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سال پنجم، شماره 151،   شنبه، 16 اسد 1400، 7 آگست 2021

نفـر در ایـن مدت به شـکل بسـیار فجیعانه مورد شـکنجه 

قـرار گرفتنـد و مـورد تجـاوز گروهی از سـوی طالبـان قرار 

مـاه  در  بین امللـل  عفـو  سـازمان  هم چنـان،  می گیرنـد. 

اپریـل سـال ۱۹۹۸ گـزارش می دهـد کـه فقـط در جریـان 

یـک مـاه پنـج مـرد بـه جـرم لـواط در محکمـه ی طالبـان 

محکـوم بـه مجـازات می شـود. پـس از حکـم محکمـه، هـر 

پنـج نفـر در پاییـن دیوار قـرار داده می شـوند و دیوار روی 

آن هـا فروریختانـده می شـود. هر پنـج نفر زیـر انبار خاک 

و ِگل دیـوار؛ جـان خـود را از دسـت می دهنـد. چهـار نفـر 

بـه جـرم قتـل در فضـای عمومـی اعدام می شـوند. دسـِت 

پنـج نفـر بـه جـرم دزدی قطـع می شـود. تعـدادی از زنـان 

و مـردان بـه اتهـام زنـا در فضـای باز شـاق زده می شـوند.

پژوهشـگران داکـران حقـوق بـر پـس از بازدیـد شـهر 

کابـل در سـال ۱۹۹۸ می نویسـند کـه : » در سـال ۱۹۹۸ 

شـهر کابـل را شـهر گدایـان یافتیـم. زنانی که یـک زمانی 

اسـتاِد مکتب و دانشـگاه و نرس و داکر بودند، در سـطح 

شـهر بـه گدایـی روی آورده  بودنـد تـا برای کـودکان خود، 

نان و نفقه تهیه منایند. 

 مـن هـم مثـل هـزاران شـهروند دیگـر، یکـی از قربانیـان 

رژیـم طالبـان بـودم و هنـوز هم هسـتم. در هـان روز اوِل 

حاکـم شـدن طالبـان در کابـل، مـن بـه جـرم زن بودنـم از 

شـدم.  محـروم  آمـوزش  حـق  یعنـی  حقـم  ابتدایی تریـن 

در حالی کـه، مـن و بـرادرم در یـک مکتـب و یـک صنـف 

درس می خواندیـم، مـا را از هـم جـدا سـاختند. راه  ما جدا 

شـد. بـه بـرادرم اجـازه داده شـد کـه بـه درس خـود ادامـه 

دهـد و مـن امـا در حصـار دیوارهـای خانـه زندانـی شـدم. 

او می توانسـت آزادانـه در بیـرون از خانـه و در اجتـاع 

گشـت وگذار کنـد و کار کنـد؛ امـا مـن نـه. 

طالبـاِن دوران کودکیـم نوسـتالوژی سـیاهی را تداعـی 

می کنـد کـه امروز سـیاه  و سـیاه تر از دیروز شـده اسـت 

و هرچـه خوبـی، خوشـحالی و فرصـت و امیـد بـود را بـه 

یغـا بـرده اسـت. زخم هـای بی پایـان طالبانـی بـه رگاِن 

مـن تکثیـر شـده اسـت. دردهایـی کـه بـه روح و روانـم 

فرصـت  انـکار،  سـایه ی  زیـِر  زندگـی  کرده انـد،  رسـوخ 

مواجـه  تهدیـد  بـا  قطـع  صـورت  بـه  را  کشـیدن  نفـس 

می کنـد. برگشـت طالبان که تصـورش برایـم غیرممکن 

اسـت، وقتـی فکـر می کنم آینـده چهره ی دیگـرش را به 

نشـان می دهـد. خاطـرات کودکـی و رشایـط فعلـی کـه 

طالبان هنوز از خشـونت و جنایت دسـت نکشـیده اند، 

را  روحـم  شـده اند،  پیـش  از  خون خوارتـر  وحشـی تر 

هـزار بـار می شـکند و مکـدر می سـازد. درد می کشـم! 

بـا متـام دخـران و زنان رسزمینـم، با کـودکان رسزمینم 

کـه دیگـر کـودک نـه، بـا روح و مسـؤولیت های بـزرگ، 

بـار یـک خانـواده بـزرگ را بسـان فـرد بـزرگ بـه دوش 

می کشـند، درد می کشـم. درد جانـکاه و غیـر قابل بیاِن 

ظلـم، محرومیـت و تبعیـض.

 درد محــروم شــدن و تبعیــض را کســی می دانــد کــه 

محرومیــت و تبعیــض را تجربــه کــرده و زیســته باشــد. 

ایــن محرومیــت ظلمت انگیــز را مــن و خواهرانــم شــش 

ســال متــام زیســته ایم. شــش ســال ظلــم و وحشــت 

حکومــت طالبــان. شــش ســال، پــا بــه پــای آرزوهای مــان 

تکــه تکــه... 

در رسـانه های بین املللـی می خوانیـم کـه می نویسـند 

نسـل جـوان امـروز افغانسـتان بـه دلیـل این کـه خیلـی  

تحـت  زندگـی  شـاید  بودنـد،  کـودک  هـم  یـا  جـوان 

دمل  باشـند.  نداشـته  یـاد  بـه  را  طالبـان  حاکمیـت 

می خواهـد فریـاد بزنـم، آن قـدر بلند و آن قـدر محکم، تا 

بـه گـوش تک تـک مردم جهان برسـد و بگویـم که مگر 

ممکـن اسـت کـه عملکرد هـای غیرانسـانی و ضدبری 

و جنایـات فرامـوش ناشـدنی گـروه تروریسـتی طالبان، 

وحشـت و ظلمـی را کـه بـر مـردم، بر من و هم نسـل های 

مـن روا داشـته اند، فرامـوش کـرد؟ مگـر ممکـن اسـت 

کـه عوامـل سـیاهی رسنوشـت  ات را فراموشـی منایـی؟ 

هرگز!

مـن بـا آنکـه کودکـی بیش نبـودم؛ امـا خوب به یـاد دارم 

را  قبـل چـه رسنوشـت سـیاهی  کـه طالبـان ۲۰ سـال 

بـرای مـردم افغانسـتان بـه ویـژه زنـان، رقم زدنـد. خوب 

بـه یـاد دارم زمانـی را کـه طالبان به تاریخ ۲۶ سـپتامرب، 

سـال ۱۹۹۶ کنـرول کابـل را بـه دسـت گرفتنـد و قبـل 

از هـر چیـز دیگـری سیاسـت و موقـف خـود را در قبـال 

از طریـق رادیوهـا در گوش هـا  زنـان اعـام کردنـد کـه 

طنیـن انـداز شـد و وحشـت همـه جا را فـرا گرفـت. آری  

نخسـتین فرمانـی را کـه طالبـان صـادر کردنـد، در مورد 

زنـان بـود. در اولیـن اقـدام خـود - دقیقـا مثـل امـروز- 

طالبـان فرمانـی را کـه صـادر کردنـد کـه بـر اسـاس آن 

زنـان از رفـن بـه مکتـب، از کار در بیـرون خانـه، بیـرون 

رفـن بـدون محـرم و برقـع، از پوشـیدن لبـاس و بـوت و 

جـوراب سـفید کـه به رنـگ بیـرق طالبان اسـت، ممنوع 

شـدند. هم چنـان بـه مـردم حکـم شـد کـه شیشـه های 

از داخـل خانـه  زنـان  تـا  را رنـگ مناینـد  خانـه ی خـود 

معلـوم نشـوند.  

