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سال پنجم، شماره 148،  یک شنبه، 20 سرطان 1400، 11 جوالی 2021

زنان در كجاى سیاست افغانستان قرار دارند؟
سهم افغانستان از  ۴0 میلیارد دالر برابری جنسیتی

در ولسوالی هایی که طالبان تصرف کرده چه می گذرد؟
»دختری را که فراری دادی، پیدایش می کنیم«

انواع ازدواج های اجباری در افغانستان
چرا مشارکت زنان در اعمار صلح افغانستان، حیاتی است؟

دادخواهی زنان افغانستان و منطقه برای توقف کشتار و تأمین صلح 
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معاونـت  مقـام  در  زن  اولیـن  عنـوان  بـه  شـا  حضـور  همـه،  از  پیـش 

بـرای  روشـن   فـردای  نویـد  امریـکا،  متحـده  ایـاالت  ریاسـت جمهوری 

مبـارزات تاریخـی زنـان در مسـیر آزادی، عدالت و فرصت های برابر اسـت. 

در یـک نـگاه زنانـه، حضـور شـا در کاخ سـفید هانقـدر که برای شـخص 

شـا سـاده و آسـان نبـوده اسـت، بـه هـان تناسـب بـرای زنـان از امریـکا 

تـا رسارس جهـان نیـز یـک رویـداد تاریخـی، معنـادار و امیدبخـش اسـت.

جناب معاون رئیس جمهور!

درسـت اسـت کـه نـام دیگـر ایـاالت متحـده امریـکا »جهـان آزاد« اسـت. 

امـا همیـن کـه شـا اولیـن زنـی هسـتید که بـه معاونـت ریاسـت جمهوری 

امریـکا رسـیده  اسـت، گـواه انکارناپذیر بر این واقعیت اسـت که تا رسـیدن 

بـه جهـان آزاد و عـاری از تبعیـض و اسـارت، جهـان عاری از خشـونت، فقر 

و نابرابـری راه دراز در پیـش اسـت. بـه ویـژه مـا زنان تا رسـیدن بـه آزادی و 

عدالت جنسـیتی، هنـوز بـه تـاش و مبـارزه متـداوم و بـه تعهـد و شـجاعت 

هریت تامبن هـای بسـیار نیازمندیـم تـا حرکت روی »خط نجـات« همچنان 

ادامه داشـته باشـد.

جناب معاون رئیس جمهور!

از افغانسـتان بـرای شـا می نویسـم. از کشـوری کـه رسنوشـتش بی گان 

و  شـا  اداره ی  ماموریـت  سـخت ترین  و  پرونده هـا  دشـوارترین  از  یکـی 

رئیس جمهـور بایـدن خواهـد بـود. بـه ویـژه برای شـا که بـه عنـوان اولین 

زن قدرمتنـد در کاخ سـفید حضـور داریـد. چـون اداره  ی شـا در حالـی 

تصمیـم بـه بیرون کشـیدن رسبـازان نظامـی ایاالت متحـده از افغانسـتان 

گرفتـه اسـت کـه پیامـد ایـن تصمیم، رسنوشـت امنیـت و ثبات افغانسـتان 

را در کل و رسنوشـت دسـتکم 15 میلیـون زن در ایـن کشـور را بـه صـورت 

خـاص و جـدی بـا خطـر و تهدیدهـای وحشـتناک مواجـه کـرده اسـت.  

مـا زنـان افغانسـتان می دانیم که 20 سـال حضور سیاسـی- نظامی ایاالت 

متحـده بـرای مبـارزه بـا تروریـزم، بازسـازی افغانسـتان و بـرای حایـت از 

دولت سـازی و نهادینـه شـدن دموکراسـی و ارزشـهای حقـوق  بـری در 

کشـور مـا مهـم، تاثیرگـذار و ارزشـمند بوده اسـت.  

بـه  افغانسـتان  زنـان  مـا  دوره طالبـان،  در  از 11سـپتامرب 2001  پیـش 

حداقـل حقـوق انسـانی و حقـوق مدنی- سیاسـی ما دسرتسـی نداشـتیم. 

نـه از حـق دسرتسـی بـه آمـوزش خـربی بـود، نـه از حضـور انسـانی زن در 

حیـات اجتاعـی- سیاسـی. در آن دوره سـیاه، حتـی هویـت فیزیکـی یک 

زن بـه عنـوان تابـو محسـوب می شـد. 

گذشـته،  سـال   20 در  امریـکا  نظامـی  سیاسـی-  حضـور  از  پـس  امـا 

میلیون هـا دخـرت و زن در افغانسـتان بـه مکتـب رفتنـد و همـه بـر اسـاس 

قانون اساسـی جدیـد کـه از نـگاه ارزشـی اعامیـه جهانی حقوق  بـر را به 

رسـمیت شـناخته اسـت بـه حق آمـوزش، حـق کار، حـق حضـور و فعالیت 

اجتاعـی و بـه حقـوق مدنی-سیاسـی بـه طـور نسـبی دسـت یافتنـد. 

 زنـان افغانسـتان بـا حایـت جامعـه جهانـی بـه رهـربی ایـاالت متحـده 

بـرای اولیـن بـار در تاریـخ افغانسـتان از حـق رای و مشـارکت سیاسـی 

معنـادار برخـوردار شـدند. کاندیـدای ریاسـت جمهـوری شـدند. 

در  یافتنـد.  راه  پارملـان  کرسـی  بـه  رای  حـق  پشـتوانه  بـا 

انتخابات هـای ریاسـت جمهوری و پارملانـی و شـوراهای 

والیتـی، بیشـرتین مشـارکت سیاسـی را رقـم زده اند 

از روندهـای دموکراتیـک  ناپذیـر  انـکار  و بخـش 

بوده انـد. مهم تـر اینکـه در این مدت، بیشـرت از 

هـر زمـان دیگر بـه کرسـی های دولتـی حضور 

یافته انـد.  این زنان هان نسـلی هسـتند که 

در دو دهـه حضـور جامعـه جهانی به رهربی 

دموکراتیـک  ارزش هـای  تجلـی  امریـکا، 

جامعـه  و  امریـکا  افتخارآمیـز  کارنامـه  و 

کـه  زنانـی  جهانـی محسـوب می شـدند. 

ایـن دو  بـه ارزش هـای مطـرح شـده در 

دهـه مفهـوم بخشـیدند و بـه تدریـج بـه 

الگویـی از رهـربان و متخصصان زن در 

تبدیـل می شـدند. منطقـه خاورمیانـه 

جناب معاون رئیس جمهور!

فرصت هـا  کـه  می دانیـم  مـا  همـه 

زنـان  ارزشـی  دسـت آوردهای  و 

نـه  اخیـر،  سـال   20 در  افغانسـتان 

خون بهـای  کـه  نبـوده  سـاده  تنهـا 

اسـت.  بسـیار  قربانی هـای 

بـرای  سـنگینیش  کـه  قربانی هایـی 

و  دولـت  شـانه های  روی  همیشـه 

متحدیـن  دیگـر  و  امریـکا  مـردم 

بین املللـی افغانسـتان که 

در ایـن راسـتا قربانـی 

باقـی  داده انـد، 

مانـد.  خواهنـد 

کـه  همچنـان 

شـانه های  روی 

مـردم  و  دولـت 

. ن نسـتا فغا ا

می دانیـم  مـا 

کـه در ایـن 20 

دریـچه

کـه نـگاه و بـاور ایدئولوژیـک و تندروانـه ی طالبـان نسـبت به مسـاله زنان 

اسـت. نکـرده  تغییـری  هیـچ  افغانسـتان  در 

همیـن چنـد روز پیـش طالبـان بـرای اولیـن بـار در فضـای مجـازی روی 

کلـب هـاوس بـا زنـان و نسـل جدیـد افغانسـتان وارد گفت وگـو شـدند. 

امـا، حـرف اول و آخـر طالبـان ایـن بـود کـه نـه انتخابـات را بـه رسـمیت 

می شناسـند. نـه حقـوق  بـر را. نه حقوق زن و سـایر حقـوق و آزادی های 

در  صحبت هایشـان  در  طالبـان  را.  افغانسـتان  مـردم  مدنی_سیاسـی 

کاب هـاوس حقـوق زن و حقـوق مدنـی- سیاسـی را فسـاد و فرهنگ غرب 

معنـا کرده انـد و گفته انـد در حکومـت پسـاصلح بـه زنـان اجـازه کار در 

بیـرون از منـزل را منی دهنـد. طالبـان بـار بـار نشـان داده اند کـه در تفکر 

و ایدئولـوژی تندروانـه ایـن گـروه ارزش هـای دموکراتیـک و حقـوق  بـری 

ندارند.   جـای 

ایـن همـه در حالـی اسـت کـه پـس از اعـام زمـان خـروج کامـل نیروهای 

ایـاالت متحـده امریـکا توسـط رئیس جمهـور بایـدن، سـازمان هایی چـون 

عفـو بین امللـل، دیدبـان حقـوق  بـر، سـازمان سـیا و شـاری از اعضای 

کنگـره ایـاالت متحده در خارج از افغانسـتان نسـبت به پیامـد این تصمیم 

بر رسنوشـت زنان افغانسـتان ابراز نگرانی کرده اند و در داخل افغانسـتان 

کمیسـیون مسـتقل حقوق  بر افغانسـتان و متام زنان این کشـور نسـبت 

بـه پیامـد تصمیم اداره شـا برای خـروج کامل رسبازان تان از این کشـور، 

نگران و وحشـت زده هسـتند.

جناب معاون رئیس جمهور!

اسـاس  بـر   2001 11سـپتامرب  حملـه  از  پـس  امریـکا  متحـده  ایـاالت 

قطعنامـه 1373 شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد بـه هـدف مبـارزه 

بـا تروریـزم، القاعـده و طالبـان حملـه نظامـی کردنـد. مبـارزه بـا تروریـزم، 

بازسـازی افغانسـتان، دولت سـازی و حایـت از دموکراسـی و حقـوق  بر 

از عمده تریـن ماموریت هـا و مسـوولیت های امریـکا در حضـور نظامـی اش 

بـه افغانسـتان تعریـف شـده بـود. امـا پـس از 20سـال حضـور سیاسـی- 

نظامـی، رسبـازان ایـاالت متحـده امریـکا در حالـی افغانسـتان را تـرک 

می کننـد کـه جنـگ و خشـونت در افغانسـتان در حـال افزایـش اسـت. 

طالبـان در کمـرت از دو مـاه نزدیـک بـه 100 ولسـوالی را بـا جنـگ ترصف 

کـرده انـد. در اکرثیـت از مناطـق افغانسـتان خیزش هـای مردمـی علیـه 

طالبـان در حـال شـکل گیری اسـت. در چشـم انـداز امنیتی_سیاسـی، 

احتال سـقوط افغانسـتان به جنگ های داخلی بسـیار اسـت. این یعنی 

پـس از 20سـال حضـور نظامـی امریکا بـه پاس رسـیدگی به مسـوولیتش 

در قبـال »امنیت جهانـی« و مبـارزه بـا تروریـزم در افغانسـتان، ایـن کشـور 

بـه دلیـل خـروج نظامـی غافلگیـر کننـده امریـکا  یک بـار دیگـر دچـار یک 

عقب گـرد ارزشـی و  امنیتی_سیاسـی شـده اسـت. 

جناب معاون رئیس جمهور!

مـردم افغانسـتان بـه ویـژه ما زنـان از حکومـت و اداره رئیس جمهـور بایدن 

و از شـخص شـا بـه عنـوان یـک زن در مقـام معاونـت ریاسـت جمهـوری 

ایـاالت متحـده امریـکا انتظـار داریم؛

- بـا توجـه بـه تعهـد اخاقـی کـه ایاالت متحـده بـه اعامیه جهانـی حقوق 

بـر و حایـت از حقوق بـر دارد.

- بـا توجـه به کلیـه ی کنوانسـیون های بین املللی در زمینه صلح و توسـعه 

و حقـوق بـر کـه ایاالت متحده بـه آن ها الحاق کرده اسـت. 

- بـا توجـه بـه امضا شـدن کنوانسـیون بین املللی رفـع کلیـه تبعیض علیه 

زنان از سـوی ایـاالت متحده.

- و در نهایـت بـا توجـه بـه مسـوولیت های حقـوق  بـری و بـا توجـه بـه 

"امنیـت  مفهـوم  قبـال  در  متحـده  ایـاالت  کـه  سیاسـی  مسـوولیت های 

جهانـی" دارد، شـا در چنیـن رشایط حسـاس مـردم افغانسـتان و به ویژه 

زنـان افغانسـتان را پـس از 20 سـال حایـت یکبار دیگـر در باتاق جنگ 

و خشـونت رهـا نکنیـد. 

جناب معاون ریاست جمهوری!

در پایـان ایـن نامـه بخاطـر رسنوشـت زنـان افغانسـتان و بخاطـر حـذف 

ارزش هـا و دسـت آوردهای 20 سـاله مـردم افغانسـتان و بـه پـاس احـرتام 

گذاشـن به خون بیش از 60 هزار رسباز افغانسـتان و خون 2300 رسباز 

ایـاالت متحـده بـرای دفـاع از ارزش هـای مشـرتک در 20 سـال گذشـته، 

بـا نوشـن ایـن نامـه از شـخص شـا بـه عنـوان یـک زن در مقـام معاونـت 

ریاسـت جمهـوری امریـکا می خواهـم و انتظـار دارم جهـت پاسـداری از 

ایـن ارزشـهای مشـرتک و قربانی هـای مشـرتک، در فصـل جدیـد از روابط 

میـان افغانسـتان و ایـاالت متحـده، اقـدام به توجـه و حایت ویـژه از زنان 

افغانسـتان را روی دسـت بگیـرد. مـا زنـان امـروز افغانسـتان از ظرفیـت و 

توانایـی کارآ بـرای ایجـاد یـک رابطـه ی موثـر بـا دفـرت شـا برخورداریـم. 

حضـور شـا در مقـام معاونـت ریاسـت جمهوری در کاخ سـفید می توانـد 

فرصـت طایـی بـرای حایـت از زنـان افغانسـتان باشـد. لطفن بـه عنوان 

یـک زن و بـه عنـوان بلندپایه تریـن رهـرب زن در دوره تاریخـی امـروز بیـش 

از پیـش بـه رسنوشـت بیـش از 15میلیـون زن در افغانسـتان فکـر کنیـد. 

