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پیام بانوی شمال در سنگر نبرد با طالبان:

»اگر امروز ما شکست بخوریم 
فردا شما باید به تنهایی بجنگید«

در نخستین گفتگوی مستقیم طالبان و زنان تحصیلکرده افغانستان چه گذشت؟ 

سال پنجم، شماره 147،  یک شنبه، 13 سرطان 1400، 3 جوالی 2021

رو یکرد  نیمر خ

اخیرا طالبان در برخی مناطق تحت ترصفشان هامن 

محدودیت هایی را بر زنان اعامل کرده اند که در دهه 

تفاوت که  این  با  بودند،  زنان تحمیل کرده  بر  هفتاد 

این بار سفت و سخترت از گذشته. شاهدان عینی در 

تگاب  شیرین  نقطه  در  طالبان  که  می گویند  میمنه 

صنف های باالتر از صنف سوم را برای دخرتان تعطیل 

کرده اند. 

بازار  و  کوچه  در  زنی  هیچ  محدودیت ها،  این  طبق 

منی تواند  رشعی  محرم  و  شوهر  بدون  مالءعام  و 

چپلک،  قبیل  از  زنانه  لوازم  فروش  کند،  گشت وگذار 

در  است.  شده  اعالم  ممنوع   ... و  آرایشی  لوازم 

طالبان  اما  نبود،  ممنوع  زنانه  لوازم  فروش  گذشته 

زنان  علیه  گذشته  به  نسبت  را  محدودیت هایشان 

علیه  شده  وضع  محدودیت های  داده اند.  گسرتش 

طالبان  که  می دهد  نشان  گذشته  روز  چند  در  زنان 

حتی به وعده هایی که در میز مذاکرات داده بودند، 

را در  آوریم، وعده طالبان  یاد  به  نیستند.  پایبند  نیز 

مورد تحصیل و کار زنان در بیرون که گفته بودند، زنان 

از  می توانند تحصیل کنند و کار زنان در صورتی که 

مردان جدا باشند؛ بالمانع است.

مشابه  گروهی  بتوان  به سختی  معارص  تاریخ  در 

طالبان یافت که نیمی از بدنه جامعه را این گونه فلج 

کند، نزدیکرتین گروه به طالبان از نظر شباهت وضع 

محدودیت علیه یک کتله جامعه، نازی ها هستند که 

قوانین محدودکننده  دوم،  بحبوحه جنگ جهانی  در 

این  کردند.  وضع  را  نورنربگ  قوانین  به  موسوم 

شباهت ها فقط یک ادعا نیست بلکه با مصداق های 

آن قابل بررسی است. 

طالبان در عمل نشان داده اند که زن را حتی انسانی 

براساس  زن  منی آورند،  حساب  به  دوم  جنس  از 

دستورالعمل نانوشته طالبانی بخشی از اموال امارت 

است که برای هر رفتارش باید و نباید وضع می کند. 

زن، عامل به گناه افتادن مرد محسوب می شود، برای 

دور  جامعه  در  آن ها  از  زنان  باید  مردان  ماندن  پاک 

نژاد  را  یهودیان  نازی ها  که  باشند. هامن طور  و جدا 

جداسازی  سیاست  و  می کردند  محسوب  »پست« 

یهودیان و نژاد آریایی را اجرا کردند. 

و  بروند  تفریحی  اماکن  به  نداشتند،  حق  یهودیان 

حق کار بخصوص کار دولتی نداشتند و برای بیرون 

رفنت از خانه باید کارت مخصوصی همراه خود داشته 

اماکن  و  خیابان  در  اگر  کارت  این  بدون  و  باشند 

عمومی دیده می شدند، به شدت مجازات می شدند. 

هر چند دهه هاست که از این محدودیت های منسوخ 

جنایتکار  نازی های  و  می گذرد  یهودیان  علیه  شده 

دیگر  وجدان جهان  و  تاریخ سپرده شدند  دادگاه  به 

تکرار چنین تجربه تلخی را منی پذیرد اما مشابه این 

طالبان  ترصف  تحت  مناطق  در  اکنون  محدودیت ها 

جغرافیای  در  بودن  زن  می شود.  اجرا  زنان  علیه 

زن  عبارتی  به  است.  ممنوعه  هویت  و  تابو  طالبانی، 

بودن جرم است. زن بودن در ادبیات طالبانی یعنی 

هم  بودن  زن  مجازات  برقع.  و  خانه  پستوی  گناه، 

زندان مادام العمر در پستوهای خانه همراه با شکنجه 

در درون و بیرون از خانه.

یا  می کند  تعیین  محارمش  یا  را  رسنوشتش  که  زنی 

به دست  و زندگیش هم  امارت و حتی تصمیم مرگ 

جنایات  روی  بر  را  چشم هایش  دنیا  است.  امارت 

از  بیشرت  جسارت  با  طالبان  و  است  بسته  طالبان 

گذشته به کشتار هزاران انسان بیگناه این رسزمین و 

هویت کشی زنان ادامه می دهد. ما شاهد نازیسم در 

لباس طالبان هستیم و دنیا می خواهد فجایع علیه ما 

را ببیند و اگر نیم نگاهی به سوی ما بیندازد. فقط به 

زنانی که در دو  امروز  محکوم کردن بسنده می کند. 

دهه رشد کرده اند، باید صف خود را مشخص کنند، یا 

نظاره گر مرگ تدریجی داشته هایشان باشند، طالبان 

را بپذیرند به خواست یا به اجبار هر دو یک وضعیت 

به  منی خواهند  اگر  و  می آورند  بوجود  زنان  برای  را 

مبارزه  راهشان  تنها  دهند،  تن  نازیسمی  رشایطی 

است با هر سالحی که در دست دارند. 

چرا طالبان زنان را از جامعه جدا می کند؟

زنان شمال، مرکز و شرق: تفکر طالبان را نمی پذیریم
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سومین ولسوال زن در تاریخ معارص

سلیمه مزاری، متولد 1361 خورشیدی در تهران ایران است 

دارد.  شناسی  جامعه  مدرک  ایران  خوارزمی  دانشگاه  از  و 

است.  افغانستان  معارص  تاریخ  در  زن  ولسوال  سومین  او 

دو  ولسوال خواجه  عنوان  به  در سال 1391  سایره شکیب 

کوه والیت جوزجان گامشته شد. پس از آن درتاج ایامق در 

معارص  تاریخ  در  زن  ولسوال  دومین  عنوان  به  سال 1396 

والیت  چهارباغ  ولسوالی  مدیریت  مسئولیت  افغانستان 

فاریاب را به عهده گرفت. در سال 1397، زمانی که سلیمه 

مزاری از طریق رقابت آزاد عنوان سومین ولسوال زن در تاریخ 

مدیریت  به  کشور  شامل  مردم  گرفت،  را  افغانستان  معارص 

زنان در سطح ولسوالی هیچ گونه باورمندی نداشتند. سلیمه 

مزاری به چهارکنت بلخ رفت. به گفته ی خودش، جایی که 

به آن »تعلق« دارد.

از رویای رشد توریزم به کابوس جنگ علیه تروریزم

در  رفت،  چهارکنت  ولسوالی  به  مزاری  سلیمه  که  زمانی 

مشکالت،  از  واضحی  تصویر  کرد  تالش  وهله  نخستین 

این  توسعه  راه های  و  خدمات  عرضه  سیستم  امکانات، 

منطقه در ذهن خود خلق کند. او دریافت که بی توجهی به 

زیربنای چهارکنت بارزترین مشکلی ست که این ولسوالی را 

به »برهوت« مبدل ساخته است؛ جایی که نه جاده دارد، نه 

برق، نه آب.