 بـه تعقیـب آن، در مـاه جنـوری سـال ۱۹۹۷، طالبـان 

پالیسـی را رسـا اعـام کردنـد کـه کار زنـان بـا مـردان 

در شـفاخانه ها ممنـوع گردیـد. پـس از آن وزارت صحت 

عامـه امـر توقـف ارایـه خدمـات بـرای زنـان و دخـران را 

در شـفاخانه های کابـل کـه کارمنـدان مـرد دارد، صـادر 

کـرد. در نتیجـه، ۲۲ شـفاخانه در کابـل مسـدود شـد. 

یگانـه شـفاخانه ای کـه اجـازه فعالیـت و ارایـه خدمـات 

بـود.  بلخـی  رابعـه  شـفاخانه  داشـت،  را  زنـان  بـرای 

فرمـان  مـاه جـون سـال ۱۹۹۸، طالبـان  هم چنـان، در 

دیگـری را صـادر کردنـد کـه بـر اسـاس آن ۱۰۰ مکتـب 

خصوصـی دخـران مسـدود شـد و مقـررات سـخت تری 

و  آموزشـی  خدمـات  کـه  غیردولتـی  نهاد هـای  بـرای 

تحصیلـی بـرای زنـان ارائـه می کردنـد، وضـع شـد. 

 در دوران حکومـت سـیاه طالبـان تنهـا زنـان نبودند که 

قربانـی وحشـت و بربریـت طالبـان شـده بودنـد، بلکـه 

کـودکان و مردان هـم در معرض محدودیت های شـدید، 

طالبـان  گروهـی  تجـاوز  و  حبـس  شـکنجه،  جنایـات، 

قـرار گرفتنـد. بـر اسـاس گـزارش داکـران حقـوق بر، 

دو پـر بچـه  ی زیـر سـن ۱۷ و ۱۸ سـال کـه هـر دو از 

قـوم هـزاره بودنـد، بـه جـرم دعوی بـا پران یـک طالب 

گرفتـار و بـه مـدت هشـت روز حبـس می شـوند. هـر دو 

حاضرم ایستاده بميرم اما به زندگی زبونانه طالبانی رضایت ندهم 

تيرباران ، بردگی جنسی  و افزایش بی سابقه تلفات زنان

داستان3گليم غم خواهرم، مهناز 

گزارش3»هرگز برقع نخواهم پوشيد«

معرفی کتاب2ما را به عنوان هدیه به تازه سربازها می دادند تا...

رویدادهای زنان3

تحلیل3نقش کمرنگ زنان به عنوان معماران صلح افغانستان 

تحلیل3نگاهی به خودکشی دسته جمعی زنان در جنگ ها

 فریحه ایثار

ادامه در صفحه 2

2

زنان، مهمترین 
هسته مقاومت 

علیه طالبان
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ما زنان خاورمیانه ای با وجود تجربه های مشترک، هیچ گاه دست همدیگر را نگرفتیم

منصوره موسوی، پژوهشگر و جامعه شناس است که در زمینه 

تابوها و حق زنان بر بدنشان صاحب تالیفاتی است. دو کتاب 

»تابوی زنانگی« و »زنانگی و بدن« از جمله آثار مهم وی است 

که به بررسی سوءاستفاده جامعه مردساالر از بدن و نیازهای 

همچنین  و  فرهنگی  و  اجتامعی  امور  در  زنان  فیزیولوژیک 

محدودیت هایی که تنها به خاطر آناتومی و جنسیت در مسیر 

پیرشفت زنان قرار گرفته و موجب ازخودبیگانگی آن ها شده 

جهان  زن  میلیون   50« کتاب  همچنین  می پردازد.  است، 

به فارسی ترجمه کرده است.  تغییر می دهند« وی  را  اسالم 

و  طالبانی  تفکر  در  زنانه  هویت  تابوپنداری  درباره  نیمرخ 

کرده  مصاحبه  وی  با  خاورمیانه  در  طالبانی  تفکر  پیشینه 

است. وی همچنین درتعدادی از دانشگاه های ایران تدریس 

کرده است.

به  طالبان  که  کرد  استنباط  این طور  می توان 

در  ضعف هایشان  شدن  منایان  از  ترس  خاطر 

مقابل زنان، هویت زنان را جرم انگاری و محدود 

می کنند؟

مذهبی  بنیادگرای  گروه  یک  عنوان  به  هویت  طالبان 

اول  است،  خورده  گره  مهم  موضوع  دو  به  متامیت خواه 

هویت  انکار  و  گرفنت  نادیده  و  زن  بدن  از  جرم انگاری 

اجتامعی و مدنی زنان، دوم ضدیت مقابله با هر گونه ای از 

مظاهر مدرنیته که در جهت ارتقای رشد انسانی و پیرشفت 

و توسعه باشد.

زنان، مهمترین هسته مقاومت عليه طالبان 

دریچـه

 مریم شاهی

دارد.  زنان  به  نسبت  که  است  انگاره ای  در  طالبان  آشیل 

زنان به عنوان یکی از پر جمعیت ترین گروه هایی که طالبان 

از  یکی  عنوان  به  است،  بسته  انکارشان  و  حذف  به  کمر 

که  چرا  هست.  هم  آن ها  مقاوم ترین  آن ها،  آسیب پذیرترین 

هر  و  هست  آسیب پذیری  هست،  به قول فوکو هر جا قدرت 

جا آسیب پذیری هست، مقاومت هست. هسته مقاومت علیه 

طالبان زنان هستند، اگر به نیرویشان باور داشته باشند.

که  طالبان  محور  جنسیت  سیاسی  نظام  در 

نظر  به  است  معتقد  زنانه  هویت  رسکوب  به 

زنانه  نقش  تحوالت  دهه  دو  در  که  زنانی  شا 

افغانستان  جامعه  در  را  نسبی  آزادی های  و 

و  به تحصیات عالی  تجربه کرده اند و بسیاری 

چه  یافته اند،  دست  مدیریتی  عالی  پست های 

عملکردی را باید در پیش بگیرند؟

ممکن  افغانستان  در  طالبان  حاکمیت  و  گسرتش  حضور، 

است در روند دموکراسی خواهی خدشه و خلل ایجاد کند اما 

منی تواند آن را به عقب براند یا حتی متوقف کند. علت اینکه 

از واژه »دموکراسی خواهی« استفاده می کنم آن است که روند 

احقاق حقوق زنان و دستیابی زنان به جایگاه های اجتامعی 

و سیاسی که برای آن کوشیده اند و می کوشند، به نظر من، 

است،  در همه جوامع  دموکراسی خواهی  بنیان  نگوییم  اگر 

حتام یکی از مهمرتین ابعاد آن است.

مگر  منی نشیند  بار  به  دموکراسی  درخت  که  باورم  این  بر   

زنان  دستیابی  و  زنان  حقوق  احقاق  و  زنان  تالش  مدد  به 

زنان در عرصه  و اجتامعی و حضور  به جایگاه های سیاسی 

عمومی و صحن اجتامع.

که  عمومی-  عرصه  در  افغانستان  زنان  حضور  رو  این  از 

و  در سایر جوامع خاورمیانه  زنان  از جایگاه  معتقدم جدای 

است  نازکی  نهال  مانند  اگرچه  نیست-  زمین  مرشق  حتی 

چون  منی شکند.  اما  می شود،  خم  حوادث  باد  تند  به  که 

تالش،  این  از  برخاسته  »عملکرد«  این  و  »خواست«  این 

عقـب و از دسـت دادن هـر آنچـه کـه بـا خـون دل و پـس از هزار 

بـار جنـگ و مبـارزه بـه دسـت آورده انـد. درد ،  ناامیـدی و تـرس 

زنـان افغانسـتان زمانـی چندیـن برابـر می شـود کـه در میـدان 

افغانسـتان  از سـوی دولـت  بین املللـی  تروریسـتان  بـا  جنـگ 

و جهـان تنهـا بـه حـال خودشـان رهـا شـده اند. از یـک طـرف 

زیسـنت در یک جامعه ی به شـدت زن سـتیز، مردسـاالر، سـنتی 

و بسـته، از سـوی دیگـر حضـور فعـال طالبان تروریسـت وصدور 

اعالمیه هـای متعـدد از سـوی آن هـا در متامـی سـاحات تحـت 

نقـض  و  تبعیـض  محدودیـت ،  گویـای  همـه  کـه  کنرتول شـان 

آشـکار حقـوق برشی اسـت، زندگی را بـر مـردم، مخصوصا برای 

افغانسـتان دشـوار و حـرام سـاخته اسـت.  زنـان 

امروز، طالبان تروریسـت بر بیش از دوصد ولسـوالی 

روایت هـای  شـده اند.  مسـلط  افغانسـتان 

جنایـات طالبـان از هـر گوشـه و کنار کشـور 

کـه با شـنیدنش مو بر تن سـیخ می شـود، 

نـرش و پخـش می گـردد. طالبان بـا ورود 

به هر محله و ولسـوالی ، بسـرت وحشـت 

و ظلـم و بربریـت را گسـرتانیده اند. از 

هیـچ نـوع جنایت وخشـونت بـر علیه 

مـردم و مـال مـردم دریـغ نکرده اند . 

بـه رگبـار بسـنت  و  و قتـل  کشـتار 

کارمنـدان  و  نظامیـان  غیـر 

اسـیران  زدن  رس  دولتـی، 

بـه  اجبـاری،  کـوچ  جنگـی، 

آتـش کشـیدن اماکـن عمومی، 

بـه غـارت بـردن امـوال دولتـی، 

بندبـرق،  سـاخنت  منهـدم 

پلچـک،  و  پـل  رسک، 

باج گیـری جنسـی از 

زنـان، تجـاوز و وضع 

ی  یت هـا د و محد

افغانستان ریشه در بیست سال اخیر  زنان  ندارد، 

پشت  را  نشیب  و  پرفراز  تاریخی  جوامع،  همه  زنان  مانند 

جوامع  در  زیسنت  تجربه ی  از  رسشار  که  می گذارند  رس 

به  اتکا  با  زنان  جنبش  طبیعتاً  است.  پدرساالر  و  مردساالر 

کند  عبور  پیش رو  بحران های  از  می تواند  تجاربی  چنین 

ریشه های  به  افغانستان  زنان  نظر من چنانچه جنبش  به  و 

گذشته  در  افغانستان  زنان  تجربه های  از  و  برگردد  خودش 

و تجربه های جوامع خاورمیانه و مسلامن کمک بگیرد، گام 

مهمی برداشته است؛ زیرا تجربیات جوامع شبیه افغانستان 

عرصه  در  حضور  اشتغال،  تحصیالت،  که  داده  نشان 

سیاسی و نظامی هیچ کدام منی توانند مانعی برای اهداف 

متامیت خواهانه ضد فمینیستی باشند. آنچه این حرکت را 

مردان  و  زنان  فزاینده ی  آگاهی  می بخشد،  پایداری  و  دوام 

ارتقای وضعیت زنان و  برای  این موضوع است که تالش  از 

مقاومت در مقابل متامیت خواهی طالبان و ستیزه جویی او با 

نیمی از جمعیت، یعنی زنان، مسئله ای »رضوری«، »حیاتی« 

است.  پیرشفت  و  دموکراسی خواهی، صلح  برای  »اصلی«  و 

نداشنت تلقی درجه دو از مطالبات زنان و جنبش فمینیستی 

همه  دادن  پس  و  عقبگرد  از  پیشگیری  راه حل  مهمرتین 

باالخص  افغانستان  جامعه  تاکنون  که  است  دستاوردهایی 

زنان کسب کرده اند.

هانطور که در سوال قبلی مطرح شد، در این 

شهرها  در  تحصیلکرده  زنان  از  نسلی  دهه  دو 

با  که  گرفته اند  شکل  افغانستان  قریه جات  و 

محدودیت های  و  دارند  تفاوت  امارت  دوره  زنان 

طالبان را منی پذیرند. شا آینده زنان افغانستان 

چگونه  افغانستان  فعلی  وضع  به  توجه  با  را 

می بینید؟

رو  پیش  در  ناهموار  راهی  و  مسیر  افغانستان  زنان  طبیعتاً 

دارند.

 یکی از تجربیاتی که زنان افغانستان باید به آن تکیه کنند 

مبارزات  و  جنبش ها  اغلب  در  نربند،  یاد  از  که  است  این 

استبداد،  علیه  و  شده اند  همراه  مردان  با  زنان  سیاسی 

و  زیست  محیط  آلودگی  بیکاری،  جنگ طلبی،  گرانی، 

مبارزه  و  جنگیده  سیاسی  و  مدنی  خواسته های  سایر 

دشمنان  با  جنگ  جبهه های  در  حتی  زنان  این  کرده اند، 

و  زنان  مطالبات  به  نوبت  وقتی  اما  جنگیده اند،  کشورشان 

خواسته های  و  مطالبات  با  است،  رسیده  خواسته هایشان 

برخورد  اهمیت  کم  و  دو  درجه  خواسته های  مثابه  به  زنان 

کرده اند.

در اغلب موارد پس از کسب پیروزی یا به پایان رسیدن این 

مبارزات، به خصوص جنگ ها، تالش و مبارزه ی زنان کامالً 

نادیده گرفته شده و انکار شده است و در حالت خوش بینانه 

ناچار  زنان  جنبش  و  گردیده  تلقی  ملی  وظیفه ای  مثابه  به 

شده است، به تنهایی و به اتکای نیروی زنان و -شاید اندک 

شامری مردان- خواست ها و مطالباتش را مطرح کند و آن را 

از بوته فراموشی در آورد و برای تک تک این مطالبات با هامن 

کسانی به چانه زنی بپردازد که همراه شان برای خواست های 

»ملی« و اهداف »سیاسی« جنگیده اند.

در  پیگیری خواسته هایش  برای  زنان  در یک کالم جنبش   

با طالبان  افغانستان در مبارزه  زنان  و  تنهاست  این جوامع 

باید به یاد داشته باشند که خواسته ها و مطالبات زنان را در 

صدر بنشانند و از بیان آن دست نکشند.

بی قیـد و رشط بـر زنـان، بدرفتاری با کـودکان، غیرانسـانی ترین 

و  بـرشی  حقـوق  نقـض  مـوارد  بارزتریـن  و  ضدبرشی تریـن  و 

جنایـات جنگـی اسـت کـه از سـوی طالبـان در سـاحات تحـت 

اسـت. افتـاده  اتفـاق  حاکمیت شـان 

آن کـه دریـن  بـا  بـه رصاحـت گفـت،  بایـد  و درد کـه  بـا دریـغ 

رسزمیـن هـزاران مـورد نقـض حقـوق بـرشی، جنایـات جنگـی، 

روا  زنـان  بـر  از سـوی طالبـان  کـه  نسل کشـی، ظلـم وسـتمی 

داشـته می شـود، مردم بـه ویژه زنان سـکوت مرگبـار و رشمگینی 

را اختیـار کرده انـد. چـرا؟ مگر خاموشـی امـروز ما بـه معنی مهر 

تاییـد بـر هـر آن جنایـت و خیانتـی کـه از سـوی طالبان و سـایر 

گروه  هـا در ایـن رسزمیـن کـه هـر روز بـر مردم و بـه  ويژه بـر زنان 

رواداشـته می شـود، نیسـت؟! مگـر فرامـوش کرده ایم کـه عوامل 

و ریشـه ی تباهـی مـردم و سـیاهی رسنوشـت مـا )زنـان( بـه کجا 

برمی گـردد و از کجـا آب می خـورد؟ مگـر زمان آن نرسـیده اسـت 

تـا مشـرتک بیندیشـیم وگام هـای عملـی و راسـتینی را جهـت 

شکسـنت سـکوت مـردم و کرختـی جامعـه، بـرای خلـق روایتـی 

از ایسـتادگی و مقاومـت در برابـر جنایـات طالبـان، برداریـم؟ 

مگـر زمان آن نرسـیده اسـت که بـرای ارزش های واالی انسـانی، 

آزادی و برابـری عصیـان کـرد و ایسـتاده مـردن را بـر زندگـی زیر 

یـوغ بردگـی و سـتم طالبانـی ترجیـح داد!؟

بر  مبتنی  اخص  طور  به  خودش  از  طالبان  تعریف  واقع  در   

چنین انگاره هایی است. اگر چنین انگاره هایی را از این گروه 

بگیریم، با بسیاری از گروه های تروریستی و غیر تروریستی 

متامیت خواه تفاوت چندانی نخواهد داشت. 

به  را  مردان  و  هستند  شیطان   همدست  زنان  که  تلقی  این 

گناه می کشند و باید پرده نشین باشند و از انظار اجتامعی 

شده  تعریف  جنسیتی  و  جنسی  نقش  به  فقط  و  مبانند  دور 

از سوی این گروه )وقتی در حاکمیت هستند( محدود شوند 

برخاسته از هامن انگاره اول است و اگر از دریچه امر سیاسی 

یا  گروه  حذف  معادل  همواره  متامیت خواهی  بنگریم،  آن  به 

باقیامنده  گروه های  بر  سیطره  تا  است  جامعه  از  گروه هایی 

دسته بندی  فوکو  نظر  خوانش  طبق  شود.  آسان تر  و  سهل تر 

یا  قومی  گروه  یک  به  وابسته  مجرم،  روانی،  بیامر  به  افراد 

جمعیت  از  بزرگی  بخش  می تواند  بودن  زن  یا  مذهبی  فرقه 

را حذف کند و نادیده بگیرد و بخشی هم که باقی می ماند 

چند  یا  هرکدام  به  دلبستگی هایش  و  وابستگی ها  خاطر  به 

باقی  آسیب پذیر  و  ضعیف  شده  حذف  دسته های  این  از  تا 

می ماند.

مخالفت  که  نیست  توضیح  به  نیازی  نیز  دوم  انگاره ی  در 

و  توسعه  راه  در  که  آنچه  هر  و  مدرنیته  با  طالبان  و ضدیت 

محدود  انسان هاست،  آگاهی  ارتقای  و  جامعه  پیرشفت 

می خواهند. از همین  کر  و  کور  را تابعان  مردم  آنها  می شود 

استفاده  با  ضدیت  به  مدرنیته  با  مخالفت  این  که  است  رو 

تاکتیک های  کارگیری  مدرن ترین سالح های جنگی و به  از 

در  جنگی  مدرن  ابزار  از  آن ها  منی انجامد.  جنگی  مدرن 

که  می برند  بهره  ایده هایی  و  افکار  نشاندن  کرسی  به  راه 

و  تاکتیک ها  موضوع  همین  و  است  پیش  قرن ها  به  متعلق 

اسرتاتژی های سیاسی و اجتامعی آن ها را به کاریکاتورهایی 

عملیات  می سازد.  بدل  رعب آور  و  ترسناک  زننده،  زشت، 

این  منونه  های  وحشت بارترین  و  بارزترین  از  یکی  انتحاری 

پاشنه  نظرم  به  وجود  این  با  است.  رعب آور   کاریکاتورهای 

ــم و  ــا دویدی ــا پ ــی ب ــاختیم. گاه ــا س ــوختیم؛ ام ــدیم و س ...ش

گاهــی بــا ســینه خزیدیــم. گاهــی فقــط بــا نگاه هــا و خیــاالت، 

ــی تســلیم نشــدیم.  ــم ول ــم و پیمودی راه هــای نرفته مــان را رفتی

بــرای شکســنت دیوار هــای پوالدیــن ظلــم و تبعیــض، بــرای 

جبهــه  چندیــن  در  شــب وروز  و  بی وقفــه  برابــری،  و  آزادی 

باورهــای  و  ســنت ها  اجتــامع،  خانــواده،  بــا  جنگیدیــم. 

دســت وپا گیــر و ســفت و ســخت زن ســتیز. درد، رنــج، تهدیــد، 

توهیــن، تحقیــر، طــرد و خشــونت  مضاعــف را بــه جــان ودل 

خریدیــم؛ امــا دســت از مبــارزه برنداشــتیم. ترجيــح دادیــم 

ايســتاده مبريیــم، تــا اين کــه بــه زندگــی ذلت بــار بردگــی زانــو 

ــانی و  ــه انس ــه جامع ــد ک ــن امی ــه ای ــم، ب ــارزه کردی ــم.  مب بزنی

آینــده روشــن را بــرای خــود و نســل های آینــده  رقــم بزنیــم. 

و  نقطــه   هــامن  بــه  دوبــاره  کــه  منی دانســتیم  امــا 

ــم.  ــرده بودی ــاز ک ــه آغ ــت ک ــم گش ــیری برخواهی مس

برگشــنت بــه مســیری کــه یقیــن داریــم، نخســتین 

ــد  ــا خواه ــته های  م ــان( و داش ــا )زن ــش م قربانی

ــود.  ب

تاریـخ امـا در حـال تکـرار شـدن اسـت. تاریـخ 

سـیاه و ظلمت بـار حاکمیـت طالبـان. بـا دوبـاره 

بیش تریـن  تروریسـت در  حاکـم شـدن طالبـان 

تـرس، وحشـت  افغانسـتان،  قسـمت های خـاک 

زنـان  زندگـی  در   - از همـه  بیش تـر   - نگرانـی  و 

افغانسـتان خانـه کـرده اسـت و چـون موریانـه 

ذهـن و روان شـان را هـر روز و هـر 

نگرانـی  می خـورد.  لحظـه 

دوبـاره  شـدن  سـیاه  از 

از  تـرس  رسنوشت شـان. 

دسـت دادن آزادی هایـی 

و  نسـبی  چنـد  هـر  کـه 

اسـت.  انـدک  خیلـی 

بـه  برگشـت  از  هـراس 

معرفی �کتاب

آن  چرا  آدم رباها/اختطاف گران  نفهمیدیم  موقع  آن 

اما  دزدیدند.  را  گوسفندان مان  و  جوجه ها  و  مرغ 

و بیشر سنجار  بعد، وقتی داعش، کوچو  دو هفته 

را گرفت، یکی از مهاجان بعد از آنکه اهالی را در 

چند  از  کرد،  جمع  روستا  راهنایی/لیسه  مدرسه 

مورد آدم  ربایی زنان در چند روستا پرده برداشت. او 

هان طور که تفنگش کنارش تاب می خورد، گفت: 

»شا می گویید ما از ناکجاآباد آمده ایم، اما ما برایتان 

پیغام فرستادیم. وقتی مرغ ها و جوجه ها را بردیم، 

در حقیقت به شا می گفتیم که زنان و بچه هایتان 

را خواهیم گرفت. وقتی قوچ را دزدیدیم، عامت این 

را  قوچ  وقتی  و  ربود  خواهیم  را  قبیله  رهرب  که  بود 

آن رهرب  نقشه کشن  بود که  این  کشتیم، معنیش 

را داریم و اما آن بره جوان.... یعنی دخران شا.« 

)صفحه ۳۱(

از  پیش   ،۲۰۱۴ اوت   ۳ روز  صبح  اوایل  در  داعش 

طلوع خورشید، به مرزهای خارجی کوچو رسید. من 

دراز  روی پشت بام  دیال  و  آدکی  بین  تشک  روی 

کشیده بودم که اولین کامیون رسید. )صفحه ۸۴(

شبه نظامیان را می دیدیم که از کوچه های خالی شده 

به سمت خیابان های اصلی در حرکت بودند. آن ها ما 

را متاشا می کردند و ساح هایشان را آماده نگه داشته 

بودند. حتی نگاه کردن به آن ها هم ما را می ترساند. 

زنان رورسی پوشیده بودند، انگار رورسی قرار بود از 

آن ها در برابر نگاه خیره شبه نظامیان محافظت کند. 

)کتاب آخرین دخر – صفحه ۱۲۷(

می آیند  آن ها  منی کشد.  طول  »خیلی  گفت:  آرام 

بعضی  می کنند.  تجاوز  تو  به  و  می برند  هم  را  تو 

می مالیدند  خاکسر  و  خاک  صورتشان  روی  دخرا 

یا موهایشان را به هم می ریختند؛ اما فرقی منی کرد، 

خوشگل  دوباره  و  حام  می بردند  را  آن ها  چون 

یا رگ  کردند  از دخرا خودکشی  بعضی  می شدند. 

دستشان را زدند، دقیقا هان جا…«

از  بسیاری  داستان های  گذشته  سال  سه  طول  در 

زنان ایزدی شنیده بودم که داعش آن ها را دستگیر 

صورت  هر  در  بود.  برده  اسارت  به  و  بود  کرده 

در  را  ما  بودیم.  خشونت  هان  قربانیان  همگی 

به  هدیه  به عنوان  یا  می کردند  خریدو فروش  بازار 

تازه رسبازها یا یک فرمانده ارشد می دادند و بعد به 

خانه او می بردند که در آنجا به ما تجاوز شود؛ تحقیر 

می شدیم و بیشرمان نیز کتک می خوردیم. سپس 

دوباره فروخته می شدیم یا به عنوان هدیه بخشیده 

قرار  شتم  و  رضب  و  موردتجاوز  دوباره  و  می شدیم 

می گرفتیم. )کتاب آخرین دخر – صفحه ۲۰۸(

ما را به عنوان هدیه به تازه 
سربازها می دادند تا...

کتاب »آخرین دختر«، نوشته نادیا مراد 
است، وی از دختران ایزدی است که در حمله 

داعش به منطقه اش به بردگی کشیده 
می شود و سرانجام از اسارت داعش فرار 

می کند. این کتاب شامل خاطرات وی است. 
گزیده هایی از کتاب »آخرین دختر«

قسمت آخر

حاضرم ایستاده بميرم اما...

 من هم مثل هزاران شهروند 
دیگر، یکی از قربانیان رژیم طالبان 
بودم و هنوز هم هستم. در همان 

روز اوِل حاکم شدن طالبان در 
کابل، من به جرم زن بودنم از 
ابتدایی ترین حقم یعنی حق 

آموزش محروم شدم.

ادامه از صفحه 1
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 عادله آذین
حیث پوشش استفاده می کنند.

زنان  از  اعالمیه ای  پخش  با  فاریاب  در  طالبان  پیش  چندی 

چادری  بر  تصویری  در  و  بودند  شده  حجاب  رعایت  خواستار 

چلیپا  روپوش  بدون  حجاب های  تصویر  روی  و  درست  نشانه 

کشیده بودند. 

است.  کابل  مندوی  در  چادری  دکان داران  از  میرزاده  سمیر 

جایی که می شود گفت: مرکز فروش یا عمده فروشی چادری ها 

در شهر کابل است. او که پنجاه سال است کار فروش چادری را 

انجام  می دهد، می گوید: فروش چادری مسلک پدری آن هاست 

پدیده ی  را  چادری  بیشرت  است،  راضی  کارش  از  هرچند  او  و 

فرهنگی می داند تا یک مناد جرب. او می گوید: خریداران چادری 

بیشرت خانم هاست و دخرتان بزرگ تر از هژده سال نیز از آن ها 

چادری می خرند. 

به گفته ی او این نوع پوشش در متام والیت های افغانستان مروج 

افغانستان به گونه ی ویژه  است و مشرتی های آن ها از رستارس 

مردم والیت های پکتیا، قندهار، هرات و مزار رشیف استند.

اما دکاندار دیگری در غرب کابل که خودش را بیات می نامد،  

رویدادهای زنان
در افغانستان و جهان

دخری بخاطر لباسش تیرباران شد
مسئوالن محلی والیت بلخ می گویند که گروه 

طالبان یک دخرت جوان را بخاطر نوعیت 

لباسش در این والیت تیرباران کرده  اند.

عادل شاه عادل، سخنگوی پولیس بلخ به 

رسانه ها گفته است که روز سه شنبه، ۱۲ اسد 

۱۴۰۰ خورشیدی جنگجویان گروه طالبان 

در ولسوالی بلخ این والیت یک دخرت جوان 

را بخاطر نداشنت چادری برقع با رضب گلوله 

کشته اند.

آقای عادل گفته است که این حادثه در روستای 

سمرقندیان ولسوالی بلخ رخ داده است. به گفته 

سخنگوی پولیس بلخ، قربانی این رویداد دخرت 

۲۱ ساله ای به نام نازنین است.

»نازنین هنگام سوار شدن در موتر که 

می خواست به مرکز ولسوالی بلخ برود، از سوی 

فردی به نام قاری الله از جنگجویان گروه 

طالبان پایین می شود. سپس نازنین را بخاطر 

اینکه چرا چادری برقع ندارد، گلوله باران 

می کنند.«

در رویداد مشابه یک زن دیگر در بادغیس از 

سوی جنگجویان طالبان تیرباران شد و روز 

چهارشنبه، هفته گذشته یک زن دیگر که به 

گفته مسئوالن محلی از منسوبان پولیس در 

ولسوالی بگرام والیت پروان بوده ، نیز توسط 

طالبان با رضب گلوله کشته شد. 

تلفات ملکی زنان ۶۹ درصد افزایش یافته 

است
کمیسیون مستقل حقوق برش می گوید تلفات ملکی 

زنان در کشور طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ 

نسبت به زمان مشابه در سال گذشته میالدی ۶۹ 

درصد افزایش یافته است.

نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق برش 

روز یکشنبه، ۱۰ اسد ۱۴۰۰ خورشیدی با نرش 

گزارشی از وضعیت جنگ و تلفات ملکی در شش 

ماه نخست سال ۲۰۲۱ اعالم کرد که از اول جنوری 

تا آخر ماه جون سال جاری میالدی، ۵۳۲۱ فرد 

ملکی به شمول ۵۰۴ زن کشته و زخمی شده اند.

او افزود که تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست 

۲۰۲۱، نظر  به شش ماه اول سال ۲۰۲۰ میالدی، 

در  مجموع ۸۰  درصد افزایش یافته است. معاون 

کمیسیون حقوق برش گفت در شش ماه نخست 

سال ۲۰۲۱ میالدی، رقم تلفات ملکی زنان  جمعاً 

به ۵۰۴ تن می رسد، که ۱۵۴ تن کشته و ۳۵۰ تن 

زخمی را دربر می گیرد.

به گفته ی او، در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ میالدی، 

تلفات ملکِی زنان به ۲۹۷ تن می رسید، که شامل 

۱۲۶ کشته و ۱۷۱ تن زخمی بود. براساس این آمار، 

تلفات ملکی زنان  ۶۹ درصد افزایش یافته است.

زنان به طالبان: از زنان به عنوان برده ی 

جنسی استفاده نکنید
فعاالن حقوق زن از طالبان خواسته اند که از زنان 

به عنوان غنیمت جنگی و برده ی جنسی استفاده 

نکنند.

شامری از زنان فعال در عرصه های سیاسی، 

فرهنگی و اجتامعی با نرش یک اعالمیه  مشرتک از 

گروه طالبان خواسته اند که از زنان به عنوان برده ی 

جنسی استفاده نکند.

این بانوان روز پنج شنبه، ۷ اسد ۱۴۰۰ خورشیدی 

در یک نشست خربی در کابل اعالم کردند که 

طالبان باید از مجبورکردن زنان به ازدواج اجباری و 

استفاده ی آنان به عنوان غنیمت جنگی خودداری 

کنند.

در اعالمیه مشرتک این بانوان آمده است که 

طرف های درگیر در جنگ افغانستان باید هرچه 

زودتر آتش بس فوری، دایمی و بدون قید و رشط 

را بپذیرند و طالبان نیز به کشتار افراد ملکی و 

ترورهای هدفمند خامته دهند.

این فعاالن حقوق زن از سازمان ملل متحد، 

نهادهای بین املللی مدافع حقوق برش و عفو 

بین امللل خواسته اند که از وضعیت ناگوار جنگ در 

افغانستان نظارت جدی کنند.

این در حالیست که زنان عضو شورای عالی 

مصالحه ملی نیز هفته گذشته در دیدار با مناینده 

یوناما بر رضورت حامیت ویژه سازمان ملل از زنان 

افغانستان تاکید کرده بودند و وزیر خارجه اسرتالیا 

در گفتگو با وزیر خارجه افغانستان نیز گفته بود: 

»کشتار و شکنجه زنان و دخرتان توسط طالبان 

نگران کننده است.«

همچنین، سفارت امریکا اعالم کرده است: 

گزارش هایی وجود دارد که  طالبان به نیروهای 

دفاعی افغان وعده می دهند که بعد از تسلیم شدن 

به آنها آسیب منی رسانند؛ در حالیکه این نیروها 

شب هنگام مفقود می شوند و بیوه های آن ها به 

نکاح اجباری با جنگجویان طالب وادار می شوند. 

در صورت موثق بودن این گزارش ها، چنین اعامل 

به عنوان جرایم جنگی تلقی شده می تواند. طبق 

قوانین بین املللی،  هر نوع بدرفتاری و کشنت 

اسیران جنگی جرم پنداشته می شود.

زاویـه

تيرباران، بردگی جنسی 
و افزایش بی سابقه 

تلفات زنان
نیمرخ

خون انار

اما بعد از مدت ها از طریق متاس تلفنی همسایه خاله ام، 

که  شنید  را  خاله ام  و  نامزدش  بحث  و  جر  خواهرم صدای 

و  منی خوام  را  خواهرت  دخرت  دیگر  که  گفت  خاله ام  به 

آن  از  بعد  ازدواج کنم. خواهرم  با دخرت دیگری  می خواهم 

غذایش  و  شد  گوشه گیر  و  افرسدگی  دچار  تلفنی  متاس 

شده بود، آب و نان خشک و همیشه گوش به زنگ متاس 

خاله ام بود. خاله ام به او امیدهای واهی می داد. سه تا از 

دندان هایش بخاطر کمبود ویتامین دی و دوری از افتاب و 

هوای بیرون ریخت و موهایش که پرپشت بود و سیاه یکی 

یکی ریخت. 9 سال خانه ما روی شادی و خوشی را ندید، 

خواهرم به گلیم غم نشسته بود. 

به  نامزدش  را چرا  مهناز  که  ها می پرسیدند  قوم  و  خویش 

کانادا نخواسته است و ما می گفتیم هنوز کارهایش درست 

امد،  خاله ام  پرس  بار  یک  فقط  مدت  این  در  است.  نشده 

آن هم به ارصار زیاد مادرش و مادر و پدرم. اما برای اینکه 

دلخوری به میان نیاید، اعضای فامیلم هیچ چیزی در مورد 

امیدوار  هنوز  ما  و  نگفتند  خواهرم  زندگی  سیاه  روزهای 

بودیم که شاید روابطشان خوب شود اما وقتی نامزد خواهرم 

پاکستانی  دخرت  شیفته  پرس  هامن  رفت،  کانادا  به  دوباره 

بود و اندکی بعد با او ازدواج کرد و خواهرم را طالق داد. ۹ 

به خواهرم می گفت که  این مدت خاله ام  سال گذشت در 

باش  منتطر  ندارم.  قبول  عنوان عروس  به  را  ان دخرت  من 

یک روزی شاید پرسم رهایش کند. خواهرم بیامر و ضعیف 

شد، طوری که دیگر توان حرف زدن را هم نداشت، چند بار 

او را برای تداوی پاکستان بردیم اما بهبود نیافت، نه براینکه 

خیلی نامزدش را دوست داشته باشد، برای اینکه همه فکر 

می کردند که خواهرم مشکلی داشته که توسط نامزدش رها 

شده است. هر کس به طریقی او را قضاوت می کرد، یکی 

نبوده دیگری می گفت که حتام پرس  باکره  می گفت حتام 

خاله اش از اول دوستش نداشته و ...

تابیدن گرفت.  زندگی خواهرم  امید در  روزنه های  رسانجام 

خواهرم تصمیم گرفت که دوباره مهناز قبل شود، بعد از ۹ 

با خاله ام متاس  برای همیشه جمع کرد  را  گلیم غم  سال 

منی توانم  بی غیرتت  پرس  منتظر  دیگر  من  گفت  و  گرفت 

مبانم و به مرور زمان هامن مهناز سابق شد و حاال با یک 

پرس دیگر ازدواج کرده است و  زندگی خوشی دارد.

با تقوا و خوش برخوردی  مهناز، خواهر من دخرت مهربان، 

داشتیم  مادر  دو  مادر  یک  جای  به  ما  که  طوری  بود؛ 

احساس  ما  می کرد،  سفر  جایی  به  مادرم  که  زمان هایی 

مرصوف  خود  عبادت  در  همیشه  نداشتیم،  مادر  کمبود 

بود و هیچ کس از دستش آزرده منی شد؛ زندگی به خوبی 

خاله ام  پرس  و  خواهرم  ازدواج  بحث  اینکه  تا  می گذشت، 

جدی شد. من خاله ای داشتم که در اوان کودکیم به خاطر 

دارم که از افغانستان به کانادا رفت و تصویری از او به ذهنم 

با  خواهرم  که  داشتیم  خانه  در  عکس  یک  اما  بود  منانده 

پرسخاله ام گرفته بودند، هر دو طفل بودند. از هامن دوره 

طفولیت، خاله ام می گفت که مهناز را برای پرسش می گیرد. 

مهناز از کودکی این تصور را داشت که حتام زن پرس خاله ام 

می شود. طوریکه او خواسته و ناخواسته عاشق پرسخاله ام 

شده بود و بی صربانه منتظر آمدن او از کانادا بود. 

خاله ام  رسید.  فرا  زندگی خواهرم  در  مهم  روز  آن  رسانجام 

و دو پرسش به خانه ما آمدند. من به تازگی سن شانزده را 

خالص کرده بودم.

ذوق و شوق مادرم کم از خواهرم نبود. مادرم متام وسایل 

بود. همه میدانستیم که خاله ام قصد  نو کرده  را  خانه مان 

دوشنبه  ده شب  کند. ساعت   را خواستگاری  دارد خواهرم 

میدان  از  را  آن ها  پدرم  و  رسیدند  افغانستان  آن ها  که  بود 

پرس  و  مهناز  بعد  ماه  چند  آورد؛  خانه  به  احرتام  و  عزت  با 

عقد  نامزدی  شب  و  شدند  نامزد  هم  با  جمشید  خاله ام 

هامن  خواهرم  با  پرسخاله ام  و  شد  خوانده  هم  نکاحشان 

شب نامزدی با شب را در یک بسرت به صبح رساندند. به این 

ترتیب خواهرم یک صبح جدید را آغاز کرد و از دنیای تجرد 

خداحافظی کرد و صبح هامن روز خاله ام با فرزندانش سوار 

پرس  هرچند  کردند.  پرواز  کانادا  طرف  به  و  شدند  هواپیام 

خاله ام منی توانست از نامزدش دل بکند و به تنهایی کانادا 

برود اما قرار بر این شد که او برود و بعد از مدتی کارهای 

اقامت خواهرم را پیگیری کند، اما آینده دستخوش اتفاقات 

ناگواری برای خواهرم بود. 

اما  بود  رابطه شان خوب  و  نامزدیشان گذشت  از  ماه  چهار 

آهسته آهسته ابرهای تیره در روابط خواهرم و نامزدش پیدا 

شد. خواهرم برای مدت ها مشکالت رابطه خود را با نامزدش 

پنهان می کرد، اما بعد از اینکه نامزدش برای چندمین بار 

که  شد  مجبور  خواهرم  گذاشت،  بی پاسخ  را  متاس هایش 

به  قبال  خاله ام  بگذارد.  میان  در  خانه  اعضای  با  را  مساله 

خواهرم گفته بود که هر زمانی جواب متاس هایت را منی داد 

به من بگو.

 آخر خواهرم تصمیم گرفت برای خاله ام درباره مشکالتشان 

خواهر  اینکه  از  بعد  که  بود  طوری  موضوع  کند،  صحبت 

بودند.  شده  دلخور  هم  از  مساله  یک  رس  پرسخاله ام  و 

پرسخاله ام با دوستانش به یک کلپ رقص رفته و با مشوره 

دوستانش با یک دخرت پاکستانی دوست شده بود و بعد از 

آن یک دل نه صد دل عاشق دخرت پاکستانی شده بود. ما 

جادو  را  خواهرم  نامزد  دخرت،  آن  حتام  که  کردیم  می  فکر 

بود،  کرده است. چون پرسخاله ام خوش تیپ و رسمایه دار 

را  خواهرم  او  اما  بیاورد  بدستش  می خواست  دخرتی  هر 

و  و می گفت: من همینطور زن می خواستم  دوست داشت 

بدستش آوردم، هر چند خواهرم خیلی مقبول نبود اما دخرت 

جذابی بود. 

و  گرفت  متاس  خواهرم  با  خاله ام  و  گذشت  روزی  چند 

روانیش  حالت  جمشید  چون  کند،  صرب  که  گفت  برایش 

خوب نیست و خانه را ترک کرده و متاس هایش را هم جواب 

منی دهد.

با خواهرم متاس گرفت.  از مدت ها  بعد  وقتی پرس خاله ام 

اما  او را دیگر منی خواهد.  با خواهرم دعوا کرد و گفت که 

خواهرم هنوز امیدوار بود تا از زبان خاله ام حقیقت را بفهمد 

می خواهند  که  استند  دخرتانی  خریدارانشان  بیشرت  می گوید: 

به والیت ها برای تفریح بروند و از راه های پرخطر عبور می کنند. 

شامر  نسبنت  کابل  غرب  در  اواخر  این  در  بیات  گفته ی  به 

خریداران چادری و عبا بیشرت شده که نشان می دهد هراس از 

طالب و احتامل ورود طالبان در شهر یکی از علت های آن باشد. 

او می گوید: من خودم این چادری ها را با چندتن از همکارانم 

از  آن  تکه های مخصوص  و  بیشرت چادری ها  ولی  می کنم  تهیه 

ایران، عربستان و عراق وارد کشور می شوند و در سال های پس 

از سقوط طالبان و رشد فرهنگی و علمی مردم، در پوشیدن و 

خرید آن کاهش آمده است.

و  جمهوری  نظام  برقراری  از  پس  هرچند  چادری  پوشیدن 

دموکراسی کم و بازار فروش آن کمرنگ شده است اما بر بنیاد 

حرف های آقای بیات، دیگر مصاحبه شوندگان و باور عمومی، در 

چند ماه پسین و با حمله ها و سقوط دهی ولسوالی های برخی از 

والیت ها، دوباره بازار چادری در حال رونق گرفنت است و برخی 

خریداری  عبا  و  چادری  ناروشن شان  آینده ی  از  هراس  با  زنان 

می کنند.

پیشینه ی پوشیدن چادری در افغانستان نزدیک به یک سده ی 

از فرهنگ های وارده  پسین برمی گردد. پوشیدن چادری جزئی 

است.  شده  قبوالنده  زنان  بر  اجبار  به  که  است  افغانستان  در 

کار  آن  کردن  اجباری  و  چادری  پوشش  و  عام سازی  عامل 

تاریخی  دوره های  زن ستیز  و  دیکتاتور  بنیادگرا،  سیاست های 

معارص بوده است. این نوع پوشش هرچند در دوره ی مشخص 

تاریخی)رژیم طالبان( جنبه ی تحمیلی داشته است اما پوشیدن 

آن برای برخی از زنان تبدیل به عادت شده  است.

حلیمه محمدی از زنانی است که در دوره ی رژیم طالبان ناگزیر 

میان سال  زن  یک  که  حاال  او  است.  شده  چادری  پوشیدن  به 

دیگر  من  می گوید:  کرده،  ترک  را  چادری  پوشیدن  و  است 

منی توانم چادری بپوشم چون دیگر منی توانم تحملش کنم. در 

هوای گرم و خستگی به یک بار اضافی می ماند.

ورود  زمان  به  مربوط  که  روایت می کند  را  واقعی ای  داستان  او 

پوشیدن  آمدند،  طالبان  که  زمانی  می گوید:  است.  طالبان 

آن  پوشیدن  به  هنوز  زمان  آن  من  دانستند.  حتمی  را  چادری 

عادت نداشتم. روزی بیرون از خانه برای خریدن چیزی به دکان 

رفتم که ناگهان زنان در اثر شالق زنی طالبان جیغ زده و به هرسو 

پراکنده شدند. من که چادری نپوشیده بودم، دویدم و یکی از 

دخرتکی  کوبیدم....  بود،  نزدیکی ها  آن  در  که  را  درواز ه هایی 

منی چرخید،  زبانم  ترس  فرط  از  من  چون  و  کرد  باز  را  دروازه 

باز کنید، زبان بند شد و گفتم  به جای این که بگویم دروازه را 

دددد...

 همین بود که دخرتک ترسید و دروازه اش را بست . هامن لحظه 

حس می کردم آن ها در پشت رسم هستند؛ اما به پشتم که نگاه 

کردم هیچ کسی نبود و خودم را با ترس زیاد به خانه رسانیدم. 

به سی سال است  نزدیک  زنانی است که  از  آمنه  این حال  در 

او  از خانه استفاده می کند. برای  این نوع پوشش در بیرون  از 

هیچ  وسیله ی  را  آن  و  است  ملزومات  از  یکی  چادری  پوشیدن 

نوع اجبار و تحمیل منی داند. او می گوید: از جوانی به پوشیدن 

آن عادت کرده است و حاال بی آن منی تواند در بیرون از خانه 

راه برود. 

از دیگر زنان شهر کابل است که در بیرون از چادرمناز  شکیال 

در  طالبان  احتاملن  اگر  پرسشم  پاسخ  در  و  می کند  استفاده 

شهرها نفوذ کنند و برای زنان محدودیت در پوشش و رفت وآمد 

وضع کند، او چه کار خواهد کرد و چادری خواهد پوشید یا خیر، 

گفت: من هرگز چادری نخواهم پوشید. همه ی اجبار را می توانم 

بپذیرم ولی پوشیدن چادری را منی پذیرم. او از این که خودش 

و دیگر زنان در دوره ی طالبان مجبور به پوشیدن چادری وادار 

چادری  نام  شنیدن  حتا  و  دارد  نفرت  آن  پوشیدن  از  شده اند، 

برایش آزاردهنده است .

میان  تا حاال  هم  طالبان  رژیم  از سقوط  پس  پوشیدن چادری 

مردم عام است و در شهرهای بزرگ هنوز زنان از آن به طور عادت 

از  برخی  هوس آلود  نگاه های  از  بودن  امان  در  هدف  به  هم  یا 

به  شوهر،  خصوصن  خانواده،  اجبار  هم  یا  و  جاده ها  رهگذران 

گليم غم خواهرم، مهناز 

»هرگز برقع نخواهم پوشيد«

داستانجمنا امیری

خویش و قوم ها می پرسیدند که مهناز را 
چرا نامزدش به کانادا نخواسته است و ما 

می گفتیم هنوز کارهایش درست نشده 
است. در این مدت فقط یک بار پسر خاله ام 

امد، آن هم به اصرار زیاد مادرش و مادر و 
پدرم.
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وضعیت زنان در جنگ ها

اشاره: نقش زنان در جنگ ها، مطلبی ا ست �ه در چندین قسمت نقش زنان در جنگ ها و برخورد زنان با 
وضعیت جنگی را بررسی می �کند. در قسمت قبلی)نخست( توضیح داده شد �ه براساس اسناد و گزارش ها 

زنان در مواجهه با وضعیت جنگی چهار نقش را اختیار می �کنند: نقش قربانی، نقش نیروی جنگ، نیروی 
پشتیبان سنگرهای جنگ و نقش خاتمه دهنده ی جنگ و دادخواهان صلح. در قسمت نخست با ارایه 

مثال های متعدد از جنگ ویتنام، جنگ جهانی دوم و جنگ دو دهه اخیر در افغانستان گفتیم �ه زنان در 
جریان جنگ قربانی می شوند و فجیع ترین خشونتی �ه ممکن است بر زنان اعمال شود، تجاوز جنسی است. 
در این قسمت به نمونه هایی از برخورد زنان با وضعیت جنگی اشاره می شود �ه زنان برای نجات از اسارت و 

تجاوز جنسی دست به چه اقداماتی می زنند.

مجسمه های مشهور به »زنان زالونگو« در یونان نشان می دهد 

که شامری از زنان یونانی پس از سقوط شهر سولی به دست 

به فراز کوه رفته  ترک های عثامنی به رسکردگی علی پاشا، 

ترک،  مسلامنان  توسط  تجاوز  و  اسارت  از  نجات  برای  و 

پایین  به  صخره  از  را  خودشان  آوازخوانی  و  رقص  حال  در 

این اطالعات عمومی را در متامی گزارش های  انداخته اند. 

تاریخی در مورد زنان زالونگو می توان یافت، در سال ۱۹۶۱ 

نیز ساخته شده  زالونگو  کوه  فراز  بر  زنان  این  مجسمه های 

است.

توسط  هزاره ها  قتل عام  در  رویداد  این  شبیه  چیزی 

عبدالرحامن خان، شاه پیشین افغانستان نیز در ارزگان اتفاق 

افتاده است، حدود ۱۲۰ سال قبل از امروز. براساس اسناد 

تاریخی، شیرین هزاره در رأس گروه »چهل دخرتان« پس از 

عبدالرحامن  دولت  جنگجویان  علیه  مبارزه  شبانه روز  چند 

برای نجات از اسارت و تجاوز با پرتاب کردن خود از صخره ها 

جالب  می سپارند.  دسته جمعی  مرگ  کام  به  را  خودشان 

است که اصطالح »چهل دخرتان« را به غیر از افغانستان در 

بسیاری از اماکن ایران، ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، 

مرگ  شاید  یافت.  می توان  نیز  اوکراین  و  گرجستان  ترکیه، 

دسته جمعی یک راه نجات از اسارت و تجاوز برای همه زنان 

درگیر جنگ در جهان بوده است.

گویا تجاوز جنسی بر زنان یک ملت، یکی از اسرتاتژی های 

غلبه در جنگ است. ما این رویکرد را در متامی جنگ های 

گسرتده میان قبایل یک مملکت و همچنان میان ارتش های 

امریکا  متحده  ایاالت  گذشته،  هفته ی  می بینیم.  کشورها 

اعالم کرد که گروه طالبان در افغانستان پس از ترصف مناطق 

بیوه های  و  می کنند  وضع  محدودیت  زنان  بر  ولسوالی ها  و 

در  درمی آورند.  اجباری  نکاح  به  را  افغانستان  ملی  اردوی 

حالی که نکاح اجباری فجیع تر از تجاوز است، چون زمینه ی 

طالبان  شاید  می سازد.  فراهم  را  زن  یک  بر  مداوