تبدیل به آمار و ارقام می گردد. از طرف دیگر گفتامن قدرت، از دیدگاه روالن 

بارت صلح را استوره ساخته و صلح که امری تاریخی است تبدیل به امر طبیعی 

می گردد.  

انسان  عددواره در تضاد با صلح منفی نیست، بل مکمل آن است، تا این صلحی 

که بر پایه ی بده بستان های کالن سیاسی و اقتصاد بین این سه گروه است را 

مرشوعیت ببخشد. 

اما انسان نوعی که در این جنگ تن-روان اش آسیب دیده است، در تضاد با این 

صلح قرار می گیرد. این انسان نوعی، انسان دیجیتالی فضای مجازی نیست که 

متام واکنش های آن حباب گونه باشد و در چند دقیقه یا ساعت برتکد. این انسان 

در کوچه ها و پس کوچه های روستاها و شهرها زندگی می کند. این انسان با هاوان 

خانه اش خراب شده و اعضای خانواده ی خود را از دست داده است. این انسان 

قربانی صلح منفی است. به نوعی صلح منفی متام دردها و رنج های او را نه تنها 

نفی می کند، بل نادیده می گیرد و او را تبدیل به ابژه یی منفی می سازد.  

و  برای نشست صلح  گروه طالبان می گوید: دولت کابل در فرصتی که 

جریان مذاکرات بین االفغانی بوجود آمده تبلیغاتش را گسرتده کرده است 

و برای بی نتیجه ماندن این مذاکرات تالش می کند. 7 دلو 

گروه  این  که  است  گفته  رویرتز  به  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  الله  ذبیح 

روند واکسیناسیون را که از طریق مراکز صحی در رسارس افغانستان انجام 

می شود، حامیت و تسهیل می کند. 8 دلو 

دفرت  معاون  برادر  عبدالغنی  مال  رسپرستی  به  طالبان  سیاسی  هیات 

ایران دیدار و گفتگو  با دبیر شورای عالی امنیت ملی  سیاسی این گروه 

کرد. 8 دلو 

برای کنرتل روند مذاکرات صلح افغانستان، ارشف غنی با جاستین ترودو 

تلفنی داشتند.  ناتو گفتگوی  درباره هامهنگی مواضع در اجالس بعدی 

افغانستان  در  ها  خشونت  افزایش  از  نگرانی  ابراز  با  ترودو 

گفت که از نظامی حامیت می کند که منجر به مردم ساالری 

شود.5 دلو

وقت  حال  در  طالبان  که  می گوید  افغانستان  داخله  وزیر 

کشی در روند صلح افغانستان هستند. آنها منتظر هستند تا 

متام نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند و با افزایش 

ترورهای هدفمند و خشونت ها می خواهند زندان بیشرتی 

رها شوند و افکار طالبانیشان را در حکومت تحمیل کنند. 

4 دلو 

زملی  بیشرت  تالش  خواستار  منایندگان  مجلس  رئیس 

شد.  کشور  در  جنگ  پایان  و  صلح  برقراری  برای  خلیلزاد 

به  اشاره  با  منایندگان  مجلس  رئیس  رحامنی،  میررحامن 

از  افغانستان،  امور  در  آمریکا  ویژه  ماموریت مناینده  متدید 

ادامه   به  وادار  را  گروه  این  به طالبان  فشار  با  وی خواست 

روند  مذاکرات صلح و آتش بس در کشور کند.  5 دلو

در گفتگوی امروز مناینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور 

افغانستان با رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان، طرفین 

بر استمرار گفتگوهای میان افغانستانی تأکید کردند. 5 دلو

رییس شورای عالی مصالحه ای ملی افغانستان امروز با وزیر 

این  ادامه  در  کرد.  دیدار  شان  همراه  هیات  و  ایتالیا  دفاع 

قسمت اول

»خاطلرات آن فلران« نوشلته هلای یلک دخلرت نوجلوان یهلودی 

اسلت کله در تابسلتان 1942 در زملان جنلگ جهانلی دوم در 

وحشلت از نلازی هلا )طرفلداران هیتللر( مجبلور شلد هملراه بلا 

اعضلای خانلواده اش در شلهر امسلرتدام به زندگلی مخفی روی 

آورد. بله ملدت بیلش از دو سلال، ان و پلدر و ملادر و خواهرش با 

چهلار یهلودی دیگلر در این مخفیلگاه به رس می بردنلد. در طول 

ایلن ملدت آن خاطراتلش را در دفرتچله ای ثبلت ملی کلرد. 

رسانجلام نلازی هلا آنهلا را دسلتگیر و روانله اردوگاه هلای ملرگ 

ملی کردنلد. از ایلن هشلت نفلر تنهلا پلدر آن فرانلک جان سلامل 

بله در بلرد و در پایلان جنلگ، خاطلرات دخلرتش را منتلرش کرد. 

ایلن کتلاب تاکنلون بله 55 زبلان ترجمه شلده اسلت. هفتله نامه 

نیملرخ در هلر شلامره یلک بخلش از خاطلرات ان فرانلک را برای 

خواننلدگان منتلرش ملی کند. 

»از آنجلا کله ملا یهلودی بودیلم، پلدرم در سلال 1933 بله هلنلد 

اوپکتلا  مرباسلازی  هلنلدی  رشکلت  مدیریلت  آنجلا  در  و  رفلت 

را برعهلده گرفلت. ملادرم یعنلی ادیلت هولنلدر فرانلک در ملاه 

سلپتامرب بله او ملحلق شلد. ملن و مارگلو خواهلرم بله خانله مادر 

بزرگلامن واقلع در آخلن رفتیلم. مارگلو در ملاه دسلامرب بله هلنلد 

رفلت و ملن در ملاه فوریله به انجلا رفتم. هلامن طور کله می توان 

و  شلد  زیلادی  تنش هلای  دسلتخوش  ملا  زندگلی  کلرد،  تصلور 

قوانیلن ضلد یهلودی هیتللر گریبانگیلر بسلتگان ما کله در آملان 

مانلده بودنلد، شلد. در سلال 1938 پلس از حملالت گسلرتده 

بله یهودیلان آمللان، دو دایی/مامایلم فلرار کردنلد و بله سلالمت 

بله امریکای شلاملی رسلیدند. از ملاه می 1940 دوران خوشلی 

دیگلر بله رس رسلید. ابتلدا جنلگ در گرفلت. 

سلپس همله تسللیم شلدند و نیروهلای آملانی همه جا را اشلغال 

کردنلد و از ایلن رو دوران رنلج و محنلت ملا یهودیلان آغلاز شلد. 

قوانیلن ضلد یهودی پشلت رس هم تصویب می شلد و بله اجرا در 

ملی آملد و آزادی ملا را محدودتلر می کرد. 

یهودیلان بایلد سلتاره زرد بله لباسشلان ملی دوختنلد، دوچرخله 

هلای خلود را تحویلل ملی دادنلد، اجلازه سلوار شلدن در تراملوا 

و اتوبوس/مللی بلس را نداشلتند و حتلی بلا ماشلین شلخصی 

خودشلان هلم منلی توانسلتند تلردد کننلد. یهودیلان تنهلا اجازه 

داشلتند بیلن سلاعت سله تلا پنلج بعدازظهلر خریلد کننلد، فقط 

نلزد آرایشلگر یهلودی برونلد و اجلازه نداشلتند از سلاعت هشلت 

شلب تلا شلش صبلح از خانله خلارج شلوند. 

ورود یهودیلان بله اسلتخر، تنیلس، هاکلی و یا ورزش هلای دیگر 

ممنلوع بلود، یهودیان منی توانسلتند قایق سلواری و یا در بیرون 

از خانله ورزش کننلد. بعلد از سلاعت هشلت شلب یهودیلان حق 

نداشلتند، در حیلاط خانله خود و یا دوستانشلان بنشلینند. 

آنهلا اجلازه نداشلتند به خانله مسلیحیان بروند، کلودکان یهودی 

فقلط بایلد به ملدارس یهودی می رفتنلد و الی اخر. ملا اینچنین 

زندگلی ملی کردیلم و انجام هلر کاری برایامن ممنوع شلده بود. 

ژاک دوسلتم همیشله بله من می گفلت: »من دیگر جلرات انجام 

هیلچ کاری را ندارم، می ترسلم ممنوع باشلد.«

خاطراتیکدخترجوان

مااینچنینزندگیمیکردیمو
انجامهرکاریبرایمانممنوع

شدهبود.ژاکدوستمهمیشه
بهمنمیگفت:»مندیگرجرات

انجامهیچکاریراندارم،می
ترسمممنوعباشد.«
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نتایج یافته های گزارش تحقیقی هفته نامه نیمرخ نشان می 

قیمت  به  طالبان  با  الوقوع  قریب  صلح  توافقنامه  که  دهد 

شد،  خواهد  امضا  زنان  های  آزادی  و  حقوق  کردن  قربانی 

به عبارت دیگر دستاوردهای مربوط به حقوق و آزادی های 

زنان، بزرگرتین قربانی توافقنامه صلح با طالبان خواهد بود.

کننده  مذاکره  عضو  شش  با  مصاحبه  طریق  از  تحقیق  این 

با طالبان در قطر، تحلیل مطالب بیش از ده منبع خربی، 

بررسی تحقیقات مرتبط و مصاحبه با تعدادی از زنان مشغول 

به کار در رسانه ها و سایر مشاغل اداری در شهر کابل صورت 

گرفته است. این تحقیق از از ابتدای ماه جدی سالجاری تا 

ابتدای ماه دلو انجام شده است.

در  که  گویند  می  نیمرخ  های  سوال  به  دهنده  پاسخ  زنان 

با  و  است  نیامده  بوجود  تغییری  هیچ  طالبان  تفکر  نحوه 

حقوق  ها  آن  طالبان،  نظر  زیر  اسالمی  حکومت  تشکیل 

مصاحبه  داشت.  نخواهند  را  اخیر  دهه  دو  های  آزادی  و 

و  دوحه  نشست  در  کننده  طالبان رشکت  از  یکی  با  نیمرخ 

تحلیل صحبت هایی که دیگر رسان طالبان با منابع خربی 

افغانستان انجام داده اند، نشان می دهد که طالبان نیز بر 

روی موضع گذشته شان )دوره امارت( درباره زنان با اندکی 

تغییر تاکید دارند. 

یافته های دیگر نیمرخ از قرار زیر است: 

افغانستان  دولت  میان منایندگان  در  مردساالرانه  دیدگاه 
نیز چالش دیگری است که سبب گردیده بحث های کمرتی 

در مورد حقوق زنان در این نشست ها صورت گیرد و مصالح 

در  زنان  های  آزادی  و  حقوق  که  است  شده  باعث  سیاسی 

اجندای گفتگو با طالبان قرار نگیرد. 

تنها سبب البی گری  نه  در نشست های صلح  زنان  حضور 
و  اتحاد  در حفظ  بلکه  گردیده،  زنان  مورد حقوق  در  بیشرت 

انسجام هئیت گفت وگو کننده افغانستان را نیز نقش زیادی 

داشته است؛ منونه ای آن را می توان در نشست 16 و 17 

رسطان سال 1398 در دوحه مشاهده منود.

دیدگاه مردانه درباره سیاست در افغانستان از دالیل حضور 
کمرنگ زنان در نشست های صلح محسوب می شود که این 

دیدگاه بیشرت در میان احزاب سیاسی به چشم میخورد.

 2014 الی   1990 از سال  که  می دهد  نشان  ها  بررسی 
میالدی 130 توافقنامه صلح در جهان به امضا رسیده است 

از این میان در 13 مورد آن زنان به عنوان امضا کننده  که 

آن  در  زنان  که  هایی  توافقنامه  در  است؛  داشته  نقش  آن 

نقش اساسی داشته است و یک طرف امضا 

توافقنامه  آن  بوده  عمل  توافقنامه  کننده 

بوده  برخوردار  بیشرتی  پایداری  و  ثبات  از 

است.

بسیاری از زنان شاغل طبقه تحصیلکرده 
خربنگار،  زنان  بخصوص  افغانستان  جامعه 

با طالبان  افغانستان  موافق صلح حکومت 

نیستند و پذیرش صلح با طالبان را به معنی 

و  دانند  می  )امارت(  گذشته  به  بازگشت 

ترجیح می دهند که کشور را ترک کنند.  

طالبان تغییری نکرده اند
مذاکرات  و  نشست ها  نیمرخ  نامه   هفته 

از  را  طالبان  گروه  با  افغانستان  صلح 

آخرین  تا  دولت  رسمی  دیدار  نخستین 

نشست که این روزها در شهر دوحه جریان 

دارد را به بررسی گرفته تا دریابد که نقش 

های  دروازه  پشت  که  گفتگوهایی  در  زنان 

بسته برگزار گردیده چگونه بوده است و به چه میزان اعضای 

فرصت  بودند  هیات  که عضو  زنانی  افغانستان  گفتگوکننده 

صحبت داشتند. 

بار، هیات  نخستین  برای  تاریخ 18 عقرب سال 1397  در 

دولت افغانستان به گونه ای رسمی و مستقیم با هیات گروه 

این، یک نشست منطقه ای  طالبان گفتگو کردند، هر چند 

با حضور منایندگان کشورهای  و  روسیه  میزبانی  به  که  بود 

و حکومت  برگزار شد  ایران  و  پاکستان  روسیه، چین، هند، 

افغانستان گفته بود که شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد 

مستقل در آن رشکت کرده است، اما از این نظر که دو طرف، 

مستقیام باهم دور یک میز نشسته بودند، قابل اهمیت تلقی 

می شود.

کنار  در  بار  نخستین  برای  که  بود  زنی  تنها  رسابی  حبیبه 

اعضای هیات دولت افغانستان در این نشست راه یافته بود. 

او معاون شورای عالی صلح بود. از آنجایی که این نشست 

رفت،  می  شامر  به  صلح  های  نشست  دیگر  بر  مقدمه ای 

گفتگوی مستقیم و رسمی میان اعضای هیات دولت و گروه 

طالبان صورت نگرفت و دو طرف اعالمیه هایشان را در جمع 

منایندگان دیگر کشورها خواندند. بعد از این نشست، حبیبه 

به  او  کرد.  طالبان رشکت  با  بعدی  های  نشست  در  رسابی 

افراد فکر می  از  نیمرخ می گوید: »بعضی 

نسبت  زنان  درباره  طالبان  تفکر  که  کنند 

این  اما در  به گذشته تغییراتی کرده است 

طالبان  نگاه  که  شدم  متوجه  ها  نشست 

به زنان تغییری نکرده است. من در مسکو 

استانکزی  از  طالبان(  با  نشست  )اولین 

سوال کردم که چرا در ترکیب شام زن وجود 

ندارد؟ امیدوار هستم که بار دیگر زن )زنی 

در هیات طالبان مذاکره کننده( باشد. آنها 

ما  های  زن  از  توانید  می  شام  که  گفتند 

منایندگی کنید. من جواب دادم که دقیقا 

از زن های شام می توانم منایندگی کنم و 

به عنوان یک زن دردشان را درک می کنم 

اما منی توانم از شام منایندگی کنم.« 

»در این دوره ما حتی از بعضی از نهادهای 

سایر  و  زنان  نقش  از  که  نهادهایی  و  ناظر 

با  و  کردند  می  صحبت  پذیر  آسیب  افراد 

صحبت  هم  آنها  با  داشتند  دیدار  طالبان 

فشار  طالبان(  )بر  که  خواستیم  و  کردیم 

 بیاورد که چرا در ترکیبشان زن حضور ندارند. 

که  کردند  استدالل  چنین  طالبان  هیات 

دهد  منی  اجازه  ما  جامعه  عرفی  رشایط 

مذاکرکننده  هیات  )در  خود  با  را  زن  که 

طالبان( داشته باشیم و حتی بعضی وقت 

ها می خواستند که ما را مالمت کنند. طالبان می گفتند که 

شام )زنان( نقش سمبولیک دارید و دولت می خواهد شام را 

علم کند و از نام شام )زنان( استفاده کند. می گفتند: شام 

بیچاره گک ها از خانواده هایتان دور شدید اما وقتی در میز 

مذاکره با زنان متوجه شدند که زن ها استدالل و ایده دارند، 

می توانند خوب مذاکره کنند و می توانند یک سیاستمدار 

خوب باشند.«

بی سی،  بی  با  گفتگویی  در  نیز سال گذشته  کوفی  فوزیه 

مشابه این تجربه را بیان می کند. فوزیه گفته بود: »از آنجایی 

که هیات ما منایندگان زن داشت، به طالبان پیشنهاد دادم 

آن ها هم زنان را به میز مذاکره بیاورند. آن ها بالفاصله رشوع 

به خندیدن کردند.«

و  های حقوق برش  اعالمیه  طالبان، 
ملل متحد را نپذیرفتند 

دوحه  نشست  »در  رسابی  حبیبه  بگفته 

برای  داشت،  وجود  نظر  اختالف  قبلی 

طرف  دو  در  ما  نبود  اختالف  اگر  اینکه 

میز مذاکره منی بودیم. وقتی در نشست 

ما  کردیم،  می  کار  اعالمیه  روی  دوحه 

های  اعالمیه  و  زنان  حقوق  روی  بیشرت 

این  در  و  داشتیم  تاکید  برش  حقوق 

به وجود  و برخورد  بخش مشاجره لفظی 

کلامت  آوردن  با  خواستند  می  آنها  آمد. 

به  پیشوند  یا  پسوند  عنوان  به  اسالمی 

خوب  مسلامن  شام  گویا  که  بگویند  ما 

حکومت  موضوع  هم  باز  مثال  نیستید 

اسالمی بود که ما برخورد کردیم که یکی 

از اعضای گروه ما گفت: رشم است برای 

ما )منایندگان حکومت افغانستان( که از 

طرف ما کسی حکومت اسالمی را قبول نداشته باشد، من 

هم عصبی شدم و گفتم منظور ما این نیست که ما مسلامن 

امارت  ما  بلکه  نداریم  قبول  را  اسالمی  حکومت  و  نیستیم 

و  اساسی  موضوعات  همین  رس  خواهیم.  منی  را  اسالمی 

یکری از اعالمیه های حقوق برش جنجال هایی بوجود آمد. 

برای ما اعالمیه های حقوق برش و ملل متحد مهم بود که در 

آن وقت، آنها قبول نکردند.«

این عضو مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید که در دور 

جدید مذاکرات بحث حقوق زنان در اجندای بحث ها نیامده 

است. او درباره اینکه سخنی از حقوق زنان در جلسات مطرح 

نخواهد شد، اظهار می دارد: »حق زنان یکی از دستاوردهای 

جمهوری اسالمی افغانستان است که در طی 19 و 20 سال 

گذشته ما آن را بدست آوردیم ما آن را از طالبان خیرات منی 

خواهیم، به همین خاطر در آجندا نیاوردیم که شام در مورد 

حقوق ما چه نظری دارید، این حق ماست، ما می خواهیم 

عضو هیات طالبان: »ما از مریخ نیامدیم ولی قیام ما 
برای دفاع از حقوق زنان است.« 

از اعضای هیات گفتگوکننده طالبان  »مولوی حنفی« یکی 

را  زنان  حقوق  آنان  که  می گوید  دوحه  صلح  مذاکره  در 

احرتام  است،  شده  بیان  اسالم  در  که  چیزی  آن  اساس  بر 

در  زنان  حقوق  از  برداشتشان  اینکه  اما  گذاشت،  خواهند 

آن  از  مشخصی  تعریف  و  دیدگاه  گروه  این  چیست؟  اسالم 

ارائه منی کند. 

گوید:  می  نیمرخ  به  طالبان  گفتگوکننده  هیات  عضو  این 

زنان  بود که ما حقوق  این  »یک بخش جنگ رسد دشمنان 

را قبول نداریم، خانم ها خواهرهای ما هستند، مادرهای ما 

هستند، ما از مریخ نیامدیم از همه زیادتر ما با مادران خود 

با خواهران خود احرتام داریم و همه حقوق که در چوکات 

حامیت  شده  داده  ها  خانم  به  اسالم 

از  دفاع  بخاطر  ما  قیام  اصال  می کنیم. 

حقوق خانم ها بوده است. شام اگر به قیام 

مال عمر نظر کنید، بخاطر دفاع از حیثیت 

خانم ها بوده است.«

تحقیقات چه می گویند؟ 
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 

های  نشست  با  همزمان  میالدی  گذشته 

طالبان  با  افغانستان  حکومت  منایندگان 

منترش  را  خود  تحقیقی  های  یافته  نتایج 

کرد. در این تحقیق که برای بررسی نگرش زنان افغانستان 

درباره صلح با طالبان انجام شده، آمده است: »زنان معتقدند 

که نقش منایندگان آنها در روند صلح با طالبان منادین بوده 

درباره  ها  گیری  تصمیم  در  فعال  نقش  انها  به  باید  و  است 

صلح داده شود.«

زنان رشکت کننده در این تحقیق گفتند که به پایبند بودن 

جامعه جهانی به تعهداتش درباره حفظ حقوق و آزادی های 

باور  و  اعتامد  زنان  حقوق  به  طالبان  بودن  متعهد  و  زنان 

ندارند. 

زن  فعاالن  که  می گوید  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد 

تا  کنند  ایجاد  را  یکپارچه  و  متحد  شبکه  یک  می خواهند 

با  سهمی  زنان  به  که  کنند  وادار  را  جهانی  جامعه  و  دولت 

صالحیتی برابر با مردان با حق حق وتو در تصمیم گیری ها 

داده شود.

با  صلح  روند  درباره  افغان  زنان  شبکه  را  مشابهی  تحقیق 

نظر 800  و  داده  انجام  گذشته  اکترب سال  ماه  در  طالبان 

زن در هشت والیت افغانستان را پرسیده است. این تحقیق 

نشان می دهد که اکرثیت پاسخ دهندگان نگرانی عمده آنها 

درباره حامیت از حقوق زنان در توافق صلح است. بیش از 

90 درصد می گویند که حامیت از حقوق زنان در مذاکرات 

دهندگان  پاسخ  از  توجهی  قابل  تعداد  و  است  مهم  صلح 

زنان  گذشته  دهه  دو  دستاوردهای  دادن  دست  از  نگران 

پاسخ  از  درصد   88 مثال،  عنوان  به  هستند.  افغانستان 

دهندگان گفتند که باید از حق تحصیل زنان حامیت شود. 

انتخاب  حق  از  حامیت  آن  دنبال  به 

رشیک زندگی )80 درصد(، حق کار )76 

درصد( و حق رأی دهی )74 درصد( نیز 

ذکر گردیده است.

واکنش نهادهای مدافع حقوق زنان 
واکنش  درباره  نیمرخ  نامه  هفته  بررسی 

می  نشان  زن  حقوق  مدافع  نهادهای 

دهد که این نهادها نقش چشمگیری در 

تاثیرگذاری در حفظ حقوق و آزادی های 

اند.  نداشته  صلح  گفتگوهای  در  زنان 

به  نامه  یک  ارسال  و  امضا  اوری  جمع  به  بیشرت  نقش  این 

کنگره امریکا محدود شده است. در تابستان گذشته جمعی 

کمیسیون  افغانستان،  منایندگان  مجلس  زن  منایندگان  از 

نهادهای  از  تعدادی  و  افغانستان  برش  حقوق  مستقل 

مدنی با ارسال یک نامه به کنگره امریکا از به خطر افتادن 

دستاوردهای حقوق و آزادی های زنان، اقلیت ها و مشارکت 

با  توافق صلح  به  به قیمت دستیابی  و مدنی  های سیاسی 

این  به  امریکا  کنگره  پاسخ  اما  کردند  نگرانی  ابراز  طالبان 

نامه در رسانه ها منترش نشد، هر چند از ظواهر امر پیداست 

که اقدام عملی برای حفظ این دستاوردها از سوی امریکا و 

متحدانش در گفتگوهای انجام نشد.

یافته های گزارش تحقیقی نیمرخ 

زنان، بزرگترین قربانیان توافقنامه صلح با طالبان
باقرابراهیمی

گزارشگر

بسیاریاززنانشاغل
طبقهتحصیلکرده
جامعهافغانستان
بخصوصزنانخبرنگار،
موافقصلححکومت
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نیستندوپذیرشصلح
باطالبانرابهمعنی
بازگشتبهگذشته
)امارت(میدانندو
ترجیحمیدهندکه
کشورراترککنند.

»سفیرمسکودرکابل
حتیمرااجازهندادکهدر
مجلس)نشستمذاکره
باطالبان(داخلشوم.
مقابلمایستادوگفت:
جاینیست.«

ازاستانکزیسوال
کردمکهچرادرترکیب
شمازنوجودندارد؟
امیدوارهستمکهبار
دیگرزن)زنیدرهیات
طالبانمذاکرهکننده(
باشد.آنهاگفتندکه
شمامیتوانیداززن
هایمانمایندگیکنید.
منجوابدادمکه
دقیقااززنهایشما
میتوانمنمایندگی
کنموبهعنوانیکزن
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»گروههایجهادیذهنیتهایشانوقتی
صحبتهایشانراببینیمنسبتبهسیسالقبل

تغییرکردهاست.منیقیندارمکهاگرگروهطالبان
همواردیکروندمردمساالرشود.ذهنیتهایشان

تغییرمیکند.«

سکینه: اگر طالبان بیاید همین آزادی نسبی که زنان دارند را هم از دست خواهند داد. 

این فقط بخشی از مشکالت ناشی از آمدن طالبان در قدرت است. 

تشکیل حکومت اسالمی توسط طالبان یعنی حذف زنان از جامعه یعنی آغاز  خدیجه: 

دورانی سخت برای زنان افغانستان.

عارفه: ما نباید چنین صلحی را بپذیریم.

حکومت اسالمی مشخص است که چگونه است چون در آنصورت فقط نام از اسالم برده 

میشه اما همه ی اعامل مردان بر اساس تفسیر های مردانه از اسالم خواهد بود و مطمنا 

هرنوع اعاملش را توجیه دینی میکند

نکته دیگر اینکه جامعه ما سنتی و اکرثیت بیسواد است و برداشت دقیق از دین نداریم 

همینکه بشنویم چنین امری در دین اسالم است، کور کورانه هم عمل می کنیم پس از این 

جهت اینا می تواند اعاملش را توجیه دینی منوده و باالی مردم تطبیق منایند

عادله: اگر طالبان بیاید باید شغلم را عوض کنم یا از اینجا )افغانستان( بروم.

زحل: آنچه به خربنگاران درباره وضعیت زنان گفته اند این هست که فقط شغل دکرت زنان 

و اجازه درس خواندن را قبول دارند. حتی شغل معلمی را هم قبول نکرده اند.

عزیزه: من تجربه زندگی در رشایط امارت طالبانی را ندارم. آنچه که دیگران از تجربیات 

شان از دوره سیاه طالبان روایت می کند، تصور زندگی در چنان رشایطی برایم ناممکن 

به نظر می رسد. اگر صلح به قیمت تحمیل رشایط خفقان طالبانی حاکم شود، این صلح 

پایدار نخواهد ماند.

آزادي  كه  نيست. صلحی  کند، صلح  مرا محدود  آزادي  كه  نامه صلحی  توافق  بهشته: 

بيان نباشد، صلح نيست. صلحی كه زنان بدون ارامش خاطر يعني وقتي از خانه به درس 

باشند، صلح  پوشش خود، شالق خوردن  نوع  نگران  بريون مي شوند،  كار  و  تحصيل   ،

نيست.

مستوره: هرگز منی پذیرم، مادران ما مزه تلخ حکومت اسالمی را چشیده و تا هنوزم که 

هنوز است نتوانسته حق های ازدست رفته شان را جربان کند . وتغییرات که میاورد شاید 

ما مثل دور قبل خانه نشین شویم ویا ترک کشور.

آزاده: نه اصلن قابل قبول نیست چون این صلح نی بلکه تقسیم کردن حکومت است و آن 

زمان هر کدام آنها به خواست خود باالی مردم حکومت خواهد کرد یکی از دموکراسی و 

دیگری بنام اسالم زندگی را باالی مردم غریب و مخصوصن زنان تلخ خواهد کرد .حکومت 

اسالمی طالبان یعنی برگشن به عقب .

شبانه: قربانی جنگ من وهمجنسانم بودیم وحاال منیخواهم قربانی صلح هم باشیم ،!!

ربابه: به نظر من وقتی مجرم در نظام حکومت باشد هیچ گاهی عدالت تآمین منیشود 

را در  امروزه چنین وضعیتی  ما  بود مثلی که  به آن حکومت خواهد  باور  و مردم هم بی 

افغانستان داریم.

زینب: قابل پذیرش نیست. از کار کردنم اطمینان ندارم، از اندک ازادی هایی که فعال 

دارم اطمینان ندارم. من این صلح را منی خواهم.

 آنچه از دست می دهیم 
آزادی های نسبی زنان است

پس از چهارده ساعت مذاکره نفس گیر میان اعضای هیات 

فیصله   دو طرف  نهایت  در  گروه طالبان  و  افغانستان  دولت 

ساختند  عمومی  ماده ای    8 قطعنامه ای  در  را  مشرتکشان 

شده  اشاره  زنان  حقوق  روی  توافقنامه  این   6 ماده  در  که 

است: »اطمینان از تامین حقوق زنان در عرصه های سیاسی، 

چارچوب  در  فرهنگی  و  تعلیمی  اقتصادی،  اجتامعی، 

ارزش های اسالمی و تآمین حقوق اقلیت های مذهبی.«

عمر زاخیلوال، یکی از اشرتاک کنندگان این نشست، 

حضور پر رنگ زنان را در البی گری برای حقوق زنان موثر 

می داند: »حضور زنان در قطر زیاد )چشمگیر( بود، هیچ 

خامنی نبود که اجازه صحبت کردن نداشته باشد. طالبان 

هم تالش می کردند که به خانم ها احساس راحتی بدهند 

تا بتوانند حرفهایشان را بزنند و در پاسخ های لفظی 

طالبان، بی احرتامی درباره زنان دیده نشد ولی گفتم که 

قضاوت ما بر اساس ظواهر الفاظ است. نهایتا در قطعنامه 

خانم ها دست باال کردند و اعالم رضایت کردند.«  

»اسالم طالبانی با اسالمی که ما می شناسیم، فرق می 
کند« 

اشرتاک  از  یکی  افغان  زنان  شبکه  رئیس  اکرمی  ماری 

گفتگو  در  او  بود.  دوحه  در  قبل  نشست سال  در  کنندگان 

با نیمرخ، حاکم بودن فضای برتری خواهی مردان نسبت به 

افغانستان  صلح  گفتگوکننده  هیات  اعضای  میان  در  زنان 

در این نشست را تائید می کند و می افزاید: »زنان به دلیل 

بیشرت  صلح  قبلی  های  نشست  به  نسبت  تعدادشان  اینکه 

به مردانی که  آنان وجود داشت،  اتفاق میان  و  اتحاد  و  بود 

چنین دیدگاهی داشتند، اجازه داده نشد که در میز گفتگو 

دیدگاهشان را عملی سازد.« 

داشت  وجود  دیدگاه  این  چند  »هر  دهد:  می  ادامه  او 

فکر  که  بودند  کسانی  دارند  حق  زنان  به  نسبت  مردان  که 

میکردند ما فالن شخصیت هستیم، ما بهرت و باالتر هستیم. 