بـه رسنوشـت زنانـی کـه در نتیجـه خـروج نظامـی امریـکا از افغانسـتان، 

قربانی هـای  و دسـت آوردهای 20 ساله شـان کـه حاصـل  فرصت هـا 

سـنگین و مشـرتک امریکا و افغانسـتان می باشـد، در معـرض تهدید 

و عقبگـرد قـرار دارد. 

با امید و احرتام 

فاطمه روشنیان

10جوالی 2021

سـال، بیـش از دو هزار و سـه صد )2300 ( نظامی زن و مـرد آمریکایی در 

افغانسـتان کشـته شـده اند و بیـش از 20 هـزار شـهروند نظامـی و ملکـی 

شـده اند. مجـروح  افغانسـتان  در  امریـکا 

مـا زنـان افغانسـتان از آنجـا کـه نزدیـک بـه 50 سـال را قربانیـان مضاعف 

جنـگ و خشـونت در رسزمین مـان هسـتیم، بسـیار بـا رصاحـت می دانیـم 

کـه بـا کشـته شـدن هـر رسبـاز امریکایـی در افغانسـتان، دسـت کم یـک 

خانـواده در ایاالت متحده امریکا دسـتخوش فاجعه و ویرانی شـده  اسـت. 

مـا زنـان افغانسـتان درد و داغ زنـان آمریکایـی را کـه پـدر، مـادر، بـرادر، 

خواهـر، همـر و فرزندشـان در افغانسـتان کشـته شـده اند، عمیقن درک 

می کنیـم. ارزش  قربانی شـان را می دانیـم. منونـه اش را شـا ایـن روزهـا 

در حرکت هـای اخیـر در شـال افغانسـتان می بینیـد. زنانـی کـه هر چند 

در حمـات  نظـام جمهـوری  ارزش هـای  از  دفـاع  راه  در  را  فرزندانشـان 

گروه هـای  دیگـر  و  طالبـان  بـا  نـربد  سـنگرهای  پشـت  در  و  تروریسـتی 

افراط گـرا از دسـت داده انـد امـا بـاز هم دسـت از مبارزه نکشـیده اند و بعد 

از فرزنـدان، همـران و برادرانشـان خودشـان سـاح بـه دسـت گرفته انـد 

تـا از ارزش هـای دموکراتیـک دو دهـه اخیـر در برابـر سـلطه طالبانی دفاع 

کننـد. اگـر امروز حتی زنان بی سـواد و زنانی که به سـن پیری رسـیده اند، 

در برخـی قریه جـات بـر ضـد طالبـان سـاح بـه دسـت می گیرنـد، بـه این 

دلیـل اسـت کـه ارزش های دموکراتیـک در دو دهه اخیر بـه بخش حیاتی 

جامعـه افغانسـتان بخصـوص بـرای زنـان تبدیـل شـده اسـت. مـن یقیـن 

دارم کـه شـا و بسـیاری از مادران و زنـان امریکایی می توانیـد مفهوم این 

حرکـت زنـان افغانسـتان را بـه خوبـی درک کنید.  

افغانسـتان  در  نظامیـش  سیاسـی-  حضـور  مـدت  در  امریـکا  واقـع،  در 

همزمـان بـا قربانی هـای سـنگین انسـانی، 20 سـال زمـان رصف کـرده 

اسـت و بیـش از 100 میلیـارد دالـر بـرای بازسـازی و دولت سـازی، تامین 

امنیـت و تحقـق دموکراسـی و حایـت از حقـوق  بری مردم بـه ویژه زنان 

افغانسـتان بـه مـرصف رسـانده اسـت. 

جناب معاون رئیس جمهور!

بیـرون تصمیم  بـرای  بایـدن  رئیس جمهـور 

ایـاالت  رسبـازان  کشـیدن 

افغانسـتان،  از  متحـده 

غافلگیرانـه ای  اقـدام 

مـردم  کـه همـه  بـود 

افغانسـتان بـه ویژه 

در  را  زنـان  مـا 

رسنوشـت  قبـال 

آینـده  و 

دسـت آوردهای 

20 سـال اخیـر 

نگـران و ناامید 

سـاخته اسـت. 

چـون، واقعیت 

یـر  پذ رنا نکا ا

اسـت  ایـن 

ما زنان افغانستان می دانیم که 20 سال حضور 
سیاسی- نظامی ایاالت متحده برای مبارزه با 
تروریزم، بازسازی افغانستان و برای حمایت از 

دولت سازی و نهادینه شدن دموکراسی و ارزشهای 
حقوق  بشری در کشور ما مهم، تاثیرگذار و ارزشمند 

بوده است.  
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گذاشــت. وحشــت کــرده بــودم؛ بــا صــدای لــرزان، ازش  زهره رحل

ــه  ــه ب ــی آن لحظ ــد. ول ــت را نکن ــن حاق ــه ای ــتم ک خواس

اولیــن بــار، شــاهد اشــک  ریختنــش بــودم، گفــت: »از زندگی 

یــک متنایــی بیــش نداشــتم؛ آنهــم بــودن در کنــار معشــوقم 

بــود. ولــی بابه جــان همیــن یــک خواهــش را هــم ازم ســلب 

ــه  ــه ب ــه ی لحظ ــه مثاب ــه، ب ــن خان ــودن در ای ــاال ب ــرد. ح ک

ــان  ــم بابه ج ــت. تصمی ــم اس ــش جهن ــوخن در آت ــه س لحظ

ایــن بــود، کــه قمــر و فریــد را بــه نــکاح یکدیگــر درآورد؛ 

ــاراض هســتیم. خــوب  ــا اینکــه می دانســت هــر دویــان ن ب

حــاال درســت شــد. بابه جــان را برنــده اعــام مــی دارم و فریــد 

بــرای همیشــه باخــت خــود را قبــول می کنــد. بگــذار از ایــن 

ــت،  ــودم نیس ــت خ ــیدنم دس ــس کش ــی نف ــه حت ــی ک زندگ

بــرای همیشــه راحــت شــومو« بعــد از ایــن گفتــاِر مال بــار، 

یــک گلولــه ی اســلحه را تحویــل قلــب اش کــرد و اُفتــاد روی 

زمیــن.

چــه خــوب شــد کــه فریــد، باخــت خــودش را در مقابــل بابــه 

رویدادهای زنان
در افغانستان و جهان

نیم میلیون امضا برای صلح

»ائتاف زنان در روند 

صلح« در یک 

نشست خربی در 

هرات از جمع آوری 

نیم میلیون امضا 

برای صلح خرب داد.

با این نشست 

حضور شاری از فعاالن حقوق زن، فعاالن 

جامعه ی مدنی و رسانه ها، استادان 

دانشگاه و کنش گران اجتاعی هفته 

گذشته در شهر هرات برگزار شده بود. 

در این نشست از 1۴هزار امضای اقشار 

مختلف جامعه در مرکز و ولسوالی های 

والیت هرات رومنایی شد که در حایت از 

صلح دولت با گروه طالبان و حفظ حقوق 

زنان در پروسه صلح جمع آوری شده است.

سهیا صربی، مدیر ارتباطات ریاست امور 

زنان هرات می گوید »مردم به وسیله ی 

جمع آوری این امضاها حایت شان را از 

روند صلح و حفاظت از حقوق زنان اعام 

کردند.«

و  زنان  کشتار  توقف  خواهان  هند  زنان 

کودکان در افغانستان شدند

ده ها زن در شهر ممبی 

هند در یک نشست 

خربی که با عنوان 

زنان  »همبستگی 

هند در محکومیت 

کودکان  و  زنان  قتل 

آتش  فراخوان  و  بس افغان 

فوری« برگزار شده بود، کشتار هدفمند در 

افغانستان را تقبیح و محکوم کرده به سازمان 

وضعیت  این  به  تا  فرستاده اند  نامه  ملل 

رسیدگی کند.

امروز)سه شنبه،  کشور  خارجه  امور  وزارت 

نر  با  خورشیدی(   1۴00 رسطان   15

ضمن  هندی  بانوان  این  گفت  خربنامه ای 

محکوم کردن کشتار هدفمند زنان و کودکان 

افغانستان،  جنگ  در  ملکی  افراد  تلفات  و 

اعرتاض نامه ای را به سازمان ملل متحد و نیز 

دولت افغانستان ارسال کرده اند.

این بانوان هندی در نشست برگزار شده روی 

حفظ دست آوردهای دو دهه اخیر افغانستان 

که  ساخته اند  نشان  خاطر  داشته  تاکید 

همیشه در کنار مردم افغانستان و حفظ نظام 

جمهوری خواهند ایستاد.

پاکستان نخستین مکتب با بودجه دولتی را 

برای زنان تراجنسیتی افتتاح کرد. بسیاری 

از افراد تراجنسیتی در پاکستان از خانواده 

یا  گدایی  راه  از  و  می شوند  طرد  جامعه  و 

افراد  می کنند.  معاش  امرار  روسپی گری 

این  در  کودکی  دوره  در  اغلب  تراجنسیتی 

کشور مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. مراد 

این  که  پنجاب  ایاالت  آموزش  وزیر  راس 

که  داد  قول  است  مستقر  آن  در  مدرسه 

رشایط آموزش برای همه فراهم شود.

نگرانی زنان ایران درباره رسنوشت زنان 

افغانستان 

یک جمعیتی از زنان 

ایرانی تحت عنوان 

»ائتاف زنان ایران 

در حایت از زنان 

افغانستان و مقابله 

با تسلط دوباره ی 

طالبان« در مورد جنگ 

و صلح افغانستان نظر داده و نسبت به 

رسنوشت زنان افغانستان در این وضعیت 

ابراز نگرانی  کرده اند.

در اعامیه این ائتاف آمده است که » ما 

زنان ایرانی نگران حاکمیت دوباره طالبان 

بر مردم افغانستان و اجرای قرائت های غیر 

دینی و ضد انسانی به نام اسام بخصوص 

بر زنان و دخرتان افغان هستیم.«

آنها تأکید کرده که »ما زنان ایرانی از 

هیچ تاشی برای رسانیدن صدای زنان 

افغانستان به سیاستگذاران منطقه ای 

و بین املللی که در سکوت نگران کننده 

فروافتادن ارزش های انسانی ملتی را نظاره 

می کنند، دریغ نخواهیم کرد.«

آنها از دولت ایران خواسته که مردم 

افغانستان را در جلوگیری از حاکمیت 

مجدد طالبان همکاری کند: »ما زنان 

ایرانی از سیاستگذاران و دولتمردان 

جمهوری اسامی )ایران( انتظار داریم تا با 

بهره گیری از متامی ظرفیت های موثر در... 

جلوگیری از حاکمیت و تسلط یکپارچه 

طالبان به طور جدی و فراگیر دنبال 

مناید.«

ادب

دادخواهی زنان افغانستان 
و منطقه برای توقف کشتار 

و تأمین صلح
نیمرخ

خون انار

جــان بیــان کــرد و از ایــن زندگــی بی معنــا خــودش را راحــت 

ــدا  ــان اوج پی ــحالی بابه ج ــه خوش ــذار همین گون ــرد. »بگ ک

کنــد.«

حــاال تــو بگــو کــه چگونــه خــودم را مقــرِص مــرگ فریــد 

ندانــم؟

ــه از مجلــس  ــا گری قصــه ی روزگار تلخــش را روایــت کــرده ب

بلنــد شــد و بیــرون رفــت.

ــه  ــه ب ــود، ک ــری ب ــد تی ــوزش، هانن ــای جانس ــا حرف ه ام

ســمت قلبــم پرتــاب شــد. چنــد لحظــه ای بــه گفتــارش 

کــرد.  جلــب  را  توجهــم  هیاهویــی،  کــه  می اندیشــیدم 

ــع  ــاهرگش را قط ــو ش ــا چاق ــی ب ــی در حویل ــد کس می گفتن

بــه ســمت  بلنــد شــدند،  از جــا  کــرده. همــه عــزادارن 

حویلــی بــه دویدنــد. مــن هــم بــه دنبالشــان راه اُفتــادم کــه 

ــد.  ــوش از رسم پری ــاک، ه ــه  هولن ــک صحن ــاهد ه ی ــا مش ب

ــر  ــد پ ــود، مانن ــن نب ــرت از ای ــاه، بیش ــِر بی گن ــی قم توانای

کاکایــش بــرای همیشــه زندگیــش را بــدرود گفــت. تــا هنــوز 

آخریــن جملــه ای کــه بیــان کــرده بــود، ذهنــم را درگیــر کــرد. 

بیایــد.  اوج  بابه جــان  خوشــحالی  همین گونــه  »بگــذار   "

ــر«. ــرِگ قم ــا م ــم ب ــروز ه ــد ام ــرِگ فری ــا م ــروز ب دی

ــرتی  ــراً دخ ــت; ظاه ــک می ریخ ــران اش ــر از دیگ جان گدازت

ــا هجــده ســال داشــت. پیاپــی  ــود کــه در حــدوِد هفــده ی ب

تکــرار می کــرد کــه خــودم را هرگــز بخشــیده منی توانــم 

چــون دلیــل مــرگ تــو، مــن بــودم. پرســیدم کــه چــه نســبتی 

بــا مرحــوم دارد؟ ولــی بــا شــنیدن ایــن ســوال آه و ناله هایــش 

را بیشــرت شــد.  

زنــی کــه در کنــارش نشســته بــود، گفــت: ایــن همــِر 

ــدا  ــت: بخ ــرد و گف ــکار ک ــرت ان ــا آن دخ ــت. ام ــوم اس مرح

خامنــش نیســتم؛ بــا خوانــدن چنــد آیــه و یــک خطبــه، نــکاح 

درســت منی شــود. بــا آنکــه دمل بــه حالــش می ســوخت، 

ــارش  ــت. کن ــم را برانگیخ ــس کنجکای ــش ح ــی حرف های ول

ــورد  ــش دادم و ازش در م ــه ای دلداری ــد لحظ ــتم، چن نشس

ــازه  ــم. ت ــاِم هــم بودی ــه ن ازدواجــش ســوال کــردم. گفــت: ب

ــه  ــودم کــه بابه جــان مــرا ب ــاز کــرده ب ــه ایــن دنیــا ب چشــم ب

نامــش کــرد. همین گونــه کودکیــم را در عاملــی از تصــورات 

ــوب  ــدم. از خ ــی گذران ــای زندگ ــی و دور از واقعیت ه کودک

ــل  ــه در مقاب ــز اینک ــدم؛ ج ــزی را منی فهمی ــا چی ــِد دنی و ب

ــا  ــی کــه پ ــود. زمان ــد ســاکت ب حــرِف بابه جــان همیشــه بای

ــد.  ــش آم ــم رس جای ــگار عقل ــی گذاشــتم، ان ــه دوراِن جوان ب

ــرای  ــی ب ــِم بزرگ ــه تصمی ــان چ ــه بابه ج ــردم ک ــازه درک ک ت

ــز  ــا هرگ ــردم، ام ــش ک ــا کوش ــار ه ــت. ب ــه اس ــم گرفت زندگی

دمل ایــن را قبــول منی کــرد کــه بــه نــکاح پــر کاکایــم 

ــار  ــم. خــودم را هــزار ب باشــم و یــک عمــر را کنــارش بگذران

ــان  ــم بابه ج ــن تصمی ــه ای ــت دادم ک ــل قناع ــزار دلی ــا ه ب

اســت و تغییرپذیــر نیســت. امــا نشــد؛ دِل مــن هرگــز راضــی 

بــه ایــن وصلــت نشــد. از طرفــی او پــر کاکایــم بــود؛ 

خــوب می دانســتم کــه او هــم مــرا منی خواهــد. حتــی 

می فهمیــدم کــه دلــش را بــه یکــی دیگــری داده، ولــی 

ــا  ــوان را ب ــی دو ج ــه زندگ ــت ک ــه می دانس ــا آنک ــان ب بابه ج

یــک قــول خــود بــر بــاِد فنــا می دهــد، نــه تنهــا از تصمیمــش 

منــرصف نشــد، بلکــه قــراِر ازدواج مــان را گذاشــت. روز موعود 

ــا حــِد  ــادم و ت ــه پیــش قدم هــای بابه جــان اُفت کــه رســید، ب

تــوان گریســتم. متــام جریــان را بــه بابه جــان بازگــو کــردم. 

ــن ازدواج نیســتیم. از  ــه ای گفتــم کــه هــر دویــان راضــی ب

ــه و زاری کــردم؛ کــه از  ــه، نال دامــان بابه جــان محکــم گرفت

ایــن تصمیمــش بگــذرد. چــون همدیگــر را دوســت نداریــم. 

ــا لگــد مــرا از  ولــی ســخنانش هنــوز در گوشــم می پیچــد. ب

خــود دور کــرد و گفــت: »دوســت داشــن چیســت بی حیــا؟ 

بــا هــر کســی کــه نکاحــت بســته شــد، بــا هــان یــک عمــر 

زندگانیــت را میگذرانــی و متــام.« بــه همیــن  ســادگی آن 

جملــه ی ســنگین را گفــت و عملیــش کــرد. آن روز مــا را 

ــره ی  ــم درآورد. در چه ــکاح ه ــه ن ــر ب ــت یکدیگ ــدون رضای ب

ــی  ــردم. وقت ــا ک ــابقه ای را متاش ــحالی بی س ــان خوش بابه ج

دســتم را کــِف دســِت پــر کاکایــم گذاشــت، زمیــن و زمــان 

را نفریــن کــردم خــودم، مــادرم، پــدرم و از همــه بیشــرت 

کنــم.  گریــه  وجــود می خواســتم  بــا متــام  را.  بابه جــان 

زمانــی کــه بــا هــم وارد ایــن خانــه شــدیم، حــس کــردم اینجــا 

هانــا گورســتانی ا ســت کــه منتظــر بــه آغــوش کشــیدن هــر 

دویــان بــود. کــِف اتــاق نشســته، ســاعت ها را رس دادم بــه 

ــال  ــه دنب ــا عجل ــم ب ــر کاکای ــی پ ــا. ول ــکَوه ها و گریه ه ش

چیــزی می گشــت؛ تــا اینکــه بعــد از چنــد لحظه یــی از 

ــش  ــاالی قلب ــت ب ــت و درس ــلحه را برداش ــک اس ــاری ی امل

همسر مرحوم 

آن روز ما را بدون رضایت یکدیگر به نکاح 
هم درآورد. در چهره ی بابه جان خوشحالی 
بی سابقه ای را تماشا کردم. وقتی دستم را 

کِف دسِت پسر کاکایم گذاشت، زمین و زمان را 
نفرین کردم خودم، مادرم، پدرم و از همه بیشتر 
بابه جان را. با تمام وجود می خواستم گریه کنم. 
زمانی که با هم وارد این خانه شدیم، حس کردم 
اینجا همانا گورستانی ا ست که منتظر به آغوش 

کشیدن هر دویمان بود. کِف اتاق نشسته، 
ساعت ها را سر دادم به شکَوه ها و گریه ها.

بابه جان را برنده اعالم می دارم و فرید برای 
همیشه باخت خود را قبول می کند. بگذار از 

این زندگی که حتی نفس کشیدنم دست خودم 
نیست، برای همیشه راحت شومو« بعد از این 

گفتاِر مالل بار، یک گلوله ی اسلحه را تحویل 
فتاد روی زمین.

ُ
قلب اش کرد و ا

ازین میهن که مانده عامل اشباح، می ترسم 

و از صلحی که وا کرده دهن از چاه، می ترسم 

شبیخون می خورد هردم سپهداران بیداری 

منی ریزد کسی اشکی به  جز متساح، می ترسم 

شغاالن بر رس گور رسافرازان »اتن« مست و 

جدال جیفه دارد شیخ و شاهنشاه، می ترسم 

صدای سنگسار و بوی مسلخ می رسد از راه 

و من چون بره یی محکوم قربانگاه، می ترسم 

یتیِم از پدر سه روزه ام رسباز شد؛ اما 

به دشمن می فروشد سنگرش را شاه، می ترسم 

تربها تازه دم، کرده هوس ساق صنوبر را 

منانده بر لب خنیاگران جز »آه می ترسم« 

شبیه دهقان پیر پینه پیرهن دیدم 

خزیده تکه قوغی زیر خرمنگاه، می ترسم 

درین نابیشه  ی شیراخته ی شمشادکش، مانده  

کاه سلطنت بر کله ی روباه، می ترسم 

ازین مردم که هر خونخوار را دیده به درباری 

چپن برده برایش از کتان ماه، می ترسم 

مثل قرآنی که دارد روی رف رسباز ما 

می پرستد میهن خود را خلف رسباز ما 

می خروشد مثل آمو طبل آزادی زنان 

می چکاند ماشه ها را بر هدف رس باز ما 

تا که دشمن را به خواب مرگ نفرستد کجا 

رس مباند روی بالش رسبه کف رسباز ما

شعرمهتاب ساحل
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خانـم رسابـی در ایـن نشسـت در مـورد وضعیـت فعلـی زنـان 

افغانسـتان و پیامدهـای مذاکـرات صلح در افغانسـتان بحث 

کـرد. امـا شـخص خانـم رسابـی از گفتگـوی بیشـرت در ایـن 

مـورد ابـا ورزیـد و گفـت: »بخاطـر اینکـه پیام هـای من شـاید 

از  کنـد،  تخریـب  را  صلـح  مذاکـره  میـز  بحث هـای(  )رونـد 

ایـن رو منی خواهـم نـر کنـم.«

UN Wom-  کشـورهای عضـو سـازمان ملـل در هاهنگی بـا

en از ۴0 میلیـارد دالـر بودجـه ای که نهادهـای مختلف برای 

پنـج سـال آینده تعهد سـپرده اند، مسـتفید خواهند شـد.

ایـن کمک هـا بـرای سـاخت زیربناهـای حقوقـی، نهادهـای 

حایـت  بـرای  تقویتـی  برنامه هـای  و  زنـان  حقـوق  مدافـع 

از زنـان بـه مـرصف خواهـد رسـید. مثـاً ایالـت جورجیـا بـا 

اسـتفاده از ایـن فرصـت زمانـی و امکانـات اقتصـادی تعهـد 

شـده، بـرای مقابلـه با تجـاوز جنسـی قانون جدیـدی خواهد 

جنسـی،  حقـوق  اقتصـاد،  روی  امریـکا  دولـت  و  سـاخت 

سـامت بـاروری و علیـه خشـونت بـا زنـان تـاش می کنـد، 

اتحادیـه فمینیسـتان مـرص روی قانـون طـاق و رسپرسـتی 

فرزنـد توسـط زنـان کار خواهـد کـرد و اوگانـدا بـرای کاهـش 

بـه آب  از دوش زنـان روی دسرتسـی  فشـار روزمـره زندگـی 

صحـی و دیگـر خدمـات عامـه کار خواهـد کـرد.

اسـت  قـرار  کـه  نکـرد  مشـخص  افغانسـتان  مناینـده ی  امـا 

افغانسـتان طـی پنـج سـال آینـده چـه سـازوکارهایی را برای 

مبـارزه بـا نابرابـری جنسـیتی و تأمیـن حقـوق زنـان دنبـال 

خواهـد کـرد.

نشسـت  ایـن  در  فرانسـه  رئیس جمهـور  مکـرون،  امانوئـل 

دولـت  نخسـت  اولویـت  جنسـیتی  برابـری  »تأمیـن  گفـت: 

او اسـت و خوشـحال اسـت کـه امـروز جهـان بـا او دیـدگاه 

دارد.« مشـرتکی 

نشسـت  متحـد،  ملـل  سـازمان  کل  دبیـر  گوتـرش،  آنتونیـو 

پاریـس را »یـک لحظـه تاریخی بـرای ایجاد تعادل جنسـیتی 

در جهـان« خوانـد.

بـا  نیـز  ملـل  سـازمان  زنـان  اجرایـی  مدیـر  نـکا،  مامبـو 

خوش بینـی از تعهـد جهانـی بـرای برابـری جنسـیتی گفـت: 

»مـا بـا هـم متحـد و متقاعـد خواهیـم شـد کـه بایـد ریسـک 

کنیـم و کارهـا را متفـاوت انجـام دهیـم، دسـتور کار نامتـام 

پکـن را احیـا خواهیـم کـرد.«

زندگـی  در  کـه  همچنـان  دهیـد  قـرار  بردوسـتانه 

خصوصی تـان در مـن زندگـی و در قلب تان جـای داده اید.«

عنـوان  بـه  گزینـه  دو  ملـل  سـازمان  زنـان  اعامیـه  طبـق 

کلیدی تریـن راهـکار تأمیـن برابـری زن و مـرد در جهـان طی 

پنـج سـال آینـده پیش بینـی شـده اسـت: کاهـش خشـونت 

فمینیسـتی. از جریان هـای  و حایـت  زنـان  علیـه 

افغانسـتان یکـی از کشـورهای عضـو سـازمان ملـل اسـت که 

سـاالنه بـه طـور اوسـط پنـج هـزار قضیـه خشـونت علیـه زنان 

گـزارش می شـود.

به گفته ی خانم سرابی به جز نمایندگان 
افغانستان و سوریه، دیگر اشتراک کنندگان 

از سازوکارهای متفاوت و الگوهای مثبت 
بحث می کردند، اما نمایندگان افغانستان 

و سوریه در مورد تروریزم و تأثیر آن بر 
وضعیت زنان بحث کرده اند.

»زنان را در متن رویدادهای مرتبط به صلح، 
امنیت و خدمات بشردوستانه قرار دهید 

همچنان که در زندگی خصوصی تان در متن 
زندگی و در قلب تان جای داده اید.«

بنیادهـای  دولتـی،  نهادهـای  جهانـی  بـزرگ  هایـش  در 

خیریـه و سـکتور خصوصـی حـدود ۴0 میلیـارد دالـر جهـت 

برابـری جنسـیتی در جهـان تعهـد کردنـد. تأمیـن 

هایـش نسـل برابـری )Generation Equality Forum( از 

سـوی UN Women از تاریـخ 30 جـون تـا 3 جـوالی 2021 

میـادی بـه میزبانـی فرانسـه و بلجیم در شـهر پاریـس برگزار 

. شد

ایـن چهارمیـن نشسـت بزرگ جهانـی در مورد زنان اسـت که 

پـس از جنـگ جهانـی دوم برگـزار می شـود. آخریـن نشسـت 

جهانـی 25 سـال قبـل، 1995 میـادی در پکـن – چیـن 

برگـزار شـده بود.

در نشسـت چهـار روزه ای کـه در شـهر پاریـس برگـزار شـده 

بـود، انتونیوگوتـرش، دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد، فومزیله 

UN Wom- (موالمبـو نـکا، مدیـر اجرایـی زنان سـازمان ملـل 

en(، امانوئـل ماکـرون، رئیس جمهور فرانسـه، کاماال هریس، 

معـاون رئیس جمهـور امریکا، هیاری کلینتـون، وزیر خارجه 

پیشـین امریـکا و نادیـا مـراد، برنـده جایـزه نوبـل ادبیـات از 

معروف تریـن اشـرتاک کنندگان ایـن هایـش بودنـد.

افغانسـتان، داکـرت حبیبـه رسابـی، عضـو  از  بـه منایندگـی 

هیـأت مذاکره کننـده ی صلـح دولـت بـا گـروه طالبـان حضور 

بود. یافتـه 

هایـش  ایـن  از  پـس  اعامیـه ای  در  سـازمان  ملـل  زنـان 

نوشـته اسـت کـه »ایـن تازه تریـن اقـدام جهانـی بـرای تحقق 

برابری جنسـیتی اسـت کـه کشـورهای عضو سـازمان ملل به 

سـپرده اند.« تعهـد  نشسـت  ایـن  پیان نامه هـای 

 هایـش نسـل برابـری 2021 در پاریـس هفـت روش کاری 

جهـان  در  جنسـیتی«  برابـری  »تأمیـن  رونـد  تریـع  بـرای 

ملـل  سـازمان  عضـو  کشـورهای  کـه  اسـت  کـرده  پیشـنهاد 

بایـد بـا اسـتفاده از ۴0 میلیـارد دالر رسمایه گذاری مشـرتک 

برابـری   2026 تـا   2021 آینـده  سـال  پنـج  طـی  جهـان 

را تریـع کننـد. جنسـیتی 

1. پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت

2. تضمین عدالت اقتصادی و حقوق زنان

3. مالکیت و سامت بدن زنان

۴. اقدام فمینیستی برای عدالت

5. پرورش فناوری و نوآوری برای برابری جنسیتی

6. رسمایه گذاری روی جنبش های فمینیستی

7. حضـور زنـان در پروسـه های صلـح و امنیـت و اقدامـات 

را  »زنـان  کـه  اسـت  خواسـته   UN Women بردوسـتانه: 

و خدمـات  امنیـت  بـه صلـح،  مرتبـط  رویدادهـای  مـن  در 

دانسن اصل و جایگاه هر فرد اعم مرد و زن امری مهم در 

یک  عنوان  به  افغانستان  زنان  است.  دولت  پیرفت  عرصه 

نشیب های  و  فراز  با  کشور  تاریخ  در  محروم  همیشه  بخش 

دو  مردان  و  زنان  که  آنجایی  از  هستند.  مواجه  بسیاری 

شهروند یک جامعه هستند و در ترقی و آبادی افغانستان از 

این مسئله  به  باید  بنابراین  نقش یکسان برخوردار هستند، 

پرداخت که زنان در کجای سیاست افغانستان قرار دارند و 

نقششان در جامعه چگونه باید باشد. 

اگر کشور را به مثابه یک انسان در نظر گیریم، زنان و مردان 

دو دست های انسان به حساب می آید که بدون هر کدام از 

این دو منی توان امور را به راحتی و به طور بایدی پیش برد. 

برای رفاه و جلوگیری از ضیاء وقت به هر دو دست نیاز است. 

یک  عنوان  به  جایگاه شان  و  نقش  از  زنان  اگر  همین گونه 

امور  در  منی توانند  باشند،  نداشته  آگاهی  کشور  شهروند 

سیاسی  امور  از  چنانکه  و  باشند  داشته  اشرتاک  سیاسی 

سوی  به  کشور  یک  رسیدن  مرحله  باشند  نداشته  آگاهی 

خودکفایی ترقی و پیرفت طوالنی تر خواهد بود. 

و  موانع  با  گذشته  سال  هشت  در  زنان  معلوم  قرار 

روزمرگى  و  اجتاعى  عرصه هاى  در  زيادى  محدوديت هاى 

رانده  عقب  به  پيرفت  مسري  در  همواره  و  هستند  مواجه 

شده اند كه خود ضايعه بزرگي است براى دولت افغانستان. 

طبق آمار رسمی حدود نیمی از جمعیت افغانستان را زنان 

تشکیل می دهند، در حالیکه میزان حضور زنان در مشاغل 

دولتی کمرت از یک سوم برآورد شده است.

با این حال زنان افغانستان از مسري آغاز و بالخصوص پيش 

از ورود طالبان نقش زيادى در پيرفت افغانستان آن زمان 

داشتند. 

زنانی که به شهرت رسیده اند و از جایگاه مردمی برخوردارند 

هنوز  وىل  مي كوشند  حقوقشان  براى  مخلصانه  كه  زناىن  و 

رسانه ای نشدند، هر کدام از جمله زنانی هستند که در مسیر 

شکوفایی افغانستان نقش واالیی دارند.

دموکراسی  و  بر  حقوق  سازمان  در  که  تحقیقی  »در 

شده«  منتر  مردان  نگاه  از  زنان  »حقوق  نام  به  افغانستان 

و  اسام گرا  نهادهای  افزایش  دلیل  به  که  می دهد  نشان 

بیشرت شدن مدارس دینی خارج از کنرتول دولت، مشارکت 

زنان در اجتاع با چالش های زیادی روبرو شده است. این 

بررسی که حاصل دو سال تحقیق و مصاحبه با تعداد 3900 

حبیبـه رسابـی، مناینـده افغانسـتان در نشسـت پاریـس بود. 

او در گفتگـو بـا نیمـرخ می گویـد کـه در ایـن نشسـت بیشـرت 

برابـری  تأمیـن  بـرای  الگوهـای مثبـت  از  اشـرتاک کنندگان 

جنسـیتی بحـث می کردنـد.

بـا  یـک هـدف اساسـی  ایـن نشسـت  بگفتـه خانـم رسابـی 

عنـوان »تعهـد جهانـی بـرای رسـیدن بـه برابـری« را دنبـال 

می کـرد و بـه همیـن نتیجه هم رسـید، یعنی همه کشـورهای 

عضـو تعهد سـپردند کـه برای برابری جنسـیتی تـاش کنند.

بـه گفتـه ی خانـم رسابـی بـه جـز مناینـدگان افغانسـتان و 

سـوریه، دیگـر اشـرتاک کنندگان از سـازوکارهای متفـاوت و 

الگوهـای مثبـت بحـث می کردند، امـا منایندگان افغانسـتان 

و سـوریه در مـورد تروریـزم و تأثیـر آن بـر وضعیـت زنـان بحث 

کرده انـد.

خانـم رسابـی عضـو هیـأت مذاکره کننـده دولـت افغانسـتان 

در پروسـه صلـح بـا گـروه طالبـان اسـت. او و همراهانش این 

روزهـا در قطـر مـرصوف چانه زنی های سیاسـی برای رسـیدن 

بـا گـروه طالبـان هسـتند. سـفارت فرانسـه  بـه یـک توافـق 

تجدیـد  بـه  نسـبت  ابـراز خوش بینـی  افغانسـتان ضمـن  در 

تعهـدات جهانـی بـرای برابـری جنسـیتی نوشـته اسـت کـه 

امور زنان به طور مشخص درباره مشکات زنان کار می کند. 

به این وزارت اختصاص داده شده  از بودجه دولت  قسمتی 

از  دور  به  است.  کارمندان  و  اعضا  ساختار  دارای  و  است 

و  بوده  اندک  وزارت  این  کارکردهای  می رود  توقع  که  آنچه 

بوده  کابل  در  آن  مرکز  ندارد.  زنان  وضع  در  آنچنانی  نقش 

در  زن ستیز  و  افراطی  گروه های  وجود  و  ناامنی  دلیل  به  و 

به مرکز  از کنرتول  والیات منایندگی نداشته و حتی گاهی 

هم ضعیف به نظر می رسند.

می کنند،  تصور  زنان  که  آنچه  برعکس  مستعار(  )نام  مریم 

افغانستان  زنان  برای  را  بی شاری  کارهای  وزارت  این 

است  این  بر  مردم  »باور  می گوید:  وی  است؛  داده  انجام 

کنار  در  ولی  است  ناکارا  و  بی کفایت  زنان  امور  وزارت  که 

جمعی که بی مرصف هستند، جمعی از زنان وجود دارد که 

خستگی ناپذیرند و برای حقوق هم نوعان خود می کوشند؛ از 

جمله کارکردهایشان می توان به مساله رسیدگی به زنانی که 

در زندان های پلچرخی از سوی گروه های متفاوت به شمول 

مسئوالن زندان ها و طالبان مورد اذیت و تجاوز جنسی قرار 

می گرفتند، اشاره کرد. جمعی از زنان با مقامات مربوطه به 

این  جلو  بتوانند  تا  کردند  گفتگو  حقوقی  نهادهای  کمک 

عمل را گیرند.«

این  در  که  سازمان هایی  و  نهادها  زنان،  امور  وزارت  بدون 

آن  مهم  چند  است،  بسیار  تعدادشان  می کنند،  کار  راستا 

میشود از:سازمان دموکراتیک زنان افغانستان، توامنندسازی 

زنان  سیاسی  مشارکت  کمیته  متشبث،  زنان  افغان،  زنان 

افغانستان،  زنان  برابری  اتحادیه  افغان،  زنان  شبکه  افغان، 

کمپاین 50 درصد زنان جوان برای تغییر، جمعیت انقابی 

عنوان  به  که  آنچه  ولی  کرد.  اشاره   ... راوا  افغان  زنان، 

وجود  عمل  در  که  آنچه  با  می شود  داده  نشان  دستاوردها 

از  گزافی  بودجه های  که  این  با  دارد.  بسیاری  تفاوت  دارد، 

سوی دولت های خارجی و سازمان های حقوق بری تحت 

نام کمک به زنان افغانستان به حکومت داده می شود. تغییر 

زنان روستایی و حتی در بسیاری موارد  مشخصی در وضع 

زنان در مرکز شهرها نیاورده است. جای نگرانی است که در 

این اواخر بی اعتادی های به میان آمده باعث شده با کمبود 

کمک ها مواجه شویم. 

افغانستان  صلح  گفتگوهای  که  است  سال  یک  به  نزدیک 

که  آنچه  است.  افغانستان  در  رسانه ها  خربهای  خط  رس 

باعث نگرانی است بحث کم رنگ بودن مساله زنان و نقش 

دوران  در  آنان  و رسنوشت  تصمیم گیری های صلح  در  آن ها 

پسامذاکرات صلح می باشد.

برخـی معتقدنـد بـا تـداوم وضـع موجـود جامعـه افغانسـتان 

از نظـر تحقـق دموکراسـی و بهبـود وضعیـت زنـان در حـال 

اسـت. عقب گـرد 

 بـه نقـل از مروارید ضیایی )رئیس موسسـه زنـان کانادا برای 

زنـان افغـان(: »ما گام های نخسـت را با امیدواری برداشـتیم 

تـا در مسـیر جمهـوری حرکـت کنیـم، اما با تأسـف حـال این 

دسـتاوردها را بـا چنـگ و دنـدان محکـم گرفته ایـم تـا مبـادا 

از دسـت برود.«

از سـوی دیگـر امیـدواری بـر ایـن اسـت کـه رئیـس جمهـور 

غنـی، بیانیه  هـای ایشـان در مـورد مذاکـره صلـح و خاصتـاً 

بحـث زنـان بیـان داشـته کـه هیـچ گاه اجـازه نخواهـد داد، 

اطمینـان  و  نادیـده گرفتـه شـود  زنـان و دست آوردهایشـان 

می دهـد کـه حامـی زنـان و حقوق شـان خواهد بود امـا اینکه 

تـا چـه انـدازه می تـوان بـه ایـن حرف ها جامـه عمل پوشـاند، 

نامعلـوم اسـت.

مرد در ۴ شهر افغانستان شامل کابل، هرات، بامیان، بلخ، 

ننگرهار می شود، نشان می دهد که برخورد مردان نسبت به 

زنان بدبینانه، پرخاشگرانه و رسکوب گرایانه است.«

بُعد  در  تصمیم گیری ها  از  بسیاری  در  مردان  شوربختانه 

بُعد بزرگرت  به کانون خانواده( و در  کوچک )مسایل مربوط 

را  اول  حرف  دولت داری(  و  سیاست  به  مربوط  )مسایل 

می زنند و زنان را مبدل به جنس دوم کرده اند. این روند که 

از زمان ورود طالبان گسرتده تر شده سبب گردیده است که 

توانایی های زنان به حاشیه رانده شود. با این حال وضعیت 

جدید  حکومت  تاسیس  و  موقت  اداره  ایجاد  از  بعد  زنان 

رشد  آن  وجود  با  بود،  بهبودی  به  رو   200۸ سال های  تا 

تندرو  فعال شدن شبکه های  و  گروه های محافظه کار دینی 

پیرفت های زنان را ضعیف کرده است.

توانستند  اخیر  سال  دو  در  زنان  خوش بینانه،  دید  از 

حضورشان را در جامعه نشان دهند و صدایشان را بُلند کنند. 

راستا  این  در  مربوطه  وزارتخانه های  و  نهادها  نقش 

همچنان ضعیف به نظر می رسد. اکنون در افغانستان وزارت 

 حسین احمدی

سهم افغانستان از  ۴0 میلیارد دالر برابری جنسیتی
خواست بخش زنان سازمان ملل در همایش برابری جنسیتی: »زنان را در قلبتان جا می دهید، در صلح و امنیت نیز مشارکت دهید«

 بریشنا عزت یار 

زنان در کجاى سیاست افغانستان قرار دارند؟

چشمانداز
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در ده ولسوالی کاروبار اقتصادی زنان خوابید
توسعه  ملی  برنامه  مسئوالن 

می گویند  روستایی  اقتصاد 

و  جنگ  افزایش  از  پس 

به  ولسوالی ها  از  برخی  سقوط 

فعالیت  طالبان،  گروه  دست 

ولسوالی  ده  در  برنامه  این 

است. شده  متوقف  کشور 

این برنامه به کمک بانک جهانی 

برای  اقتصادی  رشد  زمینه های 

500 هزار زن را در رسارس کشور 

فراهم کرده بود. حاال مسئوالن این برنامه می گویند که بخاطر تشدید جنگ فعالیت 

این برنامه در هفت والیت، محدود شده و کارمندان آن محل کارشان را ترک کرده اند.

مستفیدشوندگان  بیشرت  که  روستایی  اقتصاد  توسعه  ملی  برنامه  طریق  از 

زراعتی،  فارم های  بخش های  در  زنان  فعالیت  زمینه  هستند،  زنان  آن 

می کند.  فراهم  دستی  صنایع  و  دام داری  لبنیات،  پروسس  و  تولید  شبکه های 

شده اند. شخصی  کاروبار  صاحب  مستقیم  صورت  به  زن  هزار   15 تاکنون 

به گفته ی لطیفه مجیدی، رییس اجرایی برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی وزارت امور زنان، 

بانوان توانسته اند با استفاده از این فرصت محصوالت شان را در منایشگاه ها و بازار ملی و 

منطقه ای برسانند، اما با گسرتش جنگ این فعالیت های اقتصادی زنان آسیب دیده است. 

فاریاب؛ حضور زن در محفل سازوسرود ممنوع!
شورای  عضو  نوری،  آق محمد 

رسانه ها  به  فاریاب  والیتی 

گفته است: »در تازه ترین حکم 

ولسوالی های  در  که  طالبان 

فاریاب  در  اندخوی  چهارگانه 

که  است  آمده  شده  منتر 

محرم  بدون  منی توانند  زنان 

رشعی به بیرون از خانه بروند 

عروسی  محفل های  در  و 

باشد،  سازورسود  آن  در  که 

کند.«  رشکت  کسی  نباید 

جوزجان؛ مکتب رفتن دختران ممنوع!
از  که  خانواده هایی  از  شاری 

آقچه ی والیت جوزجان  ولسوالی 

دست  به  شدن  کشته  ترس  از 

شهر  به  و  شده  فراری  طالبان 

پناه  والیت  این  مرکز  شربغان، 

محدودیت های  از  آورده اند، 

دارند. شکایت  زنان  بر  طالبان 

خانواده ها  این  از  برخی 

که  گفته اند  رسانه ها  به 

طالبان  گروه  جنگجویان 

مرد  )همراه  محرم  بدون  زنان  گشت وگذار  مساجد  بلندگوهای  طریق  از  آقچه،  در 

کردند. اعام  ممنوع  نیز  را  دخرتان  رفن  مکتب  و  کرده  منع  را  خانواده(  اعضای  از 

والیت  ولسوالی های  از  محدودی  تعداد  که  روزها  این 

نیروهای  تاش  و  مردمی  خیزش های  بخاطر  غور 

زن  صدها  مانده ،  امان  در  طالبان  هجوم  از  امنیتی، 

از  ملکی  افراد  کشتار  و  جنگ  افزایش  به  واکنش  در 

شده اند. مسلح  والیت  این  مرکز  در  طالبان  گروه  سوی 

تاریخ سیزدهم رسطان  به  غور  مقام والیت  دفرت مطبوعاتی 

خرب  زنان  اعرتاضی  گردهایی  یک  از  تصاویری  نر  با 

در  برداشته اند.  ساح  طالبان  علیه  زن  صدها  که  داد 

این اعرتاض دیده می شود که صدها تن  ویدیویی  نوارهای 

والیت  مرکز  فیروزکوه،  شهر  در  میان سال  و  جوان  زنان  از 

مردم  که  می دهند  هشدار  طالبان  به  اسلحه  حمل  با  غور 

امنیتی  و  دفاعی  ملی  نیروهای  کنار  در  مرد(  و  )زن  غور 

حکومت  »بازگشت  و  می رزمند  طالبان  علیه  افغانستان 

داد. نخواهند  اجازه  را  طالبان«  تاریک  دوره ی  و  شاق 

بلخ؛ بازگشت شالق

فرهاد عظیمی، والی بلخ به تاریخ شانزدهم رسطان در یک نشست خربی اعام کرد: 

»در مناطقی که به تازگی تحت ترصف طالبان درآمده است جنگجویان این گروه زنان 

را شاق می زنند.«

آقای عظیمی گفت، مردم شکایت دارند که »در ولسوالی بلخ والیت بلخ زنان توسط 

که  می کنند  تطبیق  مردم  بر  را  قانونی  هان  طالبان  و  می شوند  زده  شاق  طالبان 

بیست سال قبل در زمان حاکمیت رژیم امارت اسامی داشتند.«

تخار؛ نکاح اجباری زنان

والیت  باشندگان  از  تن  ده ها 

تجمع  یک  در  کابل  مقیم  تخار 

وضعیت  به  نسبت  اعرتاضی 

تحت  مناطق  در  زنان  نامناسب 

نگرانی  ابراز  طالبان  کنرتل 

کردند.

که  دادند  هشدار  معرتضان  این 

زنان در تخار در معرض خشونت 

دارند؛  قرار  جنسی  تجاوز  و  حاد 

خانواده ها  به  طالبان  گروه  زیرا 

اعام کرده که هر خانواده یک دخرت شان را به نکاح جنگجویان گروه طالبان درآورند.

صدای زنان در معرض خاموشی

در والیت های شال و شال رشقی کشور فعالیت 

20 رسانه مستقل مختل شده که رادیو همصدا در 

تخار منونه ای از آن هاست.

در  زنان  اعرتاضی  پایگاه  آخرین  همصدا  رادیو 

تخار است. سیمین حسینی، رییس رادیو همصدا 

رسانه ها  وضعیت  که  است  کرده  اعام  تازگی  به 

نیست،  خوب  والیت  این  مرکز  تالقان،  شهر  در 

زنانه  رسانه  این  کارمندان  و  شده  متوقف  همصدا  رادیو  روزمره ی  برنامه های  نرات 

شهر  در  مردم  است،  فعال  هنوز  محلی  رادیوی  این  استدیوی  شده اند.  خانه نشین 

تالقان و ولسوالی های تخار صدای زنان را از طریق امواج این رادیو می شنوند ولی همه 

برنامه هایی است که پیش از حضور طالبان در تخار ضبط و تولید شده بود.

در ولسوالی هایی که طالبان تصرف کرده چه می گذرد؟

زاد گاهش  از سفری که در سال 6931 در  شکریه 
منطقه  به  مسافرت  از  است،  داشته  بغان  والیت 
تحت کنرتل طالبان خاطره  تلخی دارد و هنوز هم 
تجربه آن سفر زندگی ورزشیش و اقتصاد خانواده اش 

را تحت تاثیر قرار داده است.
بربم،  آن  از  نام  که منی خواهم  ورزشی  تیم  یک  با   
بعد  رفتیم،  بغان  والیت  دخرتان  روحیه دهی  برای 
از گذشت سه روز از سفر در این والیت، مرا یکی از 
به  من  کرد،  دعوت  خانه شان  به  فامیلان  دخرتان 
را  او  بود، دعوت  آنجا مصون خواهم  در  اینکه  نیت 
قبول کردم و به خانه اش رفتم. در نزدیک خانه شان 
تعقیب  مرا  موترسایکل سوار  چند  شدم،  متوجه 
می کند، وقتی داخل خانه شدم. دخرت خامنی که 
مرا دعوت کرده بود، گفت که آن ها طالب ها هستند 
بودم،  ترسیده  به شدت  من  اما  ندارند،  کار  تو  با  و 
بیرون  راه  متوجه یک  داخل خانه شدم.  که  همین 
رفت شدم که آنجا کاه خانه بود و  گاوها را  نگهداری 
نزدیک  موترسایکل ها  صدای  که  زمانی  می کردند. 
می شد و صدای توقف شان را شنیدم، دروازه چوبی 
در حال باز شدن بود، من از وسط گاوها و کاه ها به 
پشت خانه رفتم و از آنجا به سمت خانه مادر کانم 

که ده دقیقه دورتر از این خانه بود، راه افتادم. 
زمانی که رسیدم چادری را به رسم کشیدم که طالبان 
باز کردند، هان دخرت  را  به تعقیب من دروازه  هم 

همراهی  را  آن ها  که  کردند  مجبور  را  میزبان  خانم 
ورزشکار  دخرت  این  که  می گفت  آن ها  به  و  می کرد 
این منطقه  و در  ندارد  را  از ما کسی  بجز  اینجا  در 
کسی را منی شناسد. من در تنوری که رسش بسته 
بود، پنهان شده بودم و یکی از آن ها گفت که اگر 
خانه این ها نیست، حتمن در خانه های همسایه ها 
پنهان شده، در بیرون از خانه منتظر ماندند تا شاید 
از یکی از خانه ها بیرون شوم.  وقتی اذان شام شد و 
این طالبان، همه به مناز جاعت رفتند، پر مامایم 
که می دانست و منتظر مناز شام بودیم، ساعت شش 
بود که رسک خلوت شده بود و من با پر مامایم به 
طرف رسک عمومی از وسط زمین ها به راه افتادیم 
از  بعد  کردیم.  حرکت  کابل  طرف  به  هانجا  از  و 
رفن من طالبان خرب شدند که پر مامایم نیست و 
فهمید که من هانجا بودم، آن ها به خانه مادرکانم 
شیشه های  متام  سنگ  و  گلوله  با  و  کردند  حمله 
خانه شان را شکستند، زمانی که پر مامایم دوباره 
دستگیر  را  او  طالبان  برگشت.  بغان  خانه شان  به 
کردند و تا چهار روز در بندشان بودند. بعد از چهار 
روز شکنجه و آزار پر مامایم را رها کرده و به او گفته 
بودند که کابل راه دوری نیست، دخرتی را که فراری 

دادی، پیدایش می کنیم.
اعضای  از  هیچ یک  نه  و  من  نه  اتفاق  آن  از  بعد 
برویم.  زادگاهان  بغان  نکردیم،  جرات  خانواده 
حتا زمین هایان که عاید ساالنه مان بود در بغان، 
کرده  کاری  هیچ  ما  و  شد  ترصف  زورمندان  توسط 
نتوانستیم، پدرم دوبار خواست برود تا شاید بتواند 
دوباره زمین های ما را بگیرد، ولی پر مامایم مانع 
شد و گفت که اگر بیایید هم خودتان و هم ما را با 

خطر جدی مواجه می کنید.
بعـد از آن پـدرم از مـن و خواهـرم کـه مربـی ورزشـی 
کنیـم.  تـرک  را  ورزش  کـه  بـود، خواسـت  نیـز  مـن 
اشـرتاک  نیـز  مـرزی  بیـرون  مسـابقات  در  خواهـرم 
کان  آرزوهـای  و  رویاهـا  مـا  هـردوی  و  بـود  کـرده 

داشـتیم.  
مـا از آن اتفـاق شـدیدن آسـیب روحـی و روانی دیده 

بودیـم، ناامیـد شـدیم و آرامش مان بهـم خورد. 
پـدرم کـه نگـران مـن و خواهـرم بـود، گفـت: دولـت 
و نهـاد هـای مسـئول توجـه منی کننـد، بهـرت اسـت 
بخاطـر تامیـن امنیـت خودتـان و خانـواده ورزش را 
تـرک کنیـد. چهـار سـال کاراتـه شـتوکان کار کردم،  
بعـد از آن اتفـاق دیگـه متریـن نکـردم و مسـابقه هم 

ندادم.
مـن و خواهـرم همـه ی راه هـای ارتباطـی از جملـه 
حسـاب های کاربریـان در فیسـبوک و اینسـتاگرام 
را بسـتیم، شـاره مان را عـوض کردیـم تا با رسـانه ها 

در ارتبـاط نباشـیم.
حتـی بـا دوسـتان ورزشـکار، هم تیمی هـا و همـه ی 
و  آرزوهـا  متـام  بـا  و  کـردم  رابطـه  قطـع  دوسـتانم 

کـردم. حافظـی  خـدا  رویاهایـم 

»دختری را که فراری 
دادی، پیدایش 

می کنیم«

غور؛ خیزش مسلحانه ی زنان علیه طالبان

»طالبان بیاید، می فهمید،آزادانه بیرون برآمدن یعنی چه« 

آرامش  به  که  آدمی  هر  وجود  از  روح  که  انگار  روزها  این 

نگران  مادری  و  پدر  است.  رفته  می اندیشد،  صلح  و 

هستند،  جوان شان  دخرتان  خصوصاً  فرزندان شان  حال 

که  نیم بندی  آزادی  دادن  دست  از  نگران  دخرتان 

سکوت  را  رشیف  مزار  شهر  روزها  این  هستند.  داشتند، 

است. گرفته  مردم  از  را  آرامش  و  گرفته  فرا  هراس انگیزی 

قوانین  با پخش  که طالبان  است  بلخ  ولسوالی  از  روایتی 

سختگیرانه  شان در قبال زنان و دخرتان که اجازه ندارند، 

بدون محرم و پوشیدن برقع یا چادری از خانه بیرون بروند 

یا هم از ولسوالی شولگر که دخرتان خوردسال هم مجبور 

بیایند. مزاررشیف  شهر  به  و  بپوشند  چادری  که  شدند 

خویش  خودساخته  قانون  کردن  تطبیق  حال  در  طالبان 

مجبور  بلخ  ولسوالی  اهالی  هستند.  اکراه  و  تفنگ  زور  با 

را  و مردان  آماده کنند  را  آنان  هستند که سه وقت غذای 

آنان  به  اگر  هم  یا  کرده  گروهشان  به  پیوسن  به  مجبور 

نیروی انسانی منی دهند، مجبور به پرداخت پول می کنند.

در قریه داالن ولسـوالی شولگره هم چنین وضعیتی جریان 

دارد و بـا تکتیـک جدیـد کـه ما به مـردم عـام کاری نداریم، 

آنـان  و  هـزاره  مـردم  خصوصـاً 

می تواننـد راحـت مـرصوف کار 

و پیشـربد امـورات زندگی شـان 

در  می خواهنـد  باشـند، 

کننـد. بـاز   جـا  مـردم  دل 

امـا مـا دخـرتان و زنـان والیـت 

وضعیـت  ایـن  نگـران  بلـخ 

وقتـی  هسـتیم،  اسـف  بار 

موجـی  بـا  برویـم،  شـهر  در 

موی کوتـاه  طالبـان  از 

صـدا  کـه  می شـویم  مواجـه 

روز  چنـد  فقـط  می زننـد: 

نشـان  شـا  بـرای  بیایـد  طالبـان  کنیـد  دوران  دیگـر 

طالبـان  چـه.  یعنـی  برآمـدن  بیـرون  آزادانـه  کـه  خواهـد 

موی کوتـاه هـان کسـانی کـه خـود را حامـی نظـام دولـت 

می داننـد امـا افـکار پـوچ طالبانـی را در رس می پروراننـد.

 ریحانه غیور رابیح

 شکریه حجت

درنـگ
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مشارکت زنان در روند صلح در لغت به معنای سازش کردن 

و آشتی و تراضی میان متنازعین است، از صلح تعریف های 

فقدان  با  است  از جمله صلح مساوی  دارد،  وجود  مختلفی 

معنای  به  صلح  جانبه  همه  دیدی  با  امروزه  اما  جنگ، 

که  دارد  گسرتده تری  مفهوم  بلکه  نیست،  جنگ  فقدان 

سیاسی،  اقتصادی،  جمله  )از  امنیتی  مختلف  موارد  شامل 

یکی  بنابراین  است.  محیطی(  زیست  و  اجتای  نظامی، 

گروه های  و  اقشار  متامی  مشارکت  صلح،  تحقق  رشایط  از 

و  بودن  فراگیر  نشان دهنده  که  است  سیاسی  و  اجتاعی 

روند  بودن  فراگیر  بنابراین  می باشد.  پایدار  صلح  گسرته 

این  در  موجود  موانع  می باشد.  زنان  حضور  نیازمند  صلح 

مورد  در  بیشرت  آگاهی  به  نیاز  ما  که  می دهد  نشان  مسیر 

از  داریم.  صلح  روند  در  زنان  مشارکت  چگونگی  و  چرایی 

گروه هایی  از  یکی  عنوان  به  زنان  مشارکت  به  توجه  رو  این 

که از جنگ و خشونت بیشرتین آسیب را متحمل می شوند، 

دارد،  مردان  و  زنان  بر  منفی  تأثیر  جنگ ها  است.  رضوری 

خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت خانگی در طول جنگ 

صلح  اعار  حال  عین  در  می یابد.  افزایش  جنگ  از  پس  و 

پس از جنگ می تواند یک فرصت برای پیشربد حقوق زنان 

باشد، مشارکت زنان در روند صلح افغانستان حکومت باید 

از  برای تطبیق قطعنامه 5231  بر اساس پان عملی ملی 

ویژه شورای  به  زنان در روند صلح،  و مشارکت فعال  حضور 

عالی صلح و کمیته های والیتی صلح عمل منوده و از افزایش 

نقش فعال زنان در رهربی روند صلح و تسهیل ابتکارات در 

این زمینه به زنان و نهادهای فعال حقوق زن، اطمینان دهد.

زمینه  در  متخصص  زنان  و  صلح  عالی  شورای  عضو  زنان   -

اعار صلح در خارج از این شورا، باید در روندهای مربوط به 

مذاکرات، مباحثات، میانجی گری ها و گفتگوهای مربوط به 

روند صلح افغانستان شامل ساخته شوند.

- همکاری های تخنیکی و تخصصی جهت بلند بردن سطح 

کشتار هدفمند؛ شیوه ی حذف زنان

آخرین  نیوز  آریانا  تلویزیون  در  خرب  گوینده ی  خیری،  مینا 

او چند هفته  انفجار کشته شد.  اثر  خربنگاری است که در 

قبل در حالی قربانی انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر 

کشته  او  با  همراه  نیز  و خواهرش  مادر  که  بین شهری شد 

شدند. یک هفته از این رویداد نگذشته بود که طیبه موسوی 

حمله  اثر  در  نیز  فلم  افغان  کارمند  دو  محمدی،  فاطمه  و 

مشابهی در شهر کابل کشته شدند، طب عدلی 1۸ ساعت 

اما  کرد.  هویت  تشخیص  را  آنان  سوخته ی  جسدهای  بعد 

اینها تازه ترین رویدادهایی است که زنان به صورت مستقیم 

هدف حمله قرار می گیرند. در دوازده ماه گذشته، چهار زن 

خربنگار در ننگرهار، دو خانم قاضی و یک زن فعال حقوق 

صورت  به  کاپیسا  در  زن  حقوق  فعال  یک  و  کابل  در  بر 

هدفمند کشته شده بودند.

در  زنان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  مناینده  میلر،  آلتا 

افغانستان هفته گذشته در برنامه ای در کابل اعام کرد که 

زنان هدف قرار می گیرند تا صدایشان خاموش شود.

اکرثیت  چون  دارد،  موثقی  دلیل  مدعایش  این  بر  او  شاید 

زنانی که در حمات طراحی شده و هدفمند کشته  شده اند، 

فعاالن رسانه ای و هرنی و حامیان حقوق بر بوده اند.

یافته است  افزایش  این نگرانی در میان زنان خربنگار  حاال 

که مبادا سلسله کشتار هدفمند برای خاموشی زنان تا حذف 

آنان از عرصه های اجتاعی ادامه یابد.

لیمه انوری، خربنگاریست که به نیمرخ می گوید »نگرانی های 

زنان از وضعیت جاری افزایش پیدا کرده است.« به گفته ی 

ناهنجاری ها در محیط کار و خشونت های  با  او، زنان هنوز 

روزمره مبارزه می کردند که حمات هدفمند به تشویش های 

شان افزوده شد.

فکر  می شوم،  بیرون  خانه  از  که  روز  »هر  می گوید:  لیمه 

راه، در داخل دفرت  بین  در  ترور خواهم شد.  امروز  می کنم 

کار، در موتر شهری، در طعام خانه، در تشناب؛ در هر جایی 

ممکن است ما را بکشند. در وجودم هراس هر لحظه تکه تکه 

شدن پیدا شده که این خود وضعیت روانی ام را صدمه زده 

است.«

آسیه حمزه ای، دبیر صلح روزنامه هشت صبح در کابل است. 

زنان  حذف  برای  زنان،  بر  هدفمند  »حمات  می گوید:  او 

است .«

امنیت  قبال  در  بی پروایی  به  را  حکومت  حمزه ای  خانم 

به  زنان  می گوید: کشته شدن  و  می کند  متهم  غیرنظامیان 

گروه طالبان بوده و باورمند به مساوات و حقوق زن نیستند 

تاثیرگزاری  و  زنان  حضور  تا  است  شده  سبب  امر  این  که 

صداهای آن ها را خیلی کمرنگ سازد. عاوه بر کمیت اندک 

زنان در ساختار شورای عالی صلح، از آنجایی که شاری از 

توسط  هم  تعدادی  و  مدنی  جامعه  نهادهای  از سوی  آن ها 

گروه های سیاسی معرفی شده اند، هاهنگی الزم میانشان 

موارد،  بسا  در  شورا  رهربی  سبب  این  از  و  نداشته  وجود 

نظریات وخواسته های زنان را جدی نگرفته و به آن توجهی 

منی مناید. این چالش از یک طرف روحیه همکاری در بین 

اعضا را تضعیف ساخته و از سوی دیگر به کیفیت کار شورا 

آسیب رسانده است.

پوشیده  کس  هیچ  بر  جنسیتی  تبعیض  موجودیت  دوم، 

دیدگاه های  و  است  سنتی  کشور  افغانستان  که  نیست 

الیه های  و  سطوح  متام  در  زنان  به  نسبت  حقارت آمیز 

اصل  این  از  نیز  صلح  عالی  شورای  و  است  موجود  آن 

جنگجویان  و  دولتی  نیروهای  میان  مسلحانه  درگیری های 

گروه طالبان شده است. معدود زنانی به عنوان خربنگار در 

این والیت کار می کنند.

همین  بخاطر  است  ممکن  می گوید:  لطیفه  آنهم،  با 

فعاالن  و  خربنگاران  بخصوص  کارمند  زنان  اکرث  تهدیدات، 

مدنی که به صورت مکرر در دیگر نقاط کشور هدف حمله 

قرار گرفته اند، مجبور شده اند در دایکندی نیز زنان از شغل 

خود دست بکشند.

کار  برای  انگیزه ای  زنان  تاکنون  چند  »هر  می گوید  لطیفه 

زمانی  نیست،  معلوم  ولی  دارند،  مبارزه  برای  روحیه ای  و 

زنان  برسد،  دایکندی  به  هدفمند  کشتار  سلسله ی  که 

اجازه  خانواده ها  آیا  اینکه  و  گرفت  خواهند  تصمیمی  چه 

فعالیت های اداری را به زنان خواهد داد یا نه؟ هنوز مشخص 

نیست.«

رسانه های  در  که  است  سال  چهار  حدود  پاکبین  مستوره 

والیت بامیان کار می کند. مستوره می گوید: »با آنکه بامیان 

اواخر  این  در  اما  است،  افغانستان  نقاط  امن ترین  از  یکی 

برای تهیه گزارش به ولسوالی ها منی روم.«

وی ادامه می دهد: »تنها نگرانی این نیست که ما هدف یک 

حمله قرار بگیریم، بلکه نگرانی جدی تر این است که مبادا با 

رویکردی که فعا روی دست گرفته اند و به صورت هدفمند 

زنان را مورد حمله قرار می دهند، فعالیت های زنان را محدود 

کنند و آنان را مجبور کنند تا دست از رسانه و فعالیت های 

فرهنگی بکشند تا از عرصه های اجتاعی محو شوند.«

مستوره می گوید: »پیش از این خربنگاری را دوست داشتم 

که  می دهد  نشان  بیانیه  این  یافته های  منی باشد.  مستثنا 

عالی  مردان عضو شورای  میان  در  تبعیض آمیز  دیدگاه های 

صلح وجود داشته و آن ها تعریف مردانه از صلح و جنگ دارند 

می شود.  منجر  دیدگاه هایشان  و  زنان  راندن  حاشیه  بر  که 

این تلقی باعث شده است که نقش زنان در روند صلح زاید و 

غیررضوری به حساب آید. 

در  یکه  درحال  شورا  اسرتاتیژی  کامل  تطبیق  عدم  سوم، 

درصدی   03 سهیم سازی  بر  صلح  عالی  شورای  اسرتاتیژی 

زنان در ساختار مرکزی و کمیته های والیتی صلح تاکید شده 

است، اما حتا تغییرات جدید در ساختار آن نیز بازتاب دهنده 

حضور  دادخواهی ها،  و  تاش ها  متام  با  نیست.  اصل  این 

زنان اکنون در ترکیب شورا 12 درصد است و در کمیته های 

والیتی صلح نیز آمار مشخصی از درصدی حضور زنان موجود 

نیست.

و  امور خارجه  ویژه وزارت  به  برعاوه، حکومت وحدت ملی، 

شورای عالی صلح در تطبیق پان عمل ملی برای تطبیق. 

چهارم، مشارکت ضعیف اشرتاک کنندگان بحث های گروهی 

به این باور هستند که هنوز هم زنان در این شورا از قدرت 

تصمیم گیری برخوردار نبوده و نقش منادین دارند. اکرثیت 

تصامیم در کمیته اجراییه این شورا توسط مردان گرفته شده 

و باالی اعضای زن این شورا تحمیل می گردد. برعاوه، نتایج 

مصاحبه ها نشان می دهد که زنان عضو شورای عالی صلح، 

از بعضی مجالس ترتیب شده راجع به روند صلح افغانستان 

از این  بی خرب بوده اند و در جریان گذاشته نشده اند. آن ها 

مجالس نه اطاعی داشتند و نه هم به این جلسات دعوت 

شده بودند که این وضعیت منایانگر مشارکت ضعیف زنان در 

روند صلح است.

بـه  موضع گیری هـا  و  تصامیـم  در  نظـر  اختـاف  پنجـم، 

دلیـل ترکیـب چنـد جناحـی شـورا، اعضـای آن در تصامیم و 

موضع گیری هـای اساسی شـان در رابطـه بـه منازعـات، صلح 

و مشـارکت معنـادار زنـان در رونـد صلـح، دیـدگاه متفـاوت 

دارنـد کـه در کیفیـت تصمیم گیـری و اتحـاد نظـر اعضـای 

شـورا تاثیـر منفـی می گـذارد. بـه طـور مثـال، بـا توجـه بـه 

اینکـه اسـرتاتیژی شـورای عالـی صلـح بـه صـورت واضـح از 

ایجـاد یـک تشـکیل جداگانه بـه نام »بورد مشـورتی زنـان« به 

اشـرتاک زنـان خـارج از شـورای عالـی صلـح نـام می بـرد، اما 

یافته هـا نشـان می دهـد کـه اختاف نظـر میـان اعضـای این 

شـورا سـبب شـده اسـت که تا اکنـون این بـورد ایجاد نشـود. 

همچنـان همـکاری و هاهنگـی میان اعضای شـورای عالی 

صلح و زنان در سـطح شـهر و روسـتا وجود ندارد و این باعث 

شـده اسـت که اکرثیت زنـان از مناطق مختلـف از موجودیت 

نهـادی بـه نـام شـورای عالـی صلـح و کمیته هـای والیتـی آن 

اطاعی نداشـته باشـند.

و افتخار می کردم که یک خربنگار هستم، اما فعا می گویم 

کاش خربنگار نبودم و در یک عرصه دیگر کار می کردم تا به 

صورت هدفمند مورد حمله قرار منی گرفتم.«

نگذاریم باز هم جایان کنج خانه باشد 

بهناز رسولی با وجود افزایش تهدیدها هنوز هم به کارش در 

رسانه ها ادامه می دهد و از دیگر زنان نیز می خواهد که »در 

برابر رسکوب ها مقاومت کنیم و نباید بگذاریم باز هم جایان 

کنج خانه باشد.«

لیمه تأکید دارد که طی دو دهه اخیر زنان در چندین جبهه 

رزمیدند تا به جایی برسند، حاال که ناامنی و کشتار هدفمند 

متام  با  باید  دولت  می کند،  تهدید  را  رسنوشت شان  و  جان 

توان از زنان حایت کند و خود زنان نیز اجازه ندهند، هیچ 

عاملی سبب عقبگرد زنان شود.

آسیه حمزه ای می گوید: »با وجود همه نگرانی ها و ناامیدی ها، 

مقاومت زنان در برابر رشایط کنونی نویدبخش است، درست 

است که حمات هدفمند به ویژه باالی زنان تبعات منفی را 

ناامنی ها  و تشدید  نگرانی ها  با وجود همه  اما  در پی دارد. 

دیده  نویدبخش  اتفاق  یک  عنوان  به  جامعه  در سطح  آنچه 

است  خستگی ناپذیری  و  پویا  فعال،  زنان  حضور  می شود، 

پای  از  آن ها  ارتقای  و  خود  دستاوردهای  حفظ  برای  که 

منی نشینند.«

»متوجه  که  می خواهد  جهانی  جامعه  و  حکومت  از  آسیه 

جایگاه زنان باشند. قرار نیست حقوق زن برای آن ها مرصف 

نه  و  کنید  معامله  زنان  حقوق  با  نه  باشد.  داشته  تبلیغاتی 

تبلیغات پوشالی.«

به  رابطه  در  صلح  عالی  شورای  زن  اعضای  توانایی های 

موارد  سایر  و  مذاکره  منازعه،  تحلیل  گفتگو،  میانجی گری، 

برنامه ریزی و تطبیق گردد.

صلح،  عالی  شورای  با  همکاری  در  ملی  وحدت  حکومت   -

باید بورد مشورتی زنان را در مطابقت با اسرتاتیژی این شورا 

و تعهداتی که در موقع نر رهنمود به زنان و جامعه مدنی 

منوده بود، ایجاد کند.

پسین شان  دهه  نیم  و  یک  دستاوردهای  که  نگرانند  زنان   -

و  تندرو  گروه های  با  صلح  گفتگوهای  و  مذاکرات  قربانی 

مخالف حقوق زنان گردد، بنابراین پیشنهاد این است تا زنان 

گروه های  دیگر  و  طالبان  با  حکومت  صلح  گفتگوهای  در 

تندرو، حضور فعال و تصمیم گیرنده داشته باشند.

ارایه راه حل برای مشارکت زنان در روند صلح پان عمل ملی 

زنان، صلح و امنیت دارای ارکانی چون مشارکت، محافظت، 

تقویت  به هدف  ارکان  این  است.  بهبود  و  رفاه  و  جلوگیری 

زنان  دسرتسی  افزایش  ملکی،  خدمات  در  زنان  مشارکت  و 

به عدالت، تقویت نقش زنان در نهادهای امنیتی و افزایش 

هم  هنوز  اما  است ،  شده  مطرح  زنان،  اقتصادی  مصوونیت 

چالش های جدی در زمینه حضور زنان در روند صلح وجود 

دارد.

اول، برخورد سیاسی و دوگانه شاری از زنان عضو در شورای 

مختلف  جناح های  نشانی  از  که  جهت  آن  از  صلح  عالی 

با برخورد دوگانه مواجه می شوند.  سیاسی معرفی شده اند، 

و  سیاسی  گروه های  از  مردان  عمدتا  شورا  این  ترکیب  در 

پیشین  اعضای  آن ها  از  برخی  که  حضوردارند  قبایل  رسان 

صورت هدفمند یک معضل جدی است. وی می افزاید: »پس 

زیادی  شار  گذشته  ماه های  در  هدفمند  ترورهای  موج  از 

شاری  و  وظیفه  ترک  والیات  و  کابل  در  زن  خربنگاران  از 

مهاجرت کردند. اما در این وضعیت مبهم و پیچیده ی جنگ 

جامعه  و  سیاسیون  پرطمطراق  شعارهای  خاف  صلح،  و 

جهانی، زنان و حقوق آن ها به عنوان اولویت دیده منی شود.«

مامنعت خانواده ها از کار زنان

به  ژورنالیست  زنان  از  مرکز حایت  معاون  کریمی،  محبوبه 

زنان  شدن  کشته  و  تهدیدها  منفی  »تأثیر  می گوید:  نیمرخ 

است.  کرده  »سلب«  ما  از  را  آرام«  »زندگی  کشور  در  فعال 

»کشته شدن همجنسان و همکاران ما« وحشت خلق کرده و 

آینده کاری زنان را با خطر و رسنوشت کلی زنان را با عقبگرد 

و عقب مانی مواجه کرده است.«

این  می گوید:  خوانده  تأسف بار  را  وضعیت  این  آسیه 

دو دهه تاش، وضعیت  از  بعد  که  است  نگرانی   بزرگ ترین 

دموکراسی نوپا و دستاوردهای زنان چه خواهد شد؟ وقتی از 

حقوق زنان صحبت می کنیم براساس ماده 22 قانون اساسی 

به حقوق برابر به عنوان شهروند افغانستان تاکید داریم.

اما این حقوق برابر در سایه ی جنگ و صلحی که رسنوشتش 

معلوم نیست چه خواهد شد؟

بهناز رسولی، خربنگار از والیت هرات می گوید فکر می کنم 

زنان دارند از اساسی ترین حقوق شان محروم می شوند. حق 

کار یکی از حقوق اساسی ماست ولی پس از ترور شدن زنان 

خربنگار، حاال خانواده ها در هرات مانع کار زنان می شود.

خانم رسولی می گوید: »خانواده ها نگران هستند و در موارد 

زیادی زنان را از کار منع می کنند. به خصوص زنان خربنگار 

که عماً هدف قرار می گیرند. بخاطر ناامنی انگیزه خود زنان 

هم کم می شود.«

بهناز می گوید: »در والیت هرات اداره ها نیز از استخدام زنان 

ابا می ورزند: »ادارات هم ریسک را پایین آورده و از سپردن 

امور به زنان اجتناب می کنند.«

افزایش تهدید و ناامیدی

اثر  نیز  زنان  کار  کیفیت  بر  شدن  کشته  از  مداوم  هراس 

گذاشته است.

کار  امید  با  این  از  »پیش  که  می دارد  اظهار  انوری  لیمه 

خواهد  پایان  خشونت ها  روزی  بودیم،  مطمنئ  و  می کردیم 

یافت، صلح خواهد آمد و ما در محیط امن کار خواهیم کرد؛ 

ولی حاال ناامید شدیم.«

نگرانی ها  می گوید:  نیز  دایکندی  والیت  از  موسوی،  لطیفه 

در میان زنان خربنگار افزایش یافته است. والیت دایکندی 

گواه  تازگی  به  بود  افغانستان  نقاط  امن ترین  از  یکی  که 

موجودیت تبعیض جنسیتی بر هیچ کس 
پوشیده نیست که افغانستان کشور سنتی 

است و دیدگاه های حقارت آمیز نسبت به 
زنان در تمام سطوح و الیه های آن موجود 

است و شورای عالی صلح نیز از این اصل 
مستثنا نمی باشد.

زنان نگرانند که دستاوردهای یک و نیم دهه 
پسین شان قربانی مذاکرات و گفتگوهای 

صلح با گروه های تندرو و مخالف حقوق 
زنان گردد، بنابراین پیشنهاد این است تا 

زنان در گفتگوهای صلح حکومت با طالبان 
و دیگر گروه های تندرو، حضور فعال و 

تصمیم گیرنده داشته باشند.

 كریستال بیات

  حسین احمدی

چرا مشارکت زنان در اعمار صلح افغانستان، حیاتی است؟ 

هر روز موقع بیرون شدن از خانه، فکر می کنم که ترور خواهم شد
گزارشی از وضعیت زنان خبرنگار 

تپش
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چالش های ازدواج و تشکیل خانواده در افغانستان

دارای  افغانســتان  در  دخــرتان  اجبــاری  ازدواج هــای 

مصادیــق متعــدد بــه قــرار زیــر می باشــد:

 1-ازدواج اطفال

2-بدل قرار دادن دخرت )نکاح شغار( 

3- بد دادن دخرتان به عنوان حل منازعات 

۴- ارث قرار دادن زنان بیوه

5- ازدواج غیابی یا سفارشی 

6- فروش دخرتان  

اجبــاری  ازدواج هــای  گوناگــون  انــواع  بــه  توجــه  بــا 

درجامعــه  آن هــا  رایج تریــن  تریــح  بــه  ذیــل  در 

. یــم ز ا می پرد

 گفتار اول: ازدواج اطفال

ــه  ــی جامع ــوق اساس ــق حق ــی از مصادی ــق ازدواج یک ح

یــک سلســله  ایــن حــق مســتلزم  بــری می باشــد. 

رشایطــی، همچــون رضایــت در ازدواج، تعییــن حداقــل 

رســمی  گونــه  بــه  ازدواج  ثبــت  و  ازدواج  بــرای  ســن 

می باشــد کــه عــدم تطبیــق ایــن رشایــط، تخطــی از 

می شــود. شــمرده  ازدواج  حــق 

ازدواج اطفــال کــه بــه نظــر می رســد، در افغانســتان 

بســیار جــدی  مشــکل  یــک  باشــد،  معمــول  بســيار 

آن  رفــع  بــرای  بایــد  کــه  اســت  مهمــی  نگرانــی  و 

چاره اندیشــی شــود. بــا اینکــه قانــون مدنــی افغانســتان 

ســن قانونــی ازدواج بــرای دخــرتان و پــران را بــه ترتیب 

16 و 1۸ ســال تعییــن کــرده اســت و عقــد ازدواج دخــرت 

ــا  ــد محکمــه ب ــدر و تایی ــت پ ــا رضای 15 ســاله را فقــط ب

ــرت از  ــا پایین ــد ازدواج ب ــد و عق ــازه می ده ــت اج صاحی

ــن  ــب ای ــا اغل ــد، ام ــام می کن ــوع  اع ــال را ممن 15 س

احــکام نادیــده گرفتــه می شــود. آمــار اســرتاتژی توســعه 

ملــی افغانســتان حاکــی از آن اســت کــه 60% از دخرتان 

در افغانســتان قبــل از رســیدن بــه ســن 16 ســالگی 

ــان  ــورد زن ــه ای در م ــن مطالع ــد. همچنی ازدواج می کنن

ــه در  ــد ک ــان می ده ــرات نش ــرده در ه ــل تحصیلک متأه

ــالگی ازدواج  ــن 16 س ــل از س ــا قب ــدود 29% از آن ه ح

کرده انــد.  

الف- عوامل ازدواج اطفال

بــر اســاس گزارشــی از کمیســیون مســتقل حقــوق بــر 

افغانســتان، ازدواج در ســن پاییــن بــه طــرز نامتناســبی 

ــال  ــورد ازدواج اطف ــد.1662 م ــر می کن دخــرتان را متأث

ــن  ــت . از ای ــود داش ــده وج ــای مصاحبه ش در خانواده ه

تعــداد 1۴9۴ نفــر)90%(  دخــرت و 16۸ تــن )10% (پر 

بودنــد 10% از مصاحبــه شــوندگان نظــارت ســاحوی 

ــل از  ــال خــود را قب ــد کــه آن هــا اطف حقــوق بــر گفتن

ــد. در  ــه ازدواج کرده ان ــالگی وادار ب ــه 16 س ــیدن ب رس

ــه یــک  ــده ن ــن مطالعــه، قــرض یــک عامــل کمک کنن ای

عامــل قطعــی در تصمیــم در مــورد ازدواج اطفــال بــود؛ 

 %12 و  قــرض  بــدون  خانواده هــای   %۸ حــدود  زیــرا 

ــه ازدواج  ــود را وادار ب ــال خ ــدار اطف ــای قرض خانواده ه

کــرده بودنــد. همچنیــن 55% از ازدواج هــای اطفــال بــه 

منظــور حــل مشــکات اقتصــادی صــورت گرفتــه بــود و 

ــا مســائل اقتصــادی  ــاز ب ــود کــه ب ــدل ب 30% از آن هــا ب

ــدل مصــارف اقتصــادی کاهــش  ــرا در ب ــود، زی مرتبــط ب

ــر  ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــن کمیس ــد.   همچنی می یاب

افغانســتان ازدواج اطفــال را یکــی از عوامــل عمــده 

ــه حســاب مــی آورد. طبــق گــزارش  نقــض حــق ازدواج ب

ــه  ــه ب ــتان ک ــر در افغانس ــوق ب ــت حق ــالیانه وضعی س

وســیله ایــن کمیســیون انتشــار یافتــه اســت، اثــرات 

ناگــوار ازدواج هــای قبــل از وقــت شــامل فــرار از منــزل، 

انحرافــات جنســی،  خودکشــی، خوســوزی، قتل هــا، 

میــر  و  مــرگ  میــزان  افزایــش  روانــی،  آشــفتگی های 

مــادران و نــوزادان و محرومیــت دخــرتان از تعلیــم و 

ــان در  تربیــت می باشــد کــه در درازمــدت روی نقــش زن

حیــات سیاســی و اجتاعــی و اقتصادیشــان اثرگــذار 

می باشــد. 

 UNICEF( ــال ــت از اطف ــدوق حای ــزارش صن ــق گ طب

( دخرتانــی کــه در ســنین خردســالی ازدواج می کننــد، 

از مرحلــه طبیعــی رشــد روانــی و فیزیکــی در دوران 

طفولیــت محــروم می گردنــد، عــاوه بــر نقــض حــق 

تعلیــم و تربیــت و مبتــا شــدن بــه بیاری هــای مختلــف 

ناشــی از والدت هــای غیرعــادی و در انــزوا قــرار گرفــن، 

ازهم پاشــی خانواده هــا فــرار از منــزل، وقــوع جرایــم 

و اعــال خشــونت ها، از پیآمدهــای درازمــدت آن بــه 

شــار مــی رود. 

ــژه )كميســيونر عــايل(  ــر اســاس گــزارش گزارشــگر وي ب

ــس  ــال 200۸، از ۴05 كي ــد در س ــل متح ــازمان مل س

ــپتامرب  ــوري و س ــن جن ــا ب ــط يونام ــده توس ــت ش درياف

2007 كــه  بخــش بزرگــي از آن شــامل زنــان جــوان يــا 

ــل  ــه دلي ــا زور و ب ــد ب ــا مي كردن ــه ادع ــود ك ــرتاين ب دخ

خشــونت هاي خانگــي نامــزد شــده اند يــا مجبــور بــه 

ازدواج شــده اند اند و بــر اســاس ايــن گــزارش، اغلــب 

ــوص  ــد و به خص ــايل دارن ــت م ــاري عل ــاي اجب ازدواج ه

ازدواج بــدل بــراي ســبك كــردن هزينه هــاي زندگــي 

ــريد.  ــورت مي گ ــواده ص ــادي خان ــاي اقتص ــا رضورت ه ي

ــد  ــا 57 درص ــزارش ۴0 ت ــن گ ــاس اي ــر اس ــن ب همچن

ــه را در  ــم محکم ــر حك ــد نظ ــای تجدی ــتان تقاض افغانس

ــی  ــه مدن ــا محکم ــرد، ام ــرح ک ــال 2007 مط ــل س اوای

ــق نســیمه حكــم نكــرده اســت.«  ــون در مــورد تفری تاکن

همچنیــن در قضیــه ای دیگــر:» دو دخــرت هشــت ســاله 

ــه والیــت  و ســه ســاله توســط پدرشــان از یــک والیــت ب

دیگــری منتقــل شــده و در آنجــا در بــدل ســه هــزار دالــر 

آمریکایــی بــه فــروش می رســند، شــخص خریــدار دو 

طفــل را بــه خانــه خــود می بــرد و بــه نــکاح دو پــر خــود 

ــی  ــا وال ــدان کمیســیون موضــوع را ب در مــی آورد. کارمن

والیــت درمیــان می گذارنــد و در نتیجــه والــی مبلــغ ســه 

هــزار دالــر را بــه شــخص مقابــل پرداخــت و اطفــال بــه 

پدرشــان تســلیم داده شــد و ایشــان عــازم زادگاهشــان 

شــدند. بــا اینکــه اقــدام والــی بــرای حایــت از اطفــال 

ــه داشــت  ــا بایــد توج ــل تقدیــر اســت، ام قربانــی قاب

کــه بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن اعــال بــه اقدامــات 

ــاز اســت«.  ــی نی سیســتاتیک، پیشــگیرانه و حایت

ازدواج اطفــال در افغانســتان یــک امــر رایــج می باشــد. 

ــتان  ــی افغانس ــون اساس ــه قان ــت ک ــی اس ــن در حال ای

بــه طــور رصیــح حفاظــت خانــواده و اطفــال تأکیــد 

ــه عــاوه افغانســتان یکــی از کشــورهای  کــرده اســت. ب

متعهــد بــه کنوانســیون حقــوق كــودك بــوده و ملــزم 

ــم  ــاز ه ــا ب ــد ؛ ام ــاد آن می باش ــرای مف ــت و اج ــه رعای ب

گزارش هــای منتــر شــده از نهادهایــی ماننــد صنــدوق 

حایــت از اطفــال و میــدکا موندیــال از واقعــات فــراوان 

از ازدواج هــای پیــش از وقــت در میــان کــودکان کشــور 

خــرب می دهنــد. 

ــاری و ازدواج  ــز ازدواج اجب ــتان نی ــی افغانس ــون مدن قان

اطفــال را منــع کــرده اســت. با این حــال قضیــه ای وجود 

نــدارد کــه در آن والدیــن بــه خاطــر ازدواج اطفــال خــود 

در ســن پاییــن پیگــرد قانونــی شــده باشــند. بنابرايــن بــا 

توجــه بــه رواج فــراوان ايــن نــوع ازدواج هــا در افغانســتان 

دولــت بايــد سيســتم حايتــي كارآمــدي را بــراي اجــراي 

قوانــن حايــت از زنــان در مــورد مســئله ازدواج اجبــاري 

و ازدواج اطفــال را بــه كار گــريد. اگرچــه شــكل كنــوين 

قانــون محــو خشــونت عليــه زنــان بــه حــل بعــي از ايــن 

مســايل از جملــه غريقانــوين دانســن ازدواج اطفــال 

مي پــردازد، ســازمان هاي حقــوق زنــان در افغانســتان 

بــر ايــن باورنــد كــه تغيــريات در ايــن قانــون ممكــن 

ــا  ــه بينجامــد، ام ــن زمين ــه اصاحــات كــم در اي اســت ب

اســت  فوق العــاده  اهميــت  داراي  نگرش هــا  تغيــري 

ــي  ــئوالن حكومت ــدت مس ــد درازم ــه تعه ــر ب ــن ام ــا اي ام

رهــربان قومــي و شــخصيت هاي بانفــوذ ســازمان هاي 

ســازمان هاي  از  كــه  متويل كننــدگاين  و  غريدولتــي 

ــد،  ــت مي كنن ــن كار حاي ــل در اي ــدين دخي ــه م جامع

نيــاز خواهــد داشــت.

 بـر اسـاس گـزارش تحقیقـی که از سـوی نهـاد تحقیقات 

حقـوق زنـان و اطفـال در مـورد ازدواج هـای قبـل از وقت 

)قبـل از رسـیدن بـه سـن قانونی بر اسـاس قانـون مدنی 

ازدواج هـای  عمـده  دالیـل  گرفتـه  صـورت  افغانسـتان( 

قبـل از وقـت، فقـر، محرومیـت والدیـن از سـواد، رشایـط 

اطـراف  و  دهـات  در  زندگـی  و  اقتصـادی  نامسـاعد 

از  خانواده هـا  اقتصـادی  مشـکات  می باشـد.  شـهرها 

جملـه مهمرتیـن عوامـل ازدواج پیـش از وقـت دخـرتان 

دخـرتان  بـه  اکـرثا  خانواده هـا  زیـرا  مـی رود؛  شـار  بـه 

بـه عنـوان یـک متـاع اقتصـادی نگریسـته و جهـت رفـع 

مشـکات اقتصـادی خویـش ایـن دخـرتان را در سـنن 

از  بی سـوادی  عـاوه  بـه  می دهنـد.  ازدواج  بـه  پايـن 

مشـکات اساسـی و بنیادی جامعه افغانسـتان به شـار 

بی سـوادی  از  اجتاعـی  بحران هـای  اکـرث  کـه  مـی رود 

ناشـی می شـود. در امـر ازدواج پیـش از وقـت دخـرتان، 

تحصیـات والدین نیـز نقش مؤثر دارد. والدین بی سـواد 

بـه دلیـل عـدم آگاهـی از حقوق اطفـال به ویـژه دخرتان 

آن  از  قبـل  و حتـی  بـه سـن متیـز  رسـیدن  محـض  بـه 

دخـرتان خویـش را وادار بـه ازدواج می کننـد. بـر اسـاس 

ایـن تحقیـق محیـط اجتاعـی نیـز اثـرات خویـش را در 

امـر ازدواج قبـل از وقـت دارا می باشـد. محـل سـکونت 

و تفـاوت زندگـی شـهری و روسـتایی در ازدواج قبـل از 

وقـت، نقـش بسـيار دارد. معمـوال ازدواج قبـل از وقت در 

روسـتاها بیشـرت از شـهرها می باشـد. 

وقـت  از  قبـل  ازدواج هـای  گـزارش  ایـن  اسـاس   بـر 

چنانچـه  دارد،  دنبـال  بـه  نیـز  را  ناگـواری  پیآمدهـای 

عمده تریـن پیامـد آن را می تـوان از مبتا شـدن مادران و 

کـودکان بـه امراض صحی و همچنان گسـرتش خشـونت 

خانگـی و طـاق و فـرار از منـزل را نام برد. امـا نکته قابل 

توجـه در ایـن گـزارش ایـن اسـت کـه اغلـب عواملـی کـه 

باعـث ازدواج هـای قبـل از وقـت می گردنـد، ماننـد فقـر 

ایـن  از وقـت  و بی سـوادی در نتیجـه ازدواج هـای قبـل 

عوامـل در اجتـاع تحکیـم می یابنـد. 

بـرای  را  مناسـبی  کار  و  سـاز  بایـد  دولـت  بنابرایـن 

ازدواج هـای  و  وقـت  از  پیـش  ازدواج هـای  از  جلوگیـری 

اجبـاری بـه کار گیـرد تا اجتـاع و خانـواده را از صدمات 

بـدارد. ازدواج هـا محفـوظ  نـوع  ایـن  از  ناشـی 

ــت.  ــال اس ــر 16 س ــرتان زي ــامل دخ ــا ش ــن ازدواج ه اي

ــوادی و  ــادی بی س ــر اقتص ــه فق ــت ک ــوان گف ــس می ت پ

عــدم آگاهــی والدیــن از مهمرتیــن دالیــل ازدواج اطفــال 

می باشــد.

ــن  ــتايي اي ــق روس ــب در مناط ــاي غال ــوال نگرش ه معم

اســت كــه دخــرتان را بعــد از بالــغ شــدن بــه زودي »بــه 

شــوهر می دهنــد«. طويانــه و رشايــط اقتصــادي ضعيــف، 

ســبب افزايــش ازدواج اطفــال مي گــردد. دخــرتان و 

ــن  ــورد س ــي در م ــاب كم ــدرت انتخ ــا از ق ــران غالب پ

ازدواج و رشيــك زندگــي خــود در درون خانواده هايشــان 

ــرتي  ــتقال كم ــي داراي اس ــرتان حت ــد و دخ برخوردارن

مي باشــند و غالبــا بــه ادامــه تحصياتشــان اهميــت 

كمــرتی داده مي شــود. پاســخ خانواده هــا و اجتاعــات 

بــه تاش هــا بــراي فــرار كــردن از  ازدواج هــاي اجبــاري 

شــامل  حتــي  كــه  باشــد  خشــن  مي توانــد  معمــوال 

قتل هــاي نامــويس نيــز مي شــود. 

ب- اثرات زیانبار ازدواج اطفال

از دواج در طفولیــت بــرای زنــان بی نهایــت زیــان آور 

اســت. ایــن نــوع از ازدواج اغلــب از تکمیــل آمــوزش 

زنــان جلوگیــری می کنــد و آن هــا را در ســنین پایینــی از 

خانواده هایشــان جــدا کــرده و وارد یــک زندگــی بیگانــه 

ــه عــاوه ازدواج در طفولیــت، زنــان  و خشــن می کنــد. ب

را مجبــور می کنــد تــا قبــل از آمادگــی جســمی و روانــی، 

مقاربــت کننــد و قبــل از آمادگــی بــدن آن هــا بــرای 

ــد.  ــل کنن ــع حم ــان، وض ــانی زای ــار جس ــل فش تحم

همچنیــن مطالعــه مدیــکا موندیــال نشــان می دهــد: 

زنانــی کــه در طفولیــت ازدواج کرده انــد، از اطفــال خــود 

از نظــر روانــی فاصلــه می گیرنــد و در نتیجــه صحــت 

روانــی مــادر و طفــل بــه خطــر می افتــد. در افغانســتان 

بعضــا دخــرتان بســیار جــوان وادار بــه ازدواج بــا مــردان 

باعــث  ازدواج  از  نــوع  ایــن  می شــوند .  پیــر  بســیار 

می شــود تــا زن، خدمتــکار خانــواده شــوهرش شــود؛ 

ــی  ــوان جنس ــه ت ــت ک ــر اس ــدازه ای پی ــه ان ــرد ب ــرا م زی

خــود را بــرای تولیدمثــل از دســت داده اســت. بــه عنــوان 

مثــال: »در والیــت فاریــاب در ســال 2001، نســیمه در 

ــک مــرد 70 ســاله درآمــد.  ــه ازدواج ی ســن 9 ســالگی ب

ــوده اســت.  ــکار آن مــرد ب ــه بعــد، او خدمت از آن زمــان ب

ــز  ــت داده و هرگ ــود را از دس ــی خ ــوان جنس ــرد ت آن م

بــه نســیمه نزدیــک نشــده اســت. زمانــی کــه نســیمه 16 

ــای  ــه ادع ــد. محکم ــق ش ــتار تفری ــد، او خواس ــاله ش س

ــالگی  ــن 9 س ــه ازدواج او در س ــت ک ــرد و گف او را رد ک

ــر  ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــت. کمیس ــوده اس ــی ب قانون

طبق گزارش صندوق حمایت از اطفال 
)FECINU ( دخترانی که در سنین 

خردسالی ازدواج می کنند، از مرحله 
طبیعی رشد روانی و فیزیکی در دوران 

طفولیت محروم می گردند، عالوه بر نقض 
حق تعلیم و تربیت و مبتال شدن به 

بیماری های مختلف ناشی از والدت های 
غیرعادی و در انزوا قرار گرفتن، ازهم پاشی 

خانواده ها فرار از منزل، وقوع جرایم و 
اعمال خشونت ها، از پیآمدهای درازمدت 

آن به شمار می رود.

از دواج در طفولیت برای زنان بی نهایت 
زیان آور است. این نوع از ازدواج اغلب 

از تکمیل آموزش زنان جلوگیری 
می کند و آن ها را در سنین پایینی از 

خانواده هایشان جدا کرده و وارد یک 
زندگی بیگانه و خشن می کند. به عالوه 

ازدواج در طفولیت، زنان را مجبور می کند 
تا قبل از آمادگی جسمی و روانی، مقاربت 

کنند و قبل از آمادگی بدن آن ها برای 
تحمل فشار جسمانی زایمان، وضع حمل 

کنند.

  مهری رضایی، استاد دانشگاه 

قسمت چهارم

انواع ازدواج های اجباری در افغانستان

زاویـه
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طرح جلد: شمسیه حسنی

تشدید جنگ و افزایش نقض حقوق  بری زنان و اطفال رشایط امنیتی- سیاسی 

برای خروج کامل رسبازان  تعیین شده  به زمان  به گونه ای است که هر چه  کشور 

امریکایی از افغانستان نزدیک تر می شویم، دامنه جنگ و خشونت در کشور بیش از 

پیش گسرتش می یابد. دستکم در جریان ماه جاری ده ها ولسوالی در والیت های 

مختلف در شال، شال  رشق و شال  غرب کشور بدست طالبان سقوط کرده است. 

در فضای متشنج سیاسی و رساسیمگی جمعی ناشی از سقوط پی هم ولسوالی ها، 

آنچه از دید و توجه ملی و بین املللی دور مانده است، ابعاد انسانی فجایع ناشی از 

جنگ و خشونت است؛ چون واقعیت این است که با رسانه ای شدن خرب سقوط یک 

یا چند ولسوالی بدست طالبان، آنچه بیشرت از همه مورد توجه قرار می گیرد، نگرانی 

در مورد احتال سقوط ولسوالی های بعدی یا تاش برای باز پس گیری ولسوالی ها 

آنچه کمرت به چشم  امنیتی دفاعی است. در یک چنین وضعیت،  نیروهای  توسط 

می آید، عمق فاجعه انسانی ناشی از جنگ است. تجربه  حدود دو ماه اخیر نشان 

داده است که در جریان حمله های طالبان بر ولسوالی ها، هزاران خانواده مجبور به 

ترک خانه هایشان شده اند. خانواده هایی که از وضع اقتصادی متوسطی برخوردار 

بودند، با استفاده از رسمایه های نقدیشان به کشورهای همسایه مهاجرت کرده اند 

و هزاران هزار خانوار از طبقه محروم اقتصادی از قریه جات هایشان به مراکز والیات 

و بی خامنان شدگان  بیجا شدگان جنگ  به جمع  و  در حاکمیت دولت گریخته اند 

و  زنان  بر  از بیجاشدگی  ناشی  پیداست بخش عظیم فشارهای  ناگفته  پیوسته اند. 

کودکان تحمیل می شود. در چنین رشایطی زنان و کودکان بیجا شده، ناخواسته 

و جربا وارد چرخه محرومیت های چندین الیه و فرسایشی شده و هر روز بیشرت از 

پیش از دسرتسی به حقوق اولیه شان محروم می شوند. این همه در حالی است که 

اقدام ،  اولین  در  کرده اند،  ترصف  جنگ  طریق  از  که  مناطقی  اکرثیت  در  طالبان 

تاش کرده اند بر آزادی های اجتاعی زنان محدودیت وضع کنند. زنان را از رفن 

به محل کار، مکتب و حضور اجتاعی بازدارند. بر پوشش و سبک زندگی و آداب 

یا  را تحمیل کرده اند. دولت  تندروانه خودشان  تفکر  از  ناشی  قیود  زنان،  فرهنگی 

احتال  و  خطر  معرض  در  که  است  بزرگ  شهرهایی  و  ولسوالی ها  از  دفاع  درگیر 

سقوط قرار گرفته اند یا به فکر تاش برای بازپس گیری ولسوالی های از دست رفته 

می باشد. اکرثیت نهادهای مدافع حقوق بر و نهادهای دپلاتیک یا افغانستان به 

به بزرگ شهرها محدود کرده اند،  را  یا ساحه فعالیت شان  گونه کامل ترک کرده اند 

اما در بهرتین حالت ممکن است این نهادها فقط هرازگاهی به نیت ابراز تشویش و 

نگرانی یک اعامیه مطبوعاتی را بیرون بدهند. پرسش اصلی این است که با ادامه 

جنگ و روند رو به افزایش خشونت و بحران در کشور، زنان و کودکان چه رسنوشت 

تلخ و روزهای دشوار در پیش خواهند داشت. کدام نهادهای ملی و بین املللی و 

کدام سازمان های فعال در عرصه پاسداری از حقوق بر و حقوق  زنان حارض خواهند 

امنیتی-سیاسی  قربانیان همیشگی بحران های  این  یا  زنان جنگ زده  بداد  شد که 

کشور برسند؟

تشدید جنگ و نقض حقوق بشری زنان و کودکان
رو یکرد  نیمر خ