جاده  و  آبگردان  بند   12 کردیم  تالش  وهله  نخستین  »در 

کدام  هیچ  اما  شود،  وصل  برق  چهارکنت  به  شود،  اعامر 

نشد. تا حاال از 55 بند آبگردان که رسوی شده بود فقط سه 

می خواستیم  ما  است.  تعطیل  بقیه  کار  و  شده  ساخته  بند 

از طریق مترکز روی ساخت زیربناها و تشویق مردم به رشد 

کشور  توریستی  مرکز  یک  به  را  چهارکنت  داخلی  تولیدات 

را  امکان  این  و آب و هوا  از لحاظ جغرافیایی  تبدیل کنیم، 

دارد، اما طی سه سال گذشته هر روز مشکالت امنیتی مترکز 

تروریزم  علیه  به جنگ  توسعه ای  برنامه های  از  را  دولت  کار 

برده است.«

و  ناامنی  از  افغانستان  دیگر  ولسوالی  هر  مثل  چهارکنت 

رسبازان  کنار  در  مزاری  سلیمه  اکنون  و  شده  متأثر  جنگ 

دولتی و خیزش های مردمی به جای تالش برای توسعه، در 

سنگر جنگ علیه تروریزم رفته  است.

نه  است  تخریب  سیاست  شامل،  در  طالبان  »سیاست 

حکمروایی«

روزهای قبل رسانه ها گزارش دادند که سلیمه مزاری ولسوال 

بر  طالبان  حمله  و  رفته  سنگر  به  مردم  کنار  در  چهارکنت 

مرکز این ولسوالی را به عقب راندند. از خانم مزاری پرسیدم 

دولتی  نیروهای  و  مردم  علیه  چهارکنت  در  که  طالبانی 

می جنگند چه کسانی هستند؟ خانم مزاری گفت »در اوایل 

اندیشه  تبلیغ  برای  که  کسانی  نداشت،  طالب  چهارکنت 

در  هم  مردم  نبودند.  محلی  باشندگان  می آمدند  طالبانی 

قبال حضور عنارص طالبان بی پروایی کردند. اوایل براساس 

از  بعضی  باشندگان  با  طالبان  افراد  شفاهی،  تفاهم  یک 

هانتخاب همرس بزرگرتین و با اهمیت ترین تصمیم در زندگی 

رسنوشت  تعیین  در  حیاتی  نقش  می شودکه  محسوب  فرد 

و  نشاط  باعث  آزاد،  و  مناسب  ازدواج  می کند.  ایفا  او  آینده 

شادابی روحی، ارتقاء موقعیت اجتامعی، سبب کار و تالش 

زندگی  بهبود رشایط  و  رفتاری  و  تکامل شخصیتی  و  بیشرت 

افراد می گردد.

ازدواج اجباری در قوانین داخلی و بین املللی

آموزه های دینی، قوانین داخلی و اسنادحقوق برش، همه بر 

انتخاب آزادانه و فارغ از هرگونه تحمیل و اجبار در انتخاب 

همرس و رشیک زندگی تأکید دارند و آن را از حقوق اولیه هر 

فرد می دانند و با ازدواج های اجباری مخالفند. 

حقوق  بین املللی  میثاق  برش،  حقوق  جهانی  اعالمیه 

مدنی، سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و میثاق 

بسیاری  و  فرهنگی  اجتامعی،  اقتصادی،  بین املللی حقوق 

از معاهدات و کنوانسیون های بین املللی دیگر نیز بر رضایت 

کامل طرفین عقد نکاح تأکید و ارصار دارند و آن را جزء ارکان 

اساسی عقد نکاح می دانند. به عنوان مثال میثاق بین املللی 

حقوق مدنی، سیاسی، در این باره می گوید:            

»*خانواده عنرص طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق 

وتشکیل  نکاح  *حق  دارد.  را  حکومت  و  جامعه  حامیت 

ازدواج می  به سن  که  زمانی  از  مردان  و  زنان  برای  خانواده 

بدون  نکاحی  *هیچ  شوند.  می  شناخته  رسمیت  به  رسند 

رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد منی شود...«

کشور  قوانین  سایر  و  مدنی  قانون  نیز  داخلی  سطح  در 

را  نکاح  عقد  طرفین  کامل  رضایت  شد،  ذکر  که  هامن طور 

رکن تشکیل دهنده عقد و صحت آن دانسته است. بنابراین 

بین املللی  و  داخلی  قوانین  نظر  از  اجباری  ازدواج های 

ممنوع و باطل می باشد.

ازدواج اجباری در موازین اسالمی

جزای  و  مدنی  قانون  مبنای  که  اسالمی  فقه  منظر  از 

منبع  تنها  حارض،  حال  در  است.  نگرفته  صورت  افغانستان 

معلومات منظم پایگاه معلوماتی اولیه یونیفم درباره خشونت 

از سوی  ثبت شده  از هزار قضیه  بیشرت  زنان است که  علیه 

  )2008( است  داده  جای  خود  در  را  زنان  سازمان های 

همچنني يونيفم 57 درصد از ازدواج هايي كه در افغانستان 

سن  )مطابق  اطفال  ازدواج  عنوان  به  را  مي گريد،  صورت 

ازدواج هاي  عنوان  به  را  درصد   80 ايل   70 و   )16 قانوين 

ارجاع  موارد  همچنین  است.  كرده  دسته بندي  اجباري 

نیز  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  به  شده  داده 

می باشد.چالش عمده در جمع آوری معلومات در تلقی ازدواج 

اجباری در کشور نهفته است، به طوری که در پاسخ به سؤال 

پاسخ  مصاحبه شوندگان  اجباری،  ازدواج  مورد  در  مستقیم 

در  اما  ندارد«.  وجود  ما  خانواده  در  اجباری  »ازدواج  دادند: 

» من  بود:  معمول  اظهارات  اینگونه  عمق مصاحبه، شنیدن 

این  که  گفت  پدرم  اما  کنم  ازدواج  شوهرم  با  منی خواستم 

کار برایم خوب است. پس من چه طور می توانستم کاری را 

برخالف آن انجام دهم؟« آنچه مهم است این است که ازدواج 

اجباری تنها مشکل دخرتان جوان نیست، بلکه بیوه زنان نیز 

مجبور می شوند با اقارب شوهر متوفای خود ازدواج کنند. 

دفاتر  در  اجباری  ازدواج  مورد   190 ه.ش   1387 سال  در 

قضایای  است.  گردیده  ثبت  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 

بین  رابطه مستقیم  در کمیسیون  ثبت شده  اجباری  ازدواج 

را نشان می دهد.  و خشونت های خانوادگی  اجباری  ازدواج 

ازدواج  مورد  در  مستقیام  ثبت شده  شکایات  موارد  اکرث  در 

سایر  مورد  در  بلکه  نبوده،  حق  نقض  عنوان  به  اجباری 

ازدواج های  دلیل  به  که  است  خانوادگی  انواع خشونت های 

اجباری به میان آمده است. همچنین اکرث موارد نقض حق 

آزادی در ازدواج از برخورد با زنان به عنوان اجناس مایملک 

نشأت می گیرد. همچنین شکایات رسیده به کمیسیون نشان 

اقتصادی،  مشکالت  و  فقر  دلیل  به  خانواده ها  که  می دهد 

دخرتانشان را به اجبار به ازدواج وادار می سازند و در بسیاری 

از موارد این دخرتان در سن قانونی ازدواج نیز قرار ندارند. 

توسط  که  اجباری  ازدواج های  از  منونه هایی  به  جا  این  در 

کمیسیون گزارش شده است، می پردازیم:

بیست  دریافت  بدل  در  پدرش  وسیله  به  ساله   14 »دخرت 

سیر جو و ده پاو تریاک به مرد پنجاه ساله ای نامزد گردیده 

است. این دخرت که حارض نیست با مرد مذکور ازدواج کند، 

کمیسیون  کارمندان  و  گرفته  قرار  کمیسیون  حامیت  مورد 

بعد از گفتگوهای دوامدار با هر دو خانواده با کمک محاسن 

سفیدان و افراد بانفوذ محل موفق گردیدند تا خانواده های دو 

طرف را به فسخ این نامزدی متقاعد بسازند.« 

در گزارشی دیگر: »شیرین گل یک زن 25 ساله است که شش 

سال قبل بیوه شد. او و شوهرش هرگز صاحب طفل نشدند. 

متوفی اش  شوهر  خانه  در  خود  زندگی  به  او  سنت،  مطابق 

ادامه داد، اما اخیرا یکی از برادران شوهرش قصد داشت تا با 

او ازدواج کند، اما شیرین گل دیگر منی خواهد دوباره در این 

آمیز کمیسیون،  موفقیت  از تالش  بعد  کند.  ازدواج  خانواده 

محکمه حکم کرد که شیرین گل می تواند این خانواده را ترک 

و به اراده خود ازدواج کند.« 

ازدواج اجباری به صورت یک فرهنگ سنتی غالب در عمق 

جامعه افغانستان رسوخ کرده است.

اراده  آزادی  و  رضایت  نیز  می دهد،  تشکیل  را  افغانستان 

کامل  رضایت  اگر  و  می دهد  تشکیل  را  عقد  اساس  طرفین 

طرفین نباشد، اصال عقد نکاح منعقد منی شود. بدین جهت 

اگر دخرتی یا پرسی از طرف والدین یا بزرگان خانواده مجبور 

ظلم  مصداق  اینکه  بر  عالوه  اسالم  نظر  از  شوند،  ازدواج  به 

بوده و گناه کبیره محسوب می شود، آثار ازدواج برآن مرتتب 

اسالم  مقدس  دین  شوند.  راضی  بعدا  اینکه  مگر  منی شود، 

رسنوشت  انتخاب  به دخرت حق  مخصوصا  ازدواج  طرفین  به 

فاطمه  به دخرتش  اکرم )ص(  پیامرب  است، چنانکه  داده  را 

زهرا )س( چنین حقی را داد و حرضت فاطمه زهرا چندین 

خواستگار را نپذیرفت و رسانجام حرضت علی )ع( را انتخاب 

کرد.  

در  را  فامیل  بزرگان  با  مشورت  چند  هر  روایات  و  احادیث 

نهایی  مسئولیت  اما  است،  داده  قرار  ستایش  مورد  ازدواج 

انتخاب و تعیین همرس را بر عهده خود فرد گذاشته است.

 

ازدواج اجباری در افغانستان، پیامدها و آثار سوء آن

عالوه بر همه این ها ، ازدواج های اجباری و تحمیلی، آثارسوء 

تحمیل  باعث  و  دارد  دنبال  به  را  زیادی  منفی  پیامدهای  و 

خانه،  از  فرار  می گردد،  شوهر  و  زن  به  رنج  و  درد  عمر  یک 

خودکشی، خشونت، طالق، افرسدگی، اعتیاد و بیامری های 

روحی و روانی، دیگر تنها بخشی از پیامدهای سوء ازدواج های 

اجباری را تشکیل می دهند. 

ازدواج  سوء  پیامدهای  و  رشعی  و  قانونی  منع  علی رغم 

اجباری، متأسفانه در افغانستان، به خاطر سنت های قبایلی 

را می توان  ازدواجی  اجتامعی کمرت  و عرف  و رسوم  آداب  و 

یافت که در آن واقعا اراده آزاد طرفین نقش داشته و اشکال 

مختلف و عوامل گوناگون اجبار و اکراه در آن دخالت نداشته 

اصال  را  همدیگر  پرس  و  دخرت  موارد  از  بسیاری  در  باشد. 

منی بینند، اما دیگران به جای آنان تصمیم می گیرند و آنان 

را به عقد همدیگر درمی آورند. برخی از آنان ممکن است بعد 

از عقد راضی شوند اما بسیاری از آنان هم چنان در نارضایتی 

بی خربی و بدبختی ناشی از آن باقی می مانند. 

در  اجباری  ازدواج  رواج  میزان  تخمین  مورد  در  مطالعاتی 

اگر امروز ما از طالبان شکست بخوریم،فردا شما باید به تنهایی بجنگید
گـزارش

 حسین احمدی

جامعه جهانی بیست سال آزگار به صورت 
مشکوکی فقط با چند فرد و آدرس مشخص 

که در فساد مالی و حقوقی نامدار هستند، 
در ارتباط بوده و به صورت غیرمستقیم ز 
ازدواج های اجباری و تحمیلی، آثارسوء و 

پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد و 
باعث تحمیل یک عمر درد و رنج به زن و 
شوهر می گردد، فرار از خانه، خودکشی، 

خشونت، طالق، افسردگی، اعتیاد و 
بیماری های روحی و روانی، دیگر تنها بخشی 

از پیامدهای سوء ازدواج های اجباری را 
تشکیل می دهند. خم زنان افغانستان را به 

منافع فردی اقلیتی از زنان تبدیل کرده است.

تا  و  منی تواند  جلب  را  مردم  اعتامد  نتواند،  مبارزه  فساد 

زمانی که مردم به اداره ولسوالی اعتامد نداشته باشد هیچ 

پیرشفتی در کار نخواهد بود.« 

به  فساد  با  مبارزه  برای  مزاری  خانم  تالش های  نخستین 

چهارکنت  اداری  و  امنیتی  مقام  چندین  تبدیلی  و  منفکی 

انجامید، از جمله فرماندهان پولیس و آمران امنیت ملی این 

ولسوالی.

با آنکه کارهایش باعث جلب اعتامد مردم به اداره محلی شد، 

اما خانم مزاری می گوید »در مبارزه با فساد احساس تنهایی 

می کردم.«

»بار سنگین محرومیت، کمر زنان را شکسته است«

سلیمه مزاری ضمن تأمین امنیت، مبارزه با فساد و تطبیق 

پروژه های انکشافی، به وضعیت رقت بار زنان چهارکنت فکر 

می کند. چهارکنت شاید تنها ولسوالی نباشد که در آن رنج 

محرومیت بر دوش زنان سنگینی می کند ولی سلیمه مزاری 

بتوان  توصیف می کند که شاید  به گونه ای  را  زنان  وضعیت 

گفت زنان چهارکنت از محروم ترین اقشار جامعه افغانستان 

مکتب  هیچ  چهارکنت  »در  می گوید  مزاری  خانم  هستند. 

دخرتانه ای وجود ندارد، شامری از مکاتبی که تأسیس شده 

مختلط است و بسیاری از این مکاتب در جاهایی ساخته شده 

اکرث  است.  دسرتس  قابل  شاگردان  اندکی  تعداد  برای  که 

برسند.  مکتب  به  منی توانند  راه  دوری  بخاطر  دانش آموزان 

در بخش صحی مرگ و میر مادران و نوزادان باالست، تنها 

دستگاهی که برای تشخیص مشکالت صحی زنان در مرکز 

این ولسوالی وجود دارد، الرتاسوند)به گفته مردم چهارکنت 

معاینه تلویزیونی( است.«

کار  چهارکنت  ولسوالی  در  که  زنی ست  تنها  مزاری  سلیمه 

می کند. البته دو زن دیگر نیز به تازگی عضویت پولیس این 

منطقه را گرفته اند، اما در بخش های اداری هیچ زنی کارمند 

نیست.

زنان در چهارکنت بیش از آنکه درگیر راه یافنت به اداره کار 

کمر شان  که  روستا هستند  روزمره ی  کارهای  درگیر  باشد، 

برای شامر محدود  آشامیدنی  »آب صحی  را شکسته است. 

آنکه  با  قابل دسرتس است. در اکرثیت روستاها  خانواده ها 

می کشند  یکسان  مرد  و  زن  را  محرومیت  در  زندگی  رنج 

ولی انتقال بشکه های آب از راه دور کمر بسیاری از زنان را 

شکسته است و بیشرت زنان در این ولسوالی درد استخوان به 

ویژه درد پای و کمر دارند، بسیار زنانی را دیدم که دیگر فلج 

شده بودند؛ از شدت فشار کار و بار سنگین.«

و  ملی  همبستگی  مثل  »برنامه هایی  می گوید  مزاری  خانم 

اخیر  سال  بیست  طی  شهروندی  میثاق  و  دهات  انکشاف 

اکرثیت بودجه های انکشافی این ولسوالی را چیز کارآمدی 

برای مردم نساخته است و برنامه ای برای رشد اقتصاد زنان 

وجود نداشته است. به جای مکتب، سالن اجتامعات ساخته 

است تا مردم باهم جلسه بگیرند، اما هیچ تصمیمی مردمی 

در این سالن ها اتخاذ نشده بلکه هم اکنون همه آواره است. 

پروژه هایی  باید  در مسجد هم می شود گرفت.  که  را  جلسه 

تطبیق می شد که در وضعیت اقتصادی مردم تغییرات مثبت 

بیاورد، مردم از چنگال فقر و محرومیت نجات یابد.«

باور به توامنندی زنان؛ »هرچه ولسوال بگوید«

توزیع  از  تا  گرفت  مسئولیت  مزاری  سلیمه  آنکه  از  پس 

تطبیق  و  موسسه ها  برشدوستانه  کمک های  عادالنه ی 

برنامه های خدمات عامه دولتی نظارت کند و مردم را به حرش 

عمومی تشویق می کرد، برای ایجاد بندهای آبگردان تالش 

می کرد، مبارزه با فساد در داخل اداره ولسوالی و نهادهای 

باور  مردم  انجامید،  مقامات  برکناری  و  تبدیلی  به  امنیتی 

کردند که »او توانایی مدیریت ولسوالی را دارد.«

منطقه  بود  شده  باعث  دولت  توجه  عدم  و  مردم  بی پروایی 

ناامن شود، گسرتش ساحه نفوذ طالبان در چهارکنت روحیه 

مردم را به شدت آسیب زده بود، »ولی من ایستادم، مردم را به 

حرش عمومی علیه طالبان تشویق کردم، بعضی ها می گفتند 

و  امکانات  این  با  می خواهی  تو  کشیده،  لشکر  طالبان 

زور  گفتم  ایستادم،  من  ولی  کنی؟  معجزه  اندک  پرسونل 

مردم را هیچ گروهی ندارد. مردم منطقه را علیه طالبان بسیج 

کردم، سنگر به سنگر رفته به مردم روحیه می دادم، نیروهای 

مقاومت  طالبان  حمالت  برابر  در  مردمی  خیزش  و  امنیتی 

کردند و تا امروز ولسوالی را حفظ کردیم.«

مخالف  اوایل  که  کسانی  حتا  و  ولسوالی  متنفذان  حاال 

نظرهایم بودند در جلسات مردمی و نشست های تصمیم گیری 

می گویند »هرچه ولسوال بگوید« و این نشان می دهد که به 

توامنندی مدیریتی زنان باور کرده اند. 

پیامی از سنگر

»در ختم کالم، می خواهم از سنگری که امروز من، رسبازان 

می کنیم،  مبارزه  طالب  علیه  چهارکنت  مردم  و  افغانستان 

باشم:  داشته  جهان  و  منطقه  افغانستان،  مردم  به  پیامی 

باهم  باید  طالبان  علیه  است،  افراطی  جریان  یک  طالب 

شام  فردا  بخوریم،  شکست  ما  امروز  اگر  و  کنیم  مبارزه 

مجبورید به تنهایی بجنگید.«

مناطق چهارکنت توافق شد که به رفت و آمد همدیگر کاری 

نکشند، کم کم طالبان  روی هم سالح  به  و  باشند  نداشته 

که  رسید  روزی  و  خواستند  باج  خواستند،  زکات  و  عرش 

جنگجو خواستند و امروز رسزمین شان را می خواهند. حاال 

بیرونی  عنرص  چند  تنها  چهارکنت  در  طالبان  جنگجویان 

مجرمان  گریخته ها،  زندان  همه  بلکه  نیست،  تبلیغ  برای 

بین  در  و  را منی شناسند  اسالم  و  و کسانی که خدا  فراری 

مردم نیز جایی ندارند از بلخ و دیگر مناطق به صف طالبان 

یاد  مناز  آنان  از  برخی  به  طالبان  است  جالب  پیوسته اند. 

تغییر  هرگز  آنان  وحشی گری  و  چپاول  ذات  ولی  داده اند 

منی کند. آنان به دنبال هیچ چیزی نیستند، حتا حاکمیت 

به  را  ویرانگری  و  تخریب  فقط سیاست  تشکیل حکومت،  و 

پیش می برند. سیاست کلی طالبان در شامل همین است؛ 

تخریب و کشتار.«

»در مبارزه با فساد احساس تنهایی می کردم«

این تنها ناامنی نیست که برنامه های توسعه ای خانم مزاری را 

به چالش کشید، بلکه فساد در درون اداره ای که او مسئولیت 

رهربی اش را به عهده گرفته بود، رابطه مردم و اداره ولسوالی 

در  مزاری،  خانم  گفته ی  به  بود.  زده  آسیب  شدت  به  را 

نخستین روزهایی که او به چهارکنت رفته بود »مردم به اداره 

محلی باور نداشتند، فساد اداری در حد نگران  کننده وجود 

داشت، زورمندان از قانون تابعیت منی کردند، موسسه ها وو 

را  عامه  خدمات  و  برشدوستانه  کمک های  دولتی  نهادهای 

به گونه بی رویه توزیع می کردند، مردم به لقمه آماده شده ی 

مردمی  همکاری  روحیه  و  بودند  کرده  عادت  موسسه ها 

که  پل  و  جاده  مثل  زیربناها  ساخت  بود،  شده  تضعیف 

پیش از این توسط حرش عمومی صورت می گرفت، به حال 

خودشان واگذار شده بود، در یک کالم، مردم و اداره محلی 

از هم گسسته بودند.«

روزی در یک جمع، سلیمه مزاری خواست با بیان این جمله 

با  که  »ولسوالی  کند:  بیان  را  فساد  با  مبارزه  در  انگیزه  اش 

ازدواج اجباری در قوانین داخلی و بین المللی
چالش های ازدواج و تشکیل خانواده در افغانستان

 مهری رضایی، دکترای حقوق بین الملل

قسمت سوم
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 نیمرخ

ــی کــه  ــد گفتگوی ــان در چن ــا زن ــان ب حاصــل جمــع گفتنــی طالب

بــه شــدت تنــش زا بــود و بــا حــذف چندیــن خانــم از اتــاق گفتگــو 

توســط طالبــان همــراه شــد، اینگونــه بــود کــه طالبــان بــه مســاله  

ــگاه  ــک دیروزیشــان ن ــد بســته و ایدئولوژی ــان از هــامن زاویه دی زن

ــوق  ــانی و حق ــوق انس ــه حق ــکار از کلی ــا ان ــان ب ــد. طالب می کنن

مدنی_سیاســی زنــان بــه رصاحــت اعــالم کردنــد کــه بــا حــق کار، 

رویدادهای زنان
در افغانستان و جهان

نگرانی زنان شامل 

از بازگشت عرص 

طالبانی

کمیسیون مستقل 

حقوق برش در 

شامل در مورد 

احتامل از دست رفنت قانون اساسی، 

نادیده گرفنت حقوق زنان و بسته شدن 

مکاتب دخرتانه پس از توافق صلح میان 

حکومت و طالبان ابراز نگرانی کرده 

است.

مریم 25 ساله از والیت جوزجان به 

روزنامه هشت صبح گفته است: »ما 

نگرانی زیاد داریم که مبادا با آمدن 

طالبان دوباره دوره سیاه طالبان حاکم 

شود و زنان را دوباره خانه نشین بسازند. 

در ولسوالی هایی که طالبان حضور 

دارند، اکرثاً مانع کار زنان می شوند و این 

ما را بیش تر نگران ساخته که اگر طالبان 

با دولت افغانستان یک جا شوند، شاید آن 

زمان اصالً به زنان اجازه کار را ندهند.«

»می خواهم معلم شوم، از طالب 

منی ترسم«

200 دخرت جوان 

در حالی در 

والیت پکتیا برای 

معلم شدن باهم 

رقابت کردند 

که بخش هایی از 

است این والیت در حال جنگ 

و چندین ولسوالی آن به دست طالبان 

سقوط کرده است. این آزمون رقابتی 

برای جذب معلم روز پنج شنبه گذشته در 

شهر گردیز، مرکز والیت پکتیا برگزار شد.

رحیمه، باشنده ولسوالی احمدآباد پکتیا 

که با تحمل مشکالت امنیتی فراوان 

توانسته دوره ی نیمه عالی تحصیالتش را 

به پایان برساند، اکنون آمده است تا به 

تعلیم و تربیت نسل جدید کشور بپردازد. 

رحیمه در روز سپری کردن این آزمون 

رقابتی به رسانه ها گفت: »ولسوالی ها 

ناامن استند. دخرتان منی توانند تحصیل 

کنند. من می خواهم اول به مردم 

ولسوالی خودم خدمت کنم.«

نازیه، داوطلب دیگریست که از جسارت 

خود در برابر مکتب ستیزی طالبان 

می گوید: »ما می خواهیم به مردم خود 

خدمت کنیم. من می خواهم معلم شوم، 

از هیچ کس هراس ندارم نه از طالبان و 

نه از دیگران.«

مکتب های پکتیا با کمبود 2500 معلم، 

از جمله یک هزار معلم زن روبرو است.

زنان بامیان: رویکرد طالبان هنوز 

زن ستیزانه است

زنان بامیانی هفته 

گذشته در یک 

نشست مشورتی 

در پیوند به 

روند صلح، 

بدتر با ابراز نگرانی از 

شدن اوضاع امنیتی در کشور می گویند 

که در فکر و رویکرد طالبان تغییری 

نیامده است و این گروه به صلح باور 

ندارد.

طیبه خاوری، عضو شورای والیتی 

بامیان، در این نشست گفت که زنان 

افغانستان نسبت به بیست سال پیش 

بسیار تغییر کرده اند؛ اما »طالب، هامن 

طالب دو دهه قبل است«.

صدیقه محمدی، یکی دیگر از 

اشرتاک کنند گان این نشست گفت که 

طالبان به صلح باور ندارند و همه روزه 

با حمله های تهاجمی بر مناطق 

مختلف کشور و همین طور راه اندازی 

عملیات های انتحاری و انفجاری، 

غیرنظامیان و افراد بی گناه را هدف قرار 

می دهند. اما او تأکید دارد که زنان نباید 

تسلیم شوند و در صورتی که رضورت 

باشد، باید سالح بردارند و در کنار مردان 

از ارزش ها و حقوق شان دفاع کنند.

گفتگو

زنان شمال، مرکز و 
شرق: تفکر طالبان را 

نمی پذیریم
نیمرخ

خون انار

کسی  ذغال  با  رخسار  برادر  و  شوهر  پدر،  قرب  رس  چون  بودم، 

نوشته بود: »تحفه ای از طرف رخسار بی بینی! 

می افتم!  رخسار  یادی  به  من   ، می شود  گرفته  زن  نام  وقتی 

بهرتین دوست و همسایه ام، میدانید رخسار کیست؟ صرب کنید 

تا برایتان بگویم او کیست؟

رخسار دخرتی بود از بامیان، او با همه فرق داشت، نرتس بود !

اگر از طرف فامیلش به او آزادی داده می شد، حاال قضیه فرق 

می کرد، او می خواست قاضی شود، او دخرتی آزاداندیش بود، 

در یک فامیلی سنتی.

فامیلش همسایه ما بود، خوب یادم است، همیشه زنان خانه شان 

را لت و کوب می کردن، چندین بار پدر و برادر رخسار، رخسار را 

به شدت لت کرده بودند، وقتی رخسار صنف هفت مکتب بود، 

فامیلش دیگر اجازه تحصیل برایش ندادند!

قتل  به  دعوا  یک  در  را  پرسی  برادرش  بود،  سالش   51 وقتی 

نجات  را  پرسش  بتواند  اینکه  بخاطر  رخسار  پدر  بود!  رسانیده 

بدهد،  دخرتش یعنی رخسار را قربانی کرد و به عوض خون آن 

پرسک، رخسار را به برادر بزرگش داد! او 51 ساله رفت به خانه 

بخت، بختی که روی سیاه زندگی را قرار بود، به او نشان دهد. 

او رفتار می کرد، یک روز با خرب  با  با بی رحمی کامل  شوهرش 

شدیم که شوهر رخسار بینی او را بریده و طالق داده است!

با شنیدن این خرب به خانه شان رفتم تا احوالش را بگیرم، ولی 

فامیلش گفتند که رخسار الدرک است و معلوم نیست کجا رفته !

تا این که یک  از رخسار هیچ خربی نشد،  اما  مدت ها گذشت 

صبح همه مردم محله از ترس زبانشان انگار بنده مانده بود !

از پدرم پرسیدم: چی شده است؟

او نیز با ترس گفت: شوهر سابق رخسار کشته شده است، کسی 

رسش را بریده و بر بام خانه شان گذاشته !و این اول ماجرا بود.  

چند روزی نگذشته بود که خرب مرگ پدر رخسار را نیز شنیدیم !

او را با تیشه کشته بودند، ترس و وحشت بود که از در و دیوار 

ما  بین  قاتل  محله می بارید، دو قتل در یک هفته! گویا کدام 

بود که می خواست انتقام رخسار را بگیرد، یا شاید کسی دیگری 

باشد و ما را نیز بکشد، شاید همه مردم را بکشد اما چرا؟

هزاران سوال بی جواب در ذهنم بود، پس فردا خرب مرگ برادر 

رخسار را هم شنیدیم! قاتلی در سایه، جان  می گرفت از آن دو 

خانواده. بعضی همسایه ها به محله ای دیگر کوچ کردند !

پولیس تحقیق کرد! ولی هیچ رسنخی پیدا نتوانست  !

دو روز بعدش برادر کوچکم از راه مکتب آمده بود، ترسیده بود 

مرده  کی  »باز  گفتم:  با خود  و  ترسیدم  منم  می زد!  مرا صدا  و 

باشد؟ خدایا خیر!«

 به برادرم گفتم: »چی شده چرا جیغ میزنی فرشید؟!«

از دستم با عجله گرفت و به سوی قربستان آمدیم، شوکه شده 

ــوق  ــا حق ــه ب ــفر و مهم تــر از هم ــق س ــی، ح ــالت عال حق تحصی

مدنی_سیاســی زنــان مشــکل ایدئولوژیــک دارنــد. رای زن، وکالــت 

زن، قضــاوت قاضــی زن و همیــن گونــه کاندیــدا شــدن زن بــرای 

رقابــت بــه هــدف احــراز ســمت های انتخابــی را رد کردنــد و متــام 

ایــن مــوارد را فرهنــگ وارد شــده از غــرب عنــوان کردنــد. 

خانــم عطیــه مهربــان یکــی از فعالیــن جامعــه مدنــی و حقوق بــرش 

دریافتــش از حضــور در اتــاق گفتگــوی طالبــان در کالب هــاوس را 

ایــن گونــه روی حســاب توییــرت اش رشح داده اســت:

کالب هــاوس  در  بحثشــان  در  دیــروز  »طالبــان 

انتخابــات را در هــر رشایطــی رد کردنــد و گفتنــد بــه 

ــی از  ــات یک ــرا انتخاب ــد. زی ــاور ندارن ــات ب ــس انتخاب نف

ــان  ــزد آن ــی ن ــت و دموکراس ــی اس ــای دموکراس مولفه ه

ــت  ــت موق ــث حکوم ــال، بح ــن ح ــا ای ــت. ب ــردود اس م

ــه   ــات چگون ــب آن انتخاب ــه تعقی ــاله و ب ــد س ــا چن دو ی

عملــی می شــود؟ آیــا طالبــان  در جریــان مذاکــرات بــه 

دروغ خــود را موافــق انتخابــات در صــورت شــفاف بــودن 

ــل  ــه دلی ــا ب ــن روزه ــه در ای ــا اینک ــد و ی ــان دادن آن نش

پیرشوی هــای اخیــر، خــود را پیــروز میــدان می داننــد و 

ــد«؟ ــر داده ان ــود را تغیی ــر خ نظ

خانــم هانیــه ملــک، فعــال سیاســی جوانــی کــه او نیــز 

در اتــاق گفتگــوی طالبــان حضــور داشــته، در حســاب 

توییــرتش نوشــته اســت:

ــات  ــزاری انتخاب ــاوس، برگ ــان در کالب ه ــروز طالب »دی

ــه  ــتار ب ــا خواس ــد. آن ه ــی را رد کردن ــر رشایط ــت ه تح

ــوق  ــاخنت حق ــدود س ــا و مح ــدن زن ه ــیده ش ــد کش بن

ــد. ــرشی ان ب

ــه  ــد ک ــراز می کنن ــا را اب ــن باوره ــی ای ــان در حال طالب

ــه  ــپرده اند ک ــده س ــده، وع ــام ش ــرات انج ــالً در مذاک قب

پــس از روی کار آمــدن حکومــت موقــت، انتخابــات 

 خواهنــد کــرد. آن هــا همچنــان در مذاکــرات یــادآور 

ــد  ــلب نخواهن ــان را س ــای زن ــه آزادی ه ــد ک ــده بودن ش

کــرد و زنــان تحــت حاکمیــت ایــن گــروه، حــق تحصیــل 

و کار خواهنــد داشــت.« 

ــن  ــاوس واضح تری ــو در کالب ه ــد گفتگ ــان در چن طالب

و  کشــور  آینــده  بــه  نســبت  در  باورشــان  از  پیــام 

ــی را  چشــم انداز رسنوشــت ارزش هــا و فرصت هــای مدن

اعــالم کردنــد. اینکــه آن هــا بــه هیــچ کــدام از ارزش های 

ــد.  ــازگاری ندارن ــاور و رس س ــک ب ــی و دموکراتی مدن

ــران کالب هــاوس  ــو مینــا فرجــام یکــی دیگــر از کارب بان

را  کالب هــاوس  در  طالبــان  پیام هــای  از  برداشــتش 

ــت.  ــرده اس ــف ک ــتناک توصی وحش

هــاوس  کالب  در  را  طالبــان  حرف هــای  »وقتــی 

می شــنوم، موهایــم بدنــم ســیخ می شــود بــا ایــن حــال 

ــا ایــن گــروه  ــد ب ــا چــه انگیــزه ای بای چطــور می شــود، ب

مذاکــره کــرد و امیــدوار هــم بــود کــه بــا این هــا بــه 

صلــح می رســیم. بلــه بــاور می کنیــد اینهــا هامن هایــی 

هســتند کــه  #شکریه_تبســم  را رس بریدنــد«.

حــاال پرســش ایــن اســت کــه برخــی از سیاســیون 

دخیــل در گفتگوهــای صلــح، بــا چــه حســاب و منطــق 

در نزدیــک بــه یک ســال گذشــته بــا مــردم از تغییــر 

گفته/می گوینــد؟ ســخن  طالبــان 

ســخن دیگــر اینکــه زنــان جــوان و تحصیلکــرده در 

بــه  کالب هــاوس  در  گفتگــو  ســاعت  چنــد  هــامن 

ــد کــه طالــب در افغانســتان فقــط  طالبــان نشــان دادن

بــا حکومــت آقــای ارشف غنــی طــرف نیســت، بلکــه 

بــه  طــرف اصلــی و واقعــی طالبــان، نســل جــوان، 

ویــژه زنــان آگاه و تحصیلکــرده کشــور اســت. زنانــی کــه نیمــی از 

ــت  ــامن و روای ــان گفت ــد و همچن ــکل می دهن ــور را ش ــوس کش نف

ــی  ــی و بین امللل ــان از حقانیــت مل ــا طالب ــل ب ارزشیشــان در تقاب

برخــوردار اســت. مهمــرت ایــن کــه ارزش هــای زنــان، کاالی قابــل 

مذاکــره و معاملــه نیســت.  

زنان؛ قدرت مدنی برای ابطال روایت تحجر 

پـس از آنکـه در شـامری از والیت هـای مـردم در مقابـل 

طالبـان دسـت به خیـزش  و دفاع خـودی زدنـد دو اتفاق 

جالـب و قابـل تامـل رقـم خـورد. اول رسعـت پیـش روی 

ماشـین جنگـی طالـب بـا مانع مردمـی مواجه شـد. دوم 

طالبـان بـرای تبلیغـات، پروپاگانـدا و شـاید هـم بـرای 

فضـای  در  اجتامعـی  شـبکه های  در  مـردم  بـا  گفتگـو 

مجـازی انرتنیـت وارد کالب هـاوس شـدند.

مسـتقیم،  گفتگـوی  فضـای  کالب هـاوس  کـه  آنجـا  از 

بـا  اسـت، طالبـان  فراهـم کـرده  را  و همزمـان  گروهـی 

آمـدن بـه ایـن فضـا، بـرای اولیـن بـار بحـث متقابـل بـا 

کردنـد.  تجربـه  را  کشـور  شـهروندان  از  شـامری 

بـه  مسـتقیم  گفتگـوی  از  خـود،  نـزد  طالبـان  اینکـه 

شـهروندان در کالب هـاوس بـه چـه دریافـت رسـیده اند، 

باشـد بجـای خـودش. مهـم این اسـت که طالبـان در دو 

سـه روز اول حضـور در کالب هـاوس چنـد مـورد مهـم را 

بـه یکبـار دیگـر بـه اثبـات رسـاندند. 

فقدان ظرفیت برای گفتگوی و تحمل آزادی بیان 

فضــای  در  گفتگــو  و  تبلیغــات  بــرای  کــه  طالبــان 

کالب هــاوس آمــده بودنــد از هــامن آغــاز، وقتــی بــا 

موجــی از پرســش های جــدی شــهروندان کشــور طــرف 

شــدند، بــا خامــوش کــردن مایــک، حــذف کاربــران 

را  مخالــف  کردنــد، صــدای  تــالش  گفتگــو  اتــاق  از 

ــه  خامــوش کننــد. طالبــان در هیــچ مــورد نتوانســتند ب

ــوری،  ــام جمه ــه نظ ــد ب ــهروندان باورمن ــش های ش پرس

پاســخ درســت و منطقــی ارایــه کننــد. بلکــه بجــای 

ارایــه پاســخ، فرافکنــی کردنــد و رساغ برجسته ســازی 

ضعــف، کاســتی و پرونده هــای فســاد در حکومــت آقــای 

ارشف غنــی رفتنــد.

 

مخالفت با انتخابات و حقوق مدنی_سیاسی مردم 

وقتــی از طالبــان پرســیده شــد کــه در صــورت بــه نتیجــه 

رســیدن گفتگوهــای صلــح، شــام در حکومــت پســا صلح 

ــه  ــه چــه میکانیــزم حقــوق بــرای مرشوعیــت بخشــی ب ب

ــا آمــاده رقابــت  نظــام و حکومــت آینــده بــاور داریــد؟ آی

دموکراتیــک و توســل بــه انتخابــات هســتید؟

ــده  ــک پدی ــات ی ــه انتخاب ــود ک ــن ب ــان ای ــخ طالب پاس

ــات  ــا انتخاب ــاس ب ــان از اس ــروه طالب ــت و گ ــی اس غرب

مشــکل دارنــد. بلکــه آن هــا در پــی ایــن اســت کــه 

حکومــت پســاصلح بایــد توســط یــک امیــر اداره شــود. 

ــور  ــامی کش ــورایی از عل ــک ش ــوی ی ــه از س ــری ک امی

بطــور مادام العمــر انتخــاب خواهــد شــد. مــردم عــادی 

ــدارد.  ــر را ن ــاب امی ــت انتخ صالح

اعالم دشمنی آشکار با حقوق انسانی زنان

جالب تریــن بخــش گفتگــوی طالبــان در کالب هــاوس مواجــه 

شــدن ایــن گــروه بــا شــامر از زنــان جــوان تحصیــل کــرده کشــور 

ــد  ــان و دخرتانــی کــه در 20 ســاال اخیــر درس خوانده ان ــود. زن ب

و امــروز هــر کــدام صاحــب دیــدگاه و جایــگاه اجتامعــی هســتند. 

رخسار بی بینی

در نخستین گفتگوی مستقیم طالبان و زنان تحصیلکرده 
افغانستان چه گذشت؟ 

اشاره:
 برای اولین بار نسلی از زنان جوانی که در دو دهه اخیر امکان تحصیل و پیشرفت در نهادهای 

دموکراتیک داشتند، دور از مصلحت اندیشی های سیاسی و بدون واسطه نهادهای دیگر با طالبان در 
مورد حقوق و آزادی هایشان به طور مستقیم بحث کردند. طالبان پیش از این با تنها گروهی که بر 
سر یک میز نشست نماینده های سیاسی گزینش شده از سوی حکومت بود اما در این جلسه که در 
شبکه اجتماعی کالب هاوس در هفته گذشته برگزار شد، چه اتفاقاتی است، موضوعی است که در 

این مطلب پرداخته ایم.

داستانآرزو نوری
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و  آزار  مورد  کار  محل  در  نفر  یک  کارمند  شش  هر  از 

از  اذیت جنسی قرار گرفته اند. زنان تحقیق شونده بیشرت 

مردان برای رشکت در این تحقیق به طور محتاطانه رفتار 

می کردند. 

در سال های اخیر 16 درصد خشونت های جنسی بصورت 

تحقیقی  براساس  آمار  این  است.  گرفته  صورت  فیزیکی 

نرش  دوشنبه  روز  در  برش  حقوق  کالج  توسط  که  است 

شده است. محققین حدود دو هزار کارمند و سه صد نفر 

صاحبکار را مورد تحقیق قرار دادند.

غیرعمدی  و  عمدی  رفتار  از  عبارت  جنسی  خشونت   

حرف های  به  مثال  بطور  است،  روحی  و  فیزیکی 

انسان  روان  و  روح  که  جنسی  آزاردهنده  و  غیراخالقی 

می شود.  گفته  جنسی  خشونت  می کند،  خدشه دار  را 

در صورتی که این آمار در مردان ده درصد است. باالترین 

نرخ خشونت های جنسی میان کارمندان جوان است که 

هستند.   45 تا   35 سنین  بین  کارمندان  برابر  دو  تقریبا 

صورت  همکاران  سوی  از  بیشرت  جنسی  خشونت های 

سوی  از  خشونت ها  این  دیگر  درجات  در  و  می گیرد 

اشخاص ثالث مانند مشرتیان یا بیامران اتفاق می افتد. 

 37 درصد این خشونت ها توسط دوستان و صاحبان کار 

اتفاق افتاده است. در واقع این آمار خیلی باالیی نیست، 

را  تحقیق  سواالت  پاسخ دهندگان  از  کثیری  تعداد  چون 

جدی نگرفتند یا منی دانستند که دقیقا کدام رفتارها آزار و 

اذیت جنسی محسوب می شود.

قربانیانی که مورد تحقیق قرار گرفتند، اکرثیتشان گفتند 

مرتکبان  می شود،  مطلوب  نتیجه  باعث  تحقیق  نتایج  که 

آزار و اذیت جنسی متوجه رفتارهایشان می گردند. 

که  است  دشوار  جنسی  خشونت  قربانیان  برای  عالوه  بر 

شکایت  صاحبکارشان  به  جنسی  اذیت  و  آزار  بخاطر 

عامالن خشونت جنسی  ردیابی  برای صاحبان کار  کنند. 

دشوار است، آن ها بارها می گویند که دیرتر از آزار و اذیت 

جنسی باخرب می شوند و در ردیابی چنین حوادثی ضعیف 

برای آن ها دشوار است که همه منافع  هستند. همچنان 

قضایایی  چنین  مورد  در  بگیرند،  نظر  در  را  اداره  داخلی 

مداخله کنند. 

بیست و یک درصد زنانی که مورد بررسی قرار گرفته اند، 

می گویند که در محل کار مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، 
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از هر شش کارمند یک نفر مورد آزار جنسی قرار می گیرد
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کمپ  سوی  به  انگشتانش  با  پایانی  ایستگاه  در  راننده 

بیجاشد گان در چهارراه قمرب رهنامییم کرد، وقتی به سوی 

به  آنجا  در  زنی  هیچ  که  محیطی  دیدن  از  می رفتم،  کمپ 

آشفته  صورت  و  رس  با  مردهایی  فقط  و  خورد  منی  چشم 

رسگردان بودند، در دمل واهمه ی کوچکی زاده شد اما عزمم 

را جزم کردم. 

1200 بیجاشده جنگ هلمند

میان  در  بود.  کرده  رهنامییم   راننده  که  جایی  به  رسیدم 

دکان های پرنده فروشی، آهنگری، کهنه فروشی و... کوچه ی 

تنگ و کوتاه، دیوارهای کاهگلی و دروازه های کوچک آهنی 

دیده می شد. طبق رهنامیی های یکی از دکان داران، باید با 

یکی از منایندگان کمپ برای ترتیب یک گفت وگو هامهنگی 

می کردم  و در غیر آن منی توانستم وارد کمپ شوم. مرد رهنام 

مرا نزد یکی از وکیالن دوره ی گذشته  مجلس  منایندگان که 

در دکانی با  انبوهی از بوتل های خالی نوشابه نشسته بود، 

معرفی کرد. مرد وکیل نسبت به مردان پیرامونش مقتدرتر و 

و خستگی  باز هم شکستگی  اما  می رسید؛  نظر  به  باوقارتر 

بازگویی  از  بازنشسته که  این وکیل  بود.  از چهره اش هویدا 

نامش خودداری می کرد، با من به سوی یکی از دروازه های 

کمپ آهسته آهسته قدم برمی داشت و به پرسش هایم پاسخ 

خانواده   1200 از  بیش  کمپ  این  در  می گفت:  می داد. 

مزار،  ارزگان،  هلمند،  والیت های  از  و  می کنند  زندگی 

کندهار، کندز و زابل به دلیل جنگ و ناامنی بیجا و به این 

کمپ پناه آورده اند. 

پس از پیمودن آهسته ی چند دکان به کوچه دیگری رسیدیم 

که در آن خانه های کاهگی دیده می شد و در میان چند خانه  

بزرگساالن  و  از کودکان  آبی که شامر زیادی  نخست، مببه  

چشم  به  بودند،  شده  جمع  آب  گرفنت  برای  اطرافش  در 

می خورد. 

از کنار مببه  آب گذاشتیم و در کوچه دیگری وارد شدیم که 

بود.  و مودب  آرام  با ظاهری  و مردانی  از کودکان آشفته  پر 

در میانه  راه با پرسی روبه رو شدیم که در جریان صحبت ها 

صمیمیت خاص  وکیل  با  و  کرد  معرفی  خالقداد  را  خودش 

داشت . خالقداد پس از احوال پرسی به جمع ما ملحق شد 

و پس از فهمیدن هدفم که گفت وگو با زنان این خانواده ها 

و  اقارب  میان  از  کسی  می دانست  این که  دلیل  به  بود، 

همسایه هایش در این کمپ حارض به مصاحبه منی شود، ما 

را به سوی خانه اش برد. 

همه کشته شدند

هم  با  خالقداد  و  من  شد،  مشغول  بیرون  در  کاری  به  مرد 

وارد حویلیشان شدیم. در این زمان دخرتکان نوجوان و جوان 

پس از سالم و احوالپرسی یکی یکی از اتاق بیرون می شدند.

وارد اتاقی شدم که بخشی از آن توسط سطرنجی/بوریا فرش 

خشک می خرم. 

نشان  خانه اش  وضعیت  ولی  منی آورد  زبان  به  چند  هر  او 

ناچاری  و  فقر  با  و  بافندگی  و  گلدوزی  با  که  می داد 

دست وپنجه نرم می کند. 

در جریان گفت وگویامن هامن مرد وکیل وارد خانه شد و در 

کنار من باالی دوشک نشست. اخرت بی بی هر چند به نظر 

می رسید با مرد وکیل احساس راحت دارد ولی باز هم اتاق 

را ترک کرد. 

مرد وکیل با دل پر از درد و گلوی پر از بغض به پرسش هایم 

پرسیدم،  کمپ  این  مردان  شغل  از  وقتی  می داد.  پاسخ 

گفت: مردان این کمپ کمرت شاغل هستند، در بازار کمرت 

و کار می دهند. در هلمند هم  اعتامد کرده  برایشان  کسی 

بیش ترشان دهقان بودند و ملک شخصی نداشتند. 

طالبان ما را وادار به جنگیدنی می کرد

بر بنیاد گفته های او مردم در آنجا هم از سوی طالبان و هم 

به  دعوت  را  آن ها  طالبان  بودند.  فشار  زیر  دولت  سوی  از 

جنگ می کردند، اگر منی جنگیدند، هم پول و غذا و مسکن 

می خواستند. دولتی ها هم به جرم همکاری با طالبان مردم 

را زیر فشار قرار می دادند. افراد فراوان به این اتهام هنوز در 

زندان ها به رس می برند. 

ظهر می شد و من هنوز پای درددل های مرد وکیل و خالقداد 

مربعی  پارچه ی  صحبت ها  الی  در  خالقداد  بودم،  نشسته 

 شکل درشتی را که به گفته ی خودش دسرتخوانشان است، 

از تاقچه ای که در آن نشسته بود، برداشت و تکاند. محتوای 

خالقداد  بود.  نان  خشک  توته ی  چند  تنها  دسرتخوان  این 

می گفت که دوست دارد مرا که در خانه اش مهامن شده ام، 

به خوبی مهامن نوازی کند ولی آن قدر دستانش خالی ا ست 

که می تواند اعرتاف کند، چنین کاری از دستش برمنی آید.

و  برخاستم و خالقداد  از خانه  بیرون شدن  به هدف  سپس 

مرد وکیل همراهیم می کردند. در بیرون خانه زن های زیادی 

بودند که پس از ردوبدل کردن چند جمله متوجه شدم که 

همگیشان در صنایع دستی دست باالیی دارند و با حامیت 

یک شخص رسمایه گذار می توانند مزد بیشرتی دریافت کنند 

و بهرت به زندگی شان دوام بدهند .

یک مببه آب برای 1200 خانواده

آب  مببه ی  هامن  به  دوباره  راه  مرت  چند  پیمودن  از  پس 

و  دارند  و پرسکان هنوز جمع وجوش  برخوردم که دخرتکان 

یکی برای پر شدن ظرفش مببه می زند و دیگران با سطل ها، 

آفتابه ها و بشکه ها منتظر رسیدن نوبت هستند. خالقداد با 

اشاره ی انگشت به مببه  آب گفت که این مببه یگانه  منبع آب 

این 1200 خانواده ی کمپ است. هر چند در گذشته چند 

نشده  ترمیم  و  است  خراب  حاال  ولی  بودند  نیز  دیگر  مببه  

است.

مرد لنگی داری از کنارمان گذشت که مرد وکیل آن را مالامام 

مسجدشان معرفی کرد. مرد وکیل می گفت: این مرد بی هیچ 

امکاناتی کار یک مالامام را انجام می دهد. 

از  مان  دیدار  پایانی  لحظه های  در  وکیل  مرد  و  خالق داد 

بشنوم  را  همراهی خواهیشان  صدای  که  داشتند  توقع  من 

در  که  وکیلی  برسانم.  و صالحیتداران  به گوش مسئوالن  و 

داشتم  وکالت  من  که  زمانی  تا  بود:  گفته  حرف هایش  الی 

بهره مند  کمک ها  از  همه روزه  کمپ  این  در  خانواده ها 

آن  از  پس  ولی  می شد  توجه  وضعیت شان  به  و  می شدند 

به  بدبختی  و  محرومیت  اوج  در  بیجاشده   افراد  از  یک  هر 

زندگیشان ادامه می دهند. 

مرد وکیل همچنان گفت که این خانه های گلی توسط این 

دولتی ها  آباد شده،  دعواست  مودر  زمینی  باالی  خانواده ها 

ویژه  پارکی  عنوان  به  که  است  قرار  زمین  این  می گویند 

از  این زمین  نیز ادعا دارند،  نظامیان شود و اشخاص دیگر 

انتخاباتیش  کارزارهای  جریان  در  نیز  ارشف غنی  ماست. 

اینجا آمده بود و به ما وعده ی اختصاص دادن یک منره زمین 

دامئی داده بود که حاال فراموشش شده است.

گویا  که  بود  هموار  دوشکی  توته فرش،  آن  روی  و  بود  شده 

در  دوشک  کنار  در  زنی  بود.  شده  آماده  من  نشسنت  برای 

حال مهره دوزی کردن یک پارچه ی کوچک تر از نیم مرت بود. 

دوشک  روی  نشسنت  به  دعوت  من  از  خوش رویی  زن 

آماده شده کرد. خالقداد هم ترجیح داد در تاقچه  بنشیند.

نشستم و بی درنگ به پرسیدن مواردی که برایم جالب ولی 

اخرت  کوچکش  اسم  که  زن  آن  پرداختم.  بودند،  غم انگیز 

بی بی بود در پاسخ پرسشم که چرا زادگاهش هلمند را ترک 

کرده با زبانی که آمیخته ی فارسی و پشتو بود، گفت: ما در 

یکی از ناامن ترین بخش های هلمند یعنی ولسوالی سنگین 

زندگی می کردیم و وضع آن جا به اندازه ای نامساعد بود که 

هر روز در حالت عادی هم چند تن کشته می شد. 

اخرتبی بی دوباره در پاسخ پرسشم که آیا از نزدیکان خودش 

هم در این ناامنی ها آسیب رسیده یا خیر گفت: بلی، پدر، 

دوتا برادر و دیگر نزدیکان ما در جریان جنگ در این ولسوالی 

کشته شدند. همه روزه کودکان، زنان و مردان ناگاهانه در اثر 

اصابت گلوله ها جان می دادند. اصلن معلوم نبود کجا امن تر 

است که در آن پنهان شد تا منیریم.  

به گفته ی اخرتبی بی گوسفندان و دیگر حیوانات هم اصلن 

امن نبودند و هیچ معلوم نبود کی می ماند و کی می میرد. 

را  هلمند  برادرش)خالقداد(  و  خواهرها  فرزند،  شش  با  او 

چند سال پیش در حالی ترک کردند که والیت هلمند مانند 

اکنون در ناامنی شدید به رس می برد. 

بازار به  او می گوید: من می دوزم و گاهی هم می بافم و در 

قیمت خیلی ناچیز به فروش می رسانم و برای فرزندانم نان 

 عادله آذین

قصه بیجاشدگان جنگ، اختر  بی بی برای زنده ماندن مهره دوزی می کند

اختربی بی دوباره در پاسخ پرسشم که آیا 
از نزدیکان خودش هم در این ناامنی ها 

آسیب رسیده یا خیر گفت: بلی، پدر، دوتا 
برادر و دیگر نزدیکان ما در جریان جنگ 

در این ولسوالی کشته شدند. همه روزه 
کودکان، زنان و مردان ناگاهانه در اثر 
اصابت گلوله ها جان می دادند. اصلن 
معلوم نبود کجا امن تر است که در آن 

پنهان شد تا نمیریم.  

مرد لنگی داری از کنارمان گذشت که مرد 
وکیل آن را مالامام مسجدشان معرفی 

کرد. مرد وکیل می گفت: این مرد بی هیچ 
امکاناتی کار یک مالامام را انجام می دهد. 
خالق داد و مرد وکیل در لحظه های پایانی 
دیدار مان از من توقع داشتند که صدای 

همراهی خواهیشان را بشنوم و به گوش 
مسئوالن و صالحیتداران برسانم.

بیست و یک درصد زنان شرکت کننده در تحقیق مورد آزارجنسی قرار گرفته بودند