آن ها تالش می کردند که حق بیشرت داشته باشند ولی در 

آنجا زنانی نبودند که سکوت کنند. زنانی نبودند که برتسند 

و بگویند هر چه شام بگویید. بسیاری حرف ها را زنان گفتند 

و دیگران به آن احرتام کردند و پذیرفتند.«

دولت  کننده  مذاکره  تیم  عضو  دیگر  گیالنی،  فاطمه 

حقوق  مانند  موضوعاتی  که  می گوید  نیمرخ  به  افغانستان 

زنان، حقوق اقلیت ها و آزادی بیان از جمله مواردی است که 

به حقوق برش مربوط می شود، از همین رو این مسائل برای 

متام اعضای هیات گفتگوکننده دولت، مهم و حیاتی است 

که روی آن پافشاری صورت خواهد گرفت.

که  است  مهم  قدری  به  زنان  حقوق  موضوع  وی  گفته  به 

چشم ها بسوی چهار خانم که در این نشست حضور دارند، 

دوخته شده است: »مسئولیت خواسته یا ناخواسته به گردن 

زنان است؛ بخاطر اینکه زنان افغانستان )زنان مذاکره کننده 

برابر است،  بینند مسئولیت ما دو  به چشم مناینده می  را( 

متام  درباره  زنی  )چانه  مذاکرات  متام  به  مسئولیت  یکی 

موضوعات مذاکره( و دوم مسئله )حقوق( زنان حیاتی است 

که از طرف زنان مسئولیت داده شده است.«

کننده  مذاکره  میز  طرف  دو  تفکر  و  دید  طرز  گیالنی  خانم 

می  ما  که  »اسالمی  افزاید:  می  و  کرده  ارزیابی  متفاوت  را 

شناسیم با اسالمی که آنان ]طالبان[ می شناسند، فرق دارد 

اینها حقیقت هایی است که امکان ندارد، چشم خود را بسته 

کنیم و آسان نخواهد بود اما باید آماده باشیم که از حقوق 

خود و از آنچه که مردم از ما خواسته اند، دفاع کنیم.« 

که  افغانستان  صلح  مذاکرات  شدن  طوالنی  به  توجه  با 

به طول  ماه  به سه  نزدیک  توافق روی اصول مذاکرات  تنها 

انجامید به نظر می رسد که این کشور برای دستیابی به صلح 

میز  در  این  از  بعد  که  دیده شود  دارد.  پیش  در  درازی  راه 

مذاکرات میان دو طرف چه خواهد گذشت. 

طالبان با حقوق و آزادی های زنان مخالفند 
»محبوبه واحیدی«، یکی از خربنگارانی است که در افتتاحیه 

مذاکرات صلح قطر همراه با هیات دولت رشکت کرده بود، او 

معتقد است که دیدگاه طالبان نسبت به زنان هیچ تغییری 

نکرده است؛ وی در گفتگوهایی که با هیات طالبان داشته 

زنان  حقوق  با  گذشته  همچون  آنان  که  است  شده  متوجه 

مخالف است. 

درست  دیپلامسی  حتی  »طالبان  گوید:  می   نیمرخ  به  او 

ندارد، در آنجا که ما بودیم دو بار اعضای هیات خود را تغییر 

باشند،  داشته  دعوا  بین خودشان  که  باعث شد  این  دادند 

با  من  وقتی  است؛  گذشته  طالبان  هامن  امروزی،  طالبان 

این  نعیم صحبت کردم، هدف شان  داکرت  و  مولوی حنفی 

بود که حضور زنان در جامعه افغانستان مطابق با عنعنات و 

سنت ها باشد، عنعنات با رشیعت اسالمی تفاوت دارد ولی 

شفاف سازی نکردند. به نظر من طالبان با حضور زنان مثل 

گذشته مخالف هستند و هیچ تغییری در دیدگاه شان نکرده 

اند.«

آمده که  و عنعنات  زنان  مقابل حقوق اسالمی  از طرف 

از  منظورشان  که  است  گفتگو  و  بحث  قابل  موارد،  این 

حقوق اسالمی و عنعنات چیست. البته به صورت گذرا 

من یک سوال از آنها کردم که منظورتان از عنعنات در 

اینجا چیست؟ گفتند: بخاطر این که یک منطقه نسبت 

به مناطق دیگر عنعنات متفاوت دارد. 

مثال در فاریاب زنان چادرهای آبی می 

پوشند که منظورشان، چادری بود ولی 

چادرشان  دیگری  شکل  به  جنوب  در 

بیان  طوری  را  منظورشان  پوشند.  می 

یک  رسوم  عنعنات/  گویا  که  کردند 

نشود.  تحمیل  دیگر  منطقه  بر  منطقه 

تا جایی که من درک کردم منظورشان 

زنان  بر  غربی  عنعنات  که  بود  این 

که  است  مسایلی  این  نشود  تحمیل 

بحث  آن  روی  بیشرت  مذاکره  زمان  در 

حجاب،  موضوع  گیرد.  می  صورت 

بحث مهم و اساسی است که باید رس 

آن بحث کنیم که انها چگونه حجابی را 

می خواهند. در گفتگوی سال گذشته 

دوحه، خانم ها پرسیدند که منظورتان 

از حجاب اسالمی چیست؟ آنها گفتند 

است.  درست  لباستان  و  چادر  همین 

باید  اما  است  اسالمی  حجاب  همین 

روشمند و اصولیرت شود.«

زنان مذاکره کننده صلح:  از  یکی 
گفتند جایی برای شام نیست

نشست  دومین  در  کاکر  تاجور   

او  داشت.  حضور  مسکو  در  طالبان  با  صلح  مذاکرات 

به نیمرخ می گوید که از حضورش در یکی از جلسات 

گفتگو با طالبان مامنعت شده است. 

این نشست  افغانستان در  از اعضای هیات  انتقاد  با  او 

منادین  نشست  این  در  زنان  ما  نقش  که  می گوید 

طرف  از  کنندگان  )مذاکره  رهربان  اینکه  از  بعد  بود. 

افغانستان( با طالبان گپ زدند، باید یک زن گپ میزد، حق 

من بود که در مورد حقوق زنان گپ بزنم اما در آنجا کسی به 

ما حق )اجازه صحبت کردن( نداد.

دارد:  می  اظهار  طالبان  با  کننده  مذاکره  سابق  عضو  این 

»طالبان در دیگر هتل اقامت داشت و مردان حارض در هیات 

ما با آن ها گپ میزدند ولی ما خرب منی شدیم که چه بحث 

هایی مطرح شده است. رفن ما منایشی بود که دو زن هم 

در نشست حضور داشتند.« 

این متام ماجرای نشست صلح مسکو نبود بلکه در یکی از 

و  افغانستان  گفتگوکننده  هیات  اعضای  که  نشست هایی 

به وی اجازه ورود در نشست  با هم داشتند،  هیات طالبان 

داده نشده است: »سفیر مسکو در کابل حتی مرا اجازه نداد 

که در مجلس )نشست مذاکره با طالبان( داخل شوم. مقابلم 

ایستاد و گفت: جای نیست.«

با  مشرتک  سفر  چندین  تجربه   که  افزاید  می  کاکر  خانم 

بارها  سال  چندین  طول  در  و  دارد  را  جهادی  های  چهره 

بخاطر گفتگوهای صلح و دیگر موارد با چهره های سیاسی 

و جهادی در خارج از افغانستان سفر کرده است اما در متام 

آن نشست ها اعضای هیات افغانستان همه دور یک میز می 

در  ولی  کردند  می  البی گری  ملی  منافع  برای  و  نشستند 

دومین نشست صلح مسکو که میان رسان احزاب سیاسی و 

طالبان برگزار گردیده بود، اینگونه نبود. 

خانم کاکر ادامه می دهد: »من در طول جنگ های داخلی 

رشکت  مختلف  های  نشست  در  مجاهدین  همراه  به  هم 

زنان دفاع  از حق  آنها )مجاهدین( هم می گفتند  ام.  کرده 

اما از حق خود دفاع می کردند از حق زنان دفاع  می کنیم 

بودند  رفته  که  مردهایی  همین  هم  مسکو  در  منی کردند. 

مطرح  را  زن  مسایل  کدامشان  هیچ  که  می گویم  جرات  به 

نکردند.« 

حقوق زنان جزو اجندای اصلی صلح نیست 
فوزیه کوفی، یکی دیگر از رشکت کنندگان در نشست صلح 

دوحه به نیمرخ می گوید: »در نشست مسکو مساله زنان در 

متام صحبت ها یادآوری شد و گروه طالبان یکی را موظف 

کرد.  می  مطرح  را  زنان  درباره  آنها  موقف  که  بودند  کرده 

رئیس جمهور شوند.  و  قاضی  توانند  زنان منی  گفتند:  آنها 

آتش  بحث  نبود، چون  آمیز  موفقیت  مسکو  در  دوم  نشست 

آنها مخالفت کردند. نشست سوم متام کسانی  بس بود که 

که صحبت می کردند، تقریبا همه زنان و قربانیان جنگ را 

آنها تالش می کردند، بشنوند تشویش/ نگرانی  می دیدند. 

زنان چیست اما گفتگوهای رسمی مساله زنان مطرح نشده 

است، چون اجندای اصلی را مطرح می کردیم.«

ما در جلسات افطاری با طالبان نشست داشتیم، در جلسه 

نباشد  زنان  و  باشد  افغانستان  که  نبود  ای  جلسه  و  بودیم 

منتها بحث زنان مطرح نشد. بحث زنان عمده ترین موردی 

بود که درباره اش صحبت شد. 

درباره حقوق  بیشرت  افغانستان  صلح  »مذاکرات  وی،  بگفته 

زنان و آینده افغانستان است، حقوق زنان یکی از مهمرتین 

ممکن  زنان  بدون  صلح  توافق  است.  جمهوری  های  ارزش 

در  مردساالرانه  فرهنگ  دارد،  وجود  مشکلی  اما  نیست. 

افغانستان یک مشکل تاریخی است که مختص به گفتگوهای 

دولتی  ادارات  در  دارد،  ریشه  تاریخ  در  بلکه  نیست  صلح 

وقتی یک مرد نظر، پیشنهاد و انتقاد داشته باشد حتی اگر 

از لحاظ محتوایی غنی نباشد باز هم ترجیح داده می شود؛ 

در مذاکره هم این استثنا نیست ما یک مبارزه نفس گیر و 

طوالنی داریم و در هر مقطع این مبارزه است هم در میان 

هیات خود ما و هم در نشست ها با طالبان.«

خانم کوفی بحث زنان در گفتگوهای صلح را مختص به زنان 

منی داند بلکه معتقد است که این موضوع با متام اصول و 

ارزش های مشرتک که دولت افغانستان به آن پایبندی دارد 

مرتبط است، از آن جمله می توان به موارد مانند آزادی های 

سیاسی، فرهنگی و مدنی اشاره کرد. وی عالوه می کند که 

همواره در نشست های صلح از آزادی زنان به عنوان منونه  

برای سایر حقوق و آزادی های شهروندان کشور یاد می شود. 

می تواند  زنان  حضور  که  آنجایی  از  هیات  عضو  این  باور  به 

تضمین کننده این ارزش ها باشد بنابراین در مذاکرات متام 

اعضای هیات روی این موارد بحث و گفتگو خواهند کرد و 

گردید  ذکر  باال  در  که  دالیل  به  نشست  کنندگان  اشرتاک 

قرار  مذاکرات  اولویت  در  را  زنان  بحث  که  می کند  ایجاب 

دهد.  

خانم کوفی با اظهار امیدواری درباره آینده صلح با طالبان 

وقتی  شان  های  ذهنیت  جهادی  های  »گروه  گوید:  می 

تغییر  قبل  به سی سال  نسبت  ببینیم  را  صحبت های شان 

کرده است. من یقین دارم که اگر گروه طالبان هم وارد یک 

روند مردم ساالر شود. ذهنیت های شان تغییر می کند.«

طالبان  سخنان  ظاهر  اساس  بر  ما  قضاوت  زاخیلوال: 
است
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سب  منا

منی شود.  دانسته 

موقعیت های  در  بخصوص  و  سازمان ها  در 

مشهود  بیشرت  اقلیت ها  و  زنان  خصلت های  سیاسی 

را  آنان  و  پیچیده می سازد  بیشرت  را  است که وضعیت 

تالش  باید  که  گردانند  می  انگشت منا  دیگران  برای 

کنند خود را با انتظارات مسلط جامعه سازگار سازند.

راه حل: دیدگاه درباره نقش های رهربی تغییر یابد

 ایگل می گوید: یک راه حل برای برابری جنسیتی این 

است که نه چهره زن و مرد، بلکه دیدگاه خود را نسبت 

به نقش های رهربی تغییر دهیم.

منافع  به  نیوزلند  وزیر  نخست  آردرن،  مترکز  به  او 

و   19 کوید  بیامری  خالل  در  نیوزلندی ها  عمومی 

اینان  اشاره می کند.  زمان  آن  در  مرکل  اقتدار محکم 

برای  و مقاومت  اقتصاد  بر  نبودند که  مردان قدرمتند 

نشان  کلیشه های  از  یکی  که  کردند  مترکز  همکاری 

دهنده قدرت به شامر می روند. 

اکشی شاوال، یک محقق مستقل در دهلی که خربنامه 

رهربی زنان را رهربی کرده است، به این باور است که 

اساسی  نقش  عمومی  فرهنگ  سازندگان  و  رسانه ها 

زنان  رهربی  درباره  گفن  سخن  و  پوشش  اگر  دارند. 

طور  به  باید  باشد،  داشته  دوامدار  تأثیر  است  قرار 

دوامدار منظم و به شیوه انتقادی آن را مطرح کنیم. 

سهمیه بندی  از  حامیت  پالیسی سازی،  سطح  در 

است  ابزاری  جمله  از  اطفال  از  مراقبت  و  جنسیتی 

نقش های  در  را  زنان  مشارکت  می تواند  وضوح  به  که 

به  تواند  افراد می  کاری  بخشد. محیط  بهبود  رهربی 

عنوان مثال از طریق حامیت از شبکه نقش های منونه 

و ایجاد انعطافپذیری در کار رهربان زن را کمک کند. 

تغییر اذهان مردم دشوار اما اساسی است. در سطح 

فردی، کسب تجارب معین در زندگی ممکن است که 

برای مقابله با سوگیری های جنسیتی کمک کند. اونو 

رشح می دهد که در جاپان، مردان کهنسال تر ممکن 

است که علیه زنان همکار و رشیک زندگیشان تبعیض 

زن می  بیشرت  آن رهربان  که الزمه  دارند  روا  بیشرتی 

اولین  که  مردانی  امریکا،  متحده  ایاالت  در  باشند. 

از  که  دارد  بیشرتی  احتامل  باشد،  دخرت  فرزندشان، 

کاندیداهای سیاسی زن حامیت کنند. اونو می افزاید 

افتاده  اتفاق  هم  من  خود  برای  که  است  چیزی  این 

بیشرت  شدم  دخرت  صاحب  هنگامیکه  از  من  است. 

عالقمند به حامیت از مسایل جنسیتی شده ام. 

دخرتم شش ساله است و من اینک نگران آینده ای او 

استم. 

رهربی،  قدرمتند  نقش های  در  زنان  حضور  وجود  با 

به  جهان  رسارس  در  مردم  از  چشمگیری  تعداد  هنوز 

عمیق  بی باوری ها  این  ندارند.  باور  زنان  رهربی  توان 

است و شاید تغییر دادن آنها دشوار باشد. 

در تاریخ بیستم نوامرب2020، مایا ساندو مرحله مهم 

گذاشن  رس  پشت  از  پس  او  کرد.  تجربه  را  زندگی 

انتقادات و تاخت و تازهای جنسیتی از طرف رقبایش 

به عنوان اولین رئیس جمهور زن در مولداوی انتخاب 

شد. در همین ماه مردم امریکا کامال هریس را به عنوان 

معاون رئیس جمهور انتخاب کردند. در بیست جنوری، 

او قدرمتندترین زن در تاریخ امریکا خواهد شد. 

فرهنگ  اند، یک  به قدرت رسیده  زنان  اینکه  با وجود 

مخرب عدم اعتامد در رهربی زنان وجود دارد. تحقیقات 

جدید نشان می دهد که بی اعتامدی به توان رهربی 

زنان حتی در کشورهایی مانند آملان و هند وجود دارد 

که تجربه طوالنی رهربی زنان را داشته اند.

که  باورند  این  به  مردم  از  بسیاری  کشورها:  این  در 

زنان مسئولیت ها را به خوبی منی توانند انجام دهند. 

رهربان زن باید در مقابل نظریات جنس گرایانه مبارزه 

می کردند، حتی در هنگامی که آنها به رده های باال 

و موفقیت های بزرگ در سطح جهان نایل می شوند، 

جهان  سطح  در  که  نیوزلند  در  آردرن  جسیندا  مانند 

بخاطر رهربی شایسته اش در جریان همه گیری کرونا 

مورد ستایش قرار گرفت. بنابراین، هامنطوری که رای 

اعتامد  آنان  به  چرا  می دهند،  رای  زنان  به  دهندگان 

منی کنند که رهربی جامعه را به عهده بگیرند. 

»آیا تغییر جامعه توسط زنان، یک افسانه است«
جهان  رسارس  در  که  بود  این  دیگر  حیرت انگیز  یافته 
این  منی کردند.  تایید  را  زنان  رهربی  جوان،  مردان 
از  پیرشوتر  اغلب  جوان تر  نسل های  آنکه  به  توجه  با 
نسل های پیرتر به نظر می رسند، حیرت انگیز است. اما 
به کلیشه های  راجع  مردانه  این دیدگاه  به طور کلی 
رهربی، منجر به سوگیری های جنیستی ناخودآگاهانه 
می شود. این حتی در صورتی صادق است که اشخاص 
تلقی  پیرشفته  پیرشو/  افراد  را  خود  جوانان  شمول  به 
دانشمند سیاسی  یک  اونو،  یوشیوکون  اثر  کنند.  می 
در دانشگاه واسیدای توکیو ردپای دیگری از این فاصله 
نسلی به دست می دهد. در ایاالت متحده، امریکایی 
ها معموال حضور زنان را در کانگرس، اندک می دانند. 
به عنوان مثال در یک مطالعه به طور متوسط، حضور 
زنان را 14 درصد دانستند. اما بخصوص موضع جوانان، 
یافته های دقیق  بین  فاصله  و  دارد  بیشرتی  ابهامات 
در بین جوانان و سالخوردگان در حال افزایش است. 
یک توضیح برای آنکه رای دهندگان مرد جوان فکر می 
کنند که زنان در سیاست حضور دارند، احتامال به این 
دلیل است که آنان در تجربه خود از مکاتب و دانشگاه 
ها، حضور بیشرت زنان را شاهد بودند. این روزها بیشرت 
دانشجویان کالج ها را زنان تشکیل می دهند تا مردان.

توازن  که  می اندیشید  این  به  شام  اگر  کلی،  طور  به 
جنیسیتی وجود دارد حداقل به این نیز باید فکر کنید 
باورهای  بنابراین  است.  مهم  زن  رهربان  انتخاب  که 
شود.  منجر  زنان  علیه  سوگیری  به  می تواند  غلط 
این  نتایج  از  که  است  ممکن  وضعیت  کلی،  طور  به 
از  ریکوویک  موسسه  محققان  باشد.  وخیم تر  یافته ها 
برای کدام  »به نظر شام  پاسخ گویان سوال کردند که 
یک از بخش های ذیل رهربی زنان یا مردان مناسب تر 

است؟« 
مردان  از  اگر  که  دریافتند  سیاست  علم  دانشمندان 
مستقیم  طور  به  زنان  علیه  پیش داوریشان  به  راجع 
خود  پیش داوری  پاسخگویان  از  بسیاری  شود،  سوال 
را رد و انکار می کند. این عمدتاً به دلیل عدم مقبولیت 
سوگیری به لحاظ اجتامعی است. اساساً دشوار است که 
مردم باوری را بپذیرند که به لحاظ اجتامعی قابل قبول 
نیست. عدم مطلوبیت سوگیری اجتامعی، محققان و 
از  بسیاری  در  را  سنجی ها  نظر  در  کنندگان  رسوی 

مینه  ز
ها  آن  در  که  ها 

رفتار  صادقانه  کامالً  توانند  منی  مردم 
کنند، به انحراف کشانده و نتیجه تحقیقات با ابهامات 

مواجه می شود. 
انتخاباتی  مبارزات  نخستین  متحده،  ایاالت  در 
 2008 سال  در  کلینتون  هیالری  ریاست جمهوری 
به  راجع  سیاسی  علوم  در  جالب  یافته های  به  منجر 
کاندیداتوری  درباره  آشکار  موافقت های  و  مخالفت 
ریاست جمهوری زن شد. در یک مطالعه، بیش از یک 

چهارم پاسخ گویان تحقیق، هنگامی که این سوال در 
میان دیگر سوال ها مطرح شده بود، اظهار داشتند که 
از تصور ریاست جمهوری یک زن ناراحت و خشمگین 
نظرسنجی های  به  نسبت  پرسش  نوع  این  می شوند. 

نحو  به  داشت.  زیاد  تفاوت  متعارف، 
نشان   2019 سال  تحقیق  مشابهی، 
حالت  از  بیشرت  برابر  دو  زنان  که  داد 
واکنش  زنان  رهربی  به  نسبت  عادی 
زمینه  این  در  و  دادند  نشان  منفی 
هنگامی که سواالت بیشرت غیرمستقیم 
بین  فرق  تقریبا  شد،  می  پرسیده 
جمهوری خواهان و دموکرات ها از بین 

می رفت. 
سوگیرهای عمیق

این  زنان  و  مردان  بین  رایج  باور  یک 

است که زنان برای رهربی بسیار ظریف 

گزارش  اساس  بر  هستند.  شکننده  و 

ویلسون در مورد رهربی عمومی  مرکز 

زنان در خاورمیانه و شامل افریقا تصور 

زنان،  توانایی رهربی  مورد  در  عمومی 

طول  در  آنها  توانایی  و  قدرت  میزان 

کار است. بعضی افراد فکر منی کنند 

که برداشت شخصیشان این باشد که 

آنها یک طیف از جامعه را نسبت به طیف دیگر جامعه 

ضعیف تر می دانند بلکه توجیهشان این است که زنان 

از نظر بیولوژیکی ضعیف تر از مردان خلق شده اند، 

تر  ضعیف  زن  رهربان  که  دارد  احتامل  خاطر  این  به 

باشند. 

 33 نگوین  شاین 

را  سایتی  وب  که  آنجلس  لس  ساکن  ساله 

صادق  کامال  من  »اگر  گوید:  می  کند،  می  مدیریت 

باشم، من رهربی یک مرد را برای اداره وب سایتم به 

یک رهرب زن ترجیح می دهم.« طبق گفته های آلیس 

ایگلی، روان شناس در دانشگاه نورث وسرتن ایلینوی، 

این نوع باورها تعجب آور نیستند. تصور این است که 

زنان قاطع و مقتدر نیستند. بخاطر اینکه اینها ویژگی 

شده  داده  مردان  به  سنتی  بطور  که  هستند  هایی 

می  سیاسی  علوم  آگاه  یک  است. 

گوید که کاندیداهای زن با دشواری 

چه  با  که  شوند  می  روبرو  بیشرتی 

راهکاری برای پیروزی در انتخابات، 

توانند  می  را  مردم  بیشرت  حامیت 

داشته باشند؛ زیرا انحراف از کلیشه 

برای  است  ممکن  جنسیتی  های 

زنان پیامدهای منفی داشته باشد. 

در عین حال، همراهی با کلیشه های 

بار  زیان  نیز  آنان  برای  جنسیتی 

است. بنابراین، برای سیاست مداران 

زن بسیار دشوار است که در تدوین 

را  اساسی  نقطه  خود  اسرتاتژی 

بیابد. این نابینی مضاعف همچنین 

نسبت به دیگر گروه هایی که ممکن 

است به دلیل موافقت یا مخالفت با 

بگیرد،  قرار  انتقاد  مورد  سوگیری ها 

صادق است. در جوامع چند نژادی، 

زنان رنگین پوست اغلب به شیوه خاص مورد سوگیری 

علیه  ذهنی  کلیشه  مثال،  عنوان  به  می گیرد.  قرار 

علیه  و  است  آنان  بودن  »انزجارآور«  پوست  سیاه  زنان 

زنان آسیایی »مطیع بودن« آنان است که برای رهربی 
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نیم رخ
لیال ُمرد ...

من امشب غمگین ترین زِن جهانم

شمع ها را روشن می کنم و در تاریک ترین سوی اتاق 

می نشینم ازین فاصله دور و ازین دور دست های 

ناتوانی برای لیال و لیالهای رسزمینم یک دل سیر 

اشک میریزم. 

من و شام خوب میدانیم لیال تنها قربانی دردهای 

عمیق این مرز و بوم نیست.

چه دست کوتاهی داریم چه دست نحیفی داریم برای 

یاری رسانی و کمک به آنانی که سخت محتاج اند 

زخم های لیال یادم منی رود، اصال محال است فراموش 

کنم.

زخم هایی که با دستان ناتوان خود ُشستم.

من قبل از اینکه وارد کار در عرصه زنان شوم فکر 

میکردم که خشونت علیه یک زن فقط یک سیلی رسد 

است و بس، شاید هم چند داد و فریاد اما وقتی عمال 

کارم را رشوع کردم دریافتم که خشونت بر علیه یک زن 

در اجتامع یعنی لیال. 

یعنی قطع نخاع شدن یعنی زخم بسرت شدن یعنی 

ُمردن در فجیع ترین حالت ممکن و در سکوت محضی 

که منی شود یا هم منی توان فریادش کرد. 

زهرا کرامت این دلنوشته را چندی پیش در صفحه اش 

منترش کرده بود تا خرب مرگ لیال را بدهد. 

لیال، زن 25 ساله ی هراتی در پیش چشامن ده ها فعال 

زنان  امور  ریاست  و  زنان  حامی   نهادهای  زن،  حقوق 

هرات جان داد ولی هیچ کس به دادش نرسیدند.

در  زنان  حقوق  فعال  و  واسا  دفرت  کارمند  کرامت،  زهرا 

را  لیال  نیم رخ، داستان  با هفته نامه  هرات، در گفت وگو 

روایت می کند. 

در  آگاهی دهی  برای  قبل  هفته  چند  کرامت،  زهرا 

به  موسوم  منطقه ای  به  سن  زیر  ازدواج  و  آموزش  مورد 

»کبابیان« هرات رفته بود.

او می گوید وقتی در مورد انواع خشونت از رشکت کنندگان 

برنامه خواستم یک منونه بگوید، کسی برخاست و لیال 

را مثال زد.

لیال زن 25 ساله ای که سه دخرت داشت، مورد لت وکوب 

او  نخاع  قطع  باعث  شوهرش  لگدهای  بود.  گرفته  قرار 

شده بود.

او  دیدن  به  تا  می کند  وا دار  را  زهرا  لیال،  داستان  این 

برود.

زهرا می گوید وقتی به دیدن لیال رفتم، او را در خانه ای 

یافتم که با کم ترین امکانات انسانی زندگی می کند. او 

نفس می کشید ولی در میان مگس ها و خس و خاشاک 

را در هامن  او  این حال شوهرش  با  بود  خانه گم شده 

حال لت وکوب می کرد.

مرگ لیالها در شهر من دیده منی شود 

خانم کرامت می گوید این موضوع را با نهادهای مختلف 

در میان گذاشتیم ولی عمل کرد نهادهای مدافع حقوق 

کردن  پانسامن  برای  شوینده  مواد  و  ویلچر  تخت،  یک 

ندادند.  پرستار  برایش  ولی  پذیرفتند  را  لیال  زخم های 

و  عمیق تر  زخم هایش  دادم.  شست وشو  را  لیال  خودم 

حالش بدتر از آن بود که خودش توصیف می کرد. چون 

در اثر بی توجهی و زخم هایی که در بدنش داشت، زخم 

هایش پوسیده بود. «

مرکز شان  در  را  او  خواستیم  هرات  پیر  خیریه  بنیاد  از 

دیگر  و  دادند  پناه  شب  یک  فقط  ولی  نگهدارند 

نپذیرفتند.

زهرا سپس لیال را از بنیاد پیر هرات به صلیب رسخ هرات 

می برد، اما آن ها نیز جایی برای لیال نداشتند.

پیام  دولتی  مسئوالن  متام  به  می گوید  کرامت  خانم 

لیال  پذیرش  از  ولی همه گی  و کمک خواستم  گذاشتم 

ابا ورزیدند.

کشلید،  ملی  زوزه  شلفاخانه  حویللی  در  رسد  هلوای 

تلوان  کسلی  کله  بلود  زیلاد  قلدری  بله  هلوا  رسدی 

ایسلتاد شلدن را نداشلت، از همیلن رو همله  ملردم 

کله در داخلل صحلن حویللی بودنلد، قلدم ملی زدنلد 

و تعلدادی از مردهلای ریلش سلفید و خسلته با کمپل 

هلای چرکیلن در هلر کنلج و کنلار حویللی خوابیلده 

بودنلد، آراملش شلب را بلندگلو و موتلری برهلم می زد 

کله یکلی از زنلان بلاردار را بله داخلل صحن شلفاخانه 

ملی  را  مردانلی  نلام  شلفاخانه  بلندگلوی  آورد.  ملی 

خوانلد کله زنانشلان در داخل سلاختامن شلفاخانه در 

حلال زایلامن بودنلد.

یکلی دیگلر از موترهلا وارد حویللی می شلود، برخالف 

روزهلای معملول، خامنلی کله در داخل موتر/ ماشلین 

اسلت، با صلدای بسلیار بلند گریه می کنلد، صدایش 

هلای  بخلش  متاملی  در  کله  اسلت  بلنلد  قلدر  آن 

شلفاخانه شلنیده می شلود، تعلدادی از ملردان به دور 

موتلر جملع ملی شلوند، صندللی عقلب ماشلین، یلک 

بانلوی جلوان و زن پیچله سلفید/ پیلرزن نشسلته انلد، 

زن جلوان از درد بله خلود ملی پیچد و لحظله به لحظه 

هلم  زن  هلای  جیلغ  و  شلود  ملی  افلزوده  دردش  بله 

بلندتلر و بلندتلر ملی شلود، ملردی جوان کله ظاهرا از 

پایوازهلا/ همراهیان این زن اسلت، نزد مسلئول دروازه 

زنان در هرات به گونه ای منایشی است که هیچ کسی 

مسئولیت لیال را به عهده نگرفت.

»برای لیال پرستار گرفتم تا هر روز خربش را بگیرد. من 

با لیال هر روز از طریق تلفن حرف می زدم اما دیگر لیال 

از  تلفنش را برنداشت. ارتباط ما قطع شد. دو روز بعد 

شامره ی لیال متاس از دست رفته دریافت کردم. هیجان 

زده شدم که لیال دوباره می خواهد با من صحبت کند. 

زنگ زدم. ولی تلفنش را کس دیگری برداشت و گفت: 

از  را  لیال  ما  چون  بزنید  زنگ  لیال  به  نیست  نیاز  دیگر 

او که حالش خوب  دست دادیم! چگونه ممکن است؟ 

هنوز  ولی  بود.  عمیق  زخم هایش  داشت،  درد  بود. 

لبخند می زد. قصه می کرد.  به من  او  مقاومت می کرد. 

مرگ او مرموز است.«

که  است  افغانستان  بزرگ  شهرهای  از  یکی  هرات 

بیش تر با چهره ی فرهنگی و قدامت تاریخی اش شناخته 

نگران  های  گزارش  اخیر  های  سال  در  ولی  می شود. 

کننده ای از آزار و اذیت زنان هراتی منترش می شود.

هزینه های  ساالنه  هرات  »در  می گوید:  کرامت  خانم 

هنگفتی به نام زنان به مرصف می رسد. ولی هنوز زنان 

مسئوالن  و  افراد  نصب  و  عزل  چون  ندارند.  مصونیت 

حکومتی به گونه ی سلیقه ای صورت می گیرد. زنانی هم 

راه  توانایی  براساس  می شوند  گامشته  سمت ها  به  که 

منی یابند. آنان به سوار شدن موتر زرهی دل خوش اند 

و فکر می کنند رشکت در سمینار و جلسه و مالقات های 

سیاسی کافی ست. اما مرگ لیال و صدها لیالی دیگر را 

هرگز منی بینند. «

تالش  بسیار  لیال  نجات  »برای  می گوید:  کرامت  خانم 

کردیم. لیال را به بنیاد خیریه پیر هرات بردیم، مسؤولیت 

به گفته ی خانم کرامت فقط ریاست امور زنان ده هزار 

افغانی برای تداوی لیال در نظر گرفته بود که هیچ یک از 

دردهای او را منی توانست درمان کند.

پیدا  لیال  برای  پناهی  هیچ  می کند  تقال  هرقدر  زهرا 

به  دوباره  را  لیال  که  می شود  مجبور  بنابراین  منی کند. 

تعهد  همرش  از  و  می فرستد  همرش  پیش  و  خانه   

وعده  زهرا  نکند.  لت وکوب  را  لیال  دیگر  که  می گیرد 

تداوی  پیگیری  برای  دوباره  بعد  هفته  یک  که  می دهد 

لیال خواهد آمد. او ادامه می دهد: »هر روز با او تلفنی 

رساغش  به  قریه  افراد  از  یکی  از  و  می کردم  صحبت 

می رفت تا زخم هایش را پانسامن کند.«

خانم کرامت می گوید لیال در پیش چشامن آن همه نهاد 

حامی  زنان و فعاالن حقوق زن جان داد ولی هیچ کس 

به دادش نرسید.

شلفاخانه ملی رود تلا پرسلتاران از داخلل سلاختامن 

بله داخلل  را  و زن  بیاینلد  بلا کراچلی مخصوصشلان 

شلفاخانه بربنلد، اما مسلئول بخش به ملرد اجازه منی 

دهلد کله وارد سلاختامن شلفاخانه شلوند.

یکلی از مردهلای ریلش سلفید کله شلاهد متلام ماجرا 

بلود، ملی آیلد و در گوشلش چیلزی ملی گویلد، ملرد 

جلوان دوباره نزد مسلئول دروازه می رود و در دسلتش 

چیلزی ملی دهد، مرد داخل شلفاخانه می شلود و بعد 

از چنلد لحظله یلک خانم مسلن بلا کراچلی مخصوص 

انتفلال زنلان بلاردار از سلاختامن شلفاخانه بیرون می 

شلود و زن را بله داخلل شلفاخانه انتقلال ملی دهد.

ملردان زیلادی در نزدیلک اتلاق کله بلاالی آن بلندگلو 

نصلب شلده اسلت، جملع شلده انلد و هر کلس تالش 

ملی کنلد تلا از یلک دریچله کوچلک بلا زنانلی کله آن 

کننلد،  برقلرار  متلاس  انلد،  ایسلتاده  دریچله  طلرف 

همله تلالش ملی کننلد تلا ترملوز چلای، ظلروف پلر از 

غلذا و خریطله هلای ادویه کله از دواخانه هلای بیرون 

شلفاخانه خریلده انلد را بله دسلت ایلن زنلان بدهنلد، 

نزدیلک دریچله رسلیدم، متوجله  بله  وقتلی ملن هلم 

شلدم کله زنلان داخلل اتلاق تنهلا وسلایل کسلانی را 

ملی گیرنلد که همراه وسلایل یلک مقدار پلول هم می 

دهنلد.

درمیلان تعلدادی زیلادی از ملردان، یلک پلر جلوان 

هلم تلالش ملی کنلد تلا خریطله ممللو از دوا و یلک 

ازایلن کله  زنلان بدهلد، قبلل  از  بله یکلی  را  موبایلل 

خریطله را بله دسلت پرسلتار بدهلد، صلدای گریله و 

شلیون بسلیار بلنلدی از پیلش روی سلاختامن مرکزی 

شلفاخانه، همله را شلوکه کلرد، بلا تعلدادی از ملردان 

بله پیلش روی سلاختامن شلفاخانه رفتیلم، دو زن کله 

در داخلل موترنشسلته بودنلد بلا صلدای بلنلد گریله 

ملی کردنلد، ملردی کله هملراه این زنلان بلود آن ها را 

بله آراملش دعلوت ملی کلرد، املا ظاهلرآ کارش نتیجه 

بخلش نبلود.

یکلی از پرسلتاران بله هملکارش کله کنلارش ایسلتاده 

گفت: بلود، 

-گروپ خون زن و شوی یکی بود، طفلکشان مرد.

-بخیلامل کله مثلل املو مریلض کله شلو/ شلب جمعله 

طفللش معیلوب بله دنیلا آملده بلود، اینلا هلم بچله و 

بودنلد. کاکا  دخلرت 

-نلی خواهلر جلان اینلا رصف گلروپ خونشلان یکلی 

. بود

ملن کله متوجله صحبلت هلای ایلن پرسلتاران بلودم، 

بله یلاد روزهای خواسلتگاری، مراسلم ناملزدی و نکاح 

دوسلتانم افتلادم، در آن مراسلم از همله چیلز، شلغل 

پلر، خانله، درآملد ماهانله و ... پرسلیده ملی شلود و 

خانلواده پلر هم بله گونه ای مسلتقیم و غیرمسلتقیم 

دربلاره اخلالق دخلرت، عفلت و سللوک اجتامعلی آن، 

مهلارت در پخلت وپز و ... می پرسلند اما درباره گروپ 

هلای خون دو طرف هیچ سلوالی پرسلیده منی شلود. 

دربلاره بیلامری هلای واگیلر و بلدون علالج و عقیملی 

سلوالی پرسلیده منلی شلود و نتیجله آن این می شلود 

کله دخلرتان و پلران بلا گلروه هلای خون همسلان با 

یکدیگلر ازدواج ملی کننلد و اطفلال ملرده بله دنیا می 

آورنلد یلا اطفالشلان معیلوب بله دنیا ملی آیند. 

و نتیجله آن ایلن ملی شلود کله بسلیاری از زوج ها بعد 

از عروسلی بله دلیلل عقیملی/ نازایی یکلی از زوجین، 

صاحلب فرزنلد منی شلوند و متلام زندگی ایلن زوج ها 

بله تلخی سلپری می شلوند.

آیلا وقلت آن نرسلیده اسلت کله در زملان خواسلتگاری 

خلون،  گلروپ  مسلاله  بله  دیگلر  مسلایل  پهللوی  در 

مریضلی هلای بلدون علالج و یلا عقاملت توجله شلود؟

یستند  رابطه های خونی  زنانی که خون گر
ماجرایزوجهایباگروپهایخونهمسانوآیندهتاریکاطفالمعیوب
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درباره ملکه اعرتاضات سودان چه می دانیم 

»ما را به اسم دین سوزاندند/ ما را به اسم دین کشتند/ 

ما را به اسم دین زندانی کردند/ دین از آنها بری است/ 

بگیر/  دست  به  ساطور  منی گوید  بگذر/  می گوید  دین 

می گوید عبور کن و در مقابل بایست و با حاکامن مقابله 

کن«

این شعر از ازهری محمدعلی است که در آن می گوید: 

»گلوله منی کوشد، آنچه می کشد، سکوت مردم است.« 

دخرتی با چادری سفید بر روی ماشینی ایستاده و در 

مقابل هزاران جوان سودانی این شعر را به شیوه رپ می 

خواند. جوانها با شور و هیجان تشویقش می کنند. همه 

آمده اند تا به حکومتشان اعرتاض کنند. چه کسی باور 

شعر  همین  با  سودانی  ساله ی   22 دخرت  این  کرد  می 

و همراه کردن هزاران جوان، فاتحه حکومت سی ساله 

این حرکت  اما  را بخواند  البشیر  نام عمر  به  دیکتاتوری 

اال صالح پدیده جدیدی در تاریخ حضور زنان در عرصه 

های سیاسی و اجتامعی سودان محسوب منی شود. 

در سال های 0591 میالدی زنان سودانی»اتحادیه زنان 

سودان« برای بدست آوردن حقوق اولیه¬شان را ایجاد 

کردند و در یک ونیم دهه بعد از آن، دانشگاه ویژه ی زنان 

به نام »احفاد« جهت ارتقای سطح آموزش زنان در این 

کشور تأسیس شد.

علیه  كه  بود  زنی  نخستین  زاهر،  خالده  چون  زنانی 

سودان  استقالل  برای  و  کرد  قدعلم  بریتانیا  استعامر 

جان  به  را  بریتانیا  ارتش  شکنجه ی  منود،  مبارزه 

زندان  در  كه  زنی  زاهر،  نیفتاد. خالده  پا  از  ولی  خرید 

شجاعت  از  منادی  به  شد،  شكنجه  بریتانیا  استعامری 

و جسارت برای زنان تبدیل شد. فاطمه طالب، زنی که 

نخستین سازمان  فمینیستی سودان را به نام »جمعیت 

فرهنگی زنان جوان« راه اندازی كرد. این ها زنان معارص 

ختم  این ها  به  سودان  زنان  تاریخ  ولی  هستند  سودان 

نام  به  گذشته  قرن های  در  که  سودان  بلکه  منی شود، 

رسزمین »نوبه« یاد می شد، محل فرمانروایی زنان بودند. 

زنانی که به نام کنداکه/قنداقه یعنی ملکه یاد می شدند.

قوانین اسالمی بلند بود.

بیش از 08 درصد معرتضان را زنان تشکیل می دادند. 

در این مدت بیش از هفتاد نفر کشته شدند. به همین 

از نهادهای بین املللی  دلیل امریکا، بریتانیا و شامری 

از حکومت مرکزی سودان خواستند در  و حقوق برشی 

برابر معرتضان خویشن داری کند. در همین هیاهو بود 

که یک دخرت دانشجو از »دانشگاه بین املللی خارطوم« 

به معرتضان پیوست.

»النا  مبایل  توسط دوربین  رمانتیک  این صحنه ی  چون 

هارون« ثبت و در شبکه های اجتامعی منترش شد. نرش 

ملکه ها سکوت را شکستند

دولت  کم کاری  دولت،  درآمد  کاهش  داخلی،  جنگ 

و  اجتامعی  زیربنا، محدودیت های  و  در عرضه خدمات 

دیکتاتوری باعث شد که ملکه ها سکوت شان را بشکنند.

آن چه مردم به ویژه زنان را همدست کرد تا جنبش مدنی 

دهند،  تشکیل  دیکتاتوری  نظام  کردن  مختومه  برای 

قوانین اسالمی سخت گیرانه ای بود که از سوی دولت بر 

زنان اعامل می شد.

چهار ماه متام در امتداد رود نیل و شهر خارطوم صدای 

اعرتاض و بیزاری مردم از ظلم و شکنجه و محدودیت های 

تاریخی  لحظه ی  این  از  ویدیویی  قطعه ی  و  این عکس 

دنبال  دربه در  دنیا  رسانه های  بزرگ ترین  شد  باعث 

کانال های ارتباطی با آال صالح بگردند. آال صالح دیگر 

کنداکه/ملکه  لقب  بلکه  نبود  معرتض  دانش جوی  یک 

سودان را گرفت و مناد انقالب این کشور شده بود.

این یک فرصت تاریخی بود که جهان را متوجه سودان 

بسازد. دیری نپایید که ارتش دست به کار شد و طبق 

پایین  از تخت حکمروایی  را  عمرالبشیر  مردم،  خواست 

آورد.

سپس آال صالح اعالم کرد که »زنان سودان همیشه در 

انقالب های این کشور رشکت داشتند. اگر تاریخ سودان 

هدایت  را  دولت  ما  ملکه های  که  می بینید  بخوانید  را 

می کردند. این بخشی از میراث ماست. افتخار می کنم 

که در این انقالب رشکت کردم و خوش حامل که انقالب 

ما اولین هدفش را به دست آورد و عمرالبشیر از قدرت 

کنار رفت.«

رهربان  سودان  در  قدرت  از  عمرالبشیر  کناره گیری  با 

ارتش این کشور حکومت موقت دو ساله اعالم کردند که 

رهربی دولت را یک شورای نظامی به عهده داشت.

پا ننشستند در این بین ده ها هزار مرد  از  زنان سودان 

آال  تصویر  نرش  اما  می کردند،  همراهی  را  آنان  معرتض 

صالح و حضور 08 درصدی زنان در جریان اعرتاض ها 

باعث شد که این جنبش »انقالب زنان« لقب بگیرد.

مردم سودان که از تاراج شدن انقالب به دست نظامی ها 

شبیه انقالب مرص و ترصف قدرت توسط جرنال سی سی 

را  نظامی  حکومت  شبانه روز  دو  ظرف  داشتند،  هراس 

وادار به استعفا کردند.

جنبش آزادی و تغییر)انقالبیون( با ارتش مذاکره کردند 

یازده عضو تشکیل  از  و یک شورای حاکمیتی متشکل 

دادند که عایشه موسا به عنوان یگانه زن عضو این هیأت 

انتخاب بود تا دولت را رهربی کنند.

جشن و پایکوبی برای حق پوشیدن شلوار

عمرالبشیر،  از  بعد  حکومت  رئیس  حمدوک/  عبدالله 

متام قوانین رسکوب  گرانه ی نظام اسالمی عمرالبشیر را 

لغو کرد و به خاطر ظلم و ستم های ناشی از اجرای این 

قوانین، به زنان ادای احرتام کرد.

دوباره زنان سودان به جاده ها ریختند. اما این بار نه برای 

تغییر رژیم، بلکه برای جشن گرفن رفع محدودیت های 

زنان سودان.  برای  شلوار  پوشیدن  آزاد شدن  و  حجاب 

البته که پس از این هیچ دخرت ده ساله ی سودانی مجبور 

به ازدواج نخواهد شد، وگرنه مورد حامیت قانون است. 

براساس سیاست حکومت عمرالبشیر، حجاب برای زنان 

اجباری بود، اما هیچ زنی حق پوشیدن شلوار نداشت. 

پوشش شان  خاطر  به  زن  هزار   05 تا   04 بین  ساالنه 

توسط پولیس دستگیر و شکنجه می شدند.

روی  صالح  آال  اگر  که  معرتفند  سودان  در  زنان  امروز 

قوانین  علیه  و  منی شد  بلند  ماشین  سکو/باالی  آن 

عمرالبشیر  اسالمی  حکومت  دینی  سخت گیرانه ی 

پیروزی  به  زودی ها  این  به  انقالب  منی کرد،  اعرتاض 

منی رسید و هرگز صلح در کشور برقرار منی شد تا مثل 

امروز لیگ فوتبال زنان سودان دایر شود.

حكومت  تمدن  ها،  ساير  همانند  باستان  مصر  در 

بنابر  گاهي  منتها  مي شد.  اداره  مردان  توسط 

شرايط خاص، زنان زمام امور را به دست مي گرفتند. 

نمونه  هايي از حكومت ملكه  ها در تاريخ مصر وجود 

نويسد:  مي  خصوص  اين  در  دورانت  ويل  دارد. 

اول در حالي  »حتشپسوت، دختر شاه تحوطمس 

كه سي سال از دوران سلطنت پدرش گذشت، به 

بر تخت نشست.  عنوان جانشین در سلطنت پدر 

او پس از شاه، شوهر و برادر ناتني اش به سلطنت 

رسيد و خود به تنهايي به سلطنت پرداخت. او ثابت 

كرد جز اين كه زن است هيچ گونه تفاوتي با شا هان 

خودكامه گي  و  استبداد  به  بي آنكه  وي  ندارد. 

توسل جويد امنيت و نظم را در داخل كشور برقرار 

ببيند صلح خارجي  آنكه خسارتي  ساخت و بدون 

باز  مصر  تجارت  براي  تازه اي  بازار  كرد.  حفظ  را 

كرد و وسايل  رفاه و لذايذ تازه اي براي ملت خود 

بزرگ  با نصب كردن دو مجسمه ی  آماده ساخت. 

باشكوه بر زيبايي كرنك افزود. در ديرالبحري معبد 

عظيمي را كه پدرش انديشه ی ساختن آن را داشت 

به دست  را كه  معابد قديمي  از  پاره اي  و  نهاد  بنا 

در  آنگاه  كرد.  آباد  بود  شده  ويران  هيكسوس  ها 

پايان كار براي خود گوري بسيار منقش و مخفي 

در ميان تپه  هاي شني ساحل باختري نيل، در آنجا 

مقار  )وادي  شا هان  مقابر  دره ی  نام  به  بعدن  كه 

الملوك( ناميده مي شد، بنا كرد. جانشينان وي در 

ساختن مقبره  هاي خود از او پيروي كردند. دوران 

كشورداري اين ملكه كه در صلح و صفا و در كمال حكمت فرمان مي راند، 

22 سال طول كشيد. پس از وي تحموطمس سوم جانشين او شد كه سراسر 

سلطنتش به جنگ هاي فراوان گذشت.« در برخی منابع، حتشپسوت، اولین 

فرعون مصر مونث شناخته شده است. 

در  وااليي  منزلت  و  احترام  از  باستاني  تمدن هاي  در  زنان  كلي  طور  به 

عرصه  هاي زندگي برخوردار بودند. مصر خدايان زن همانند اسیس )Isis( و 

مت )Maat( داشت. آنان سمبول معرفت، نبوغ و عدالت بودند. 

فعالیت  های زنان در قرن اخیر

فعالیت  های آزادی خوا هانه ی  زنان در مصر ابتدا با تالش اصالح طلبان ديني 

آغاز شد. از قاسم امين اغلب به عنوان »پدر« نهضت آزادي زنان در جهان 

محمد  مسلمان،  بزرگ  اصالح طلب  پيروان  از  يكي  او  مي كنند.  ياد  عرب 

مهم  از شخصيت هاي  يكي  افغاني  با جمال الدين  كه همراه  بود  عبدو  

امين  قاسم  كتاب هاي  مي آمد.  شمار  به  عرب  آزادي خواهي  سنت 

چاپ  به  میالدی   1900 در  نوين«  »زن  و   1899 در  زنان«  »آزادي 

امين  كردند.  برپا  محافظه كاران  بين  در  را  غوغايي  و  رسيدند 

به  در سطحي  نه  )البته  زنان  پرورش  و  آموزش  به  مربوط  مسایل 

پيشرفتگي مردان(، آزادي و تساوي )به استثناي مورد تعدد زوجات(، 

حق كاركردن زنان براي تضمين آزادي آنان را مطرح كرد. او در كتاب 

دوم خود به انتقاد هايي كه به كتاب نخستين وی وارد بود پاسخ گفت. 

در اولين كتابش »آزادي زنان« استدالل هايش را بر مبناي قرآن و اصول 

ديني قرار داده بود، ولي در دومين كتاب به جاي تفسير ليبرالي از 

مذهب به عقل و منطق روي آورد.

ملي گرايان محافظه كار معتقد بودند كه قدرت هاي اروپايي نقشه 

اجتماعي  ساختار هاي  براندازي  با  را  خود  تسلط  تا  كشيده اند 

مشكوكانه  بسيار  نظري  با  بنابراين  كنند.  تقويت  شرقي  ملل 

احتمال  كه  می نگریستند  غربي  ايدیولوژي  واردات  به 

داشت روابط اجتماعي را تغيير دهد يا اعتقادات مذهبي 

نهضت  به  نسبت  خصوص  به  آن ها  مي كند.  تضعيف  را 

حمله ي  را  آن  و  بودند  ظنين  زنان  آزادي  از  طرفداري 

واحد  قدرتمندترين  عنوان  به  خانواده  به  مستقيم 

منظور  به  كه  داشتند  باور  آن ها  مي ديدند.  اجتماعي 

پايان بخشيدن به تسلط و نفوذ خارجيان بايد »سنت« مستحكم شود و در 

برابر هرگونه كوششي براي تحول اجتماعي به خصوص در وضع زنان مقاومت 

شود.
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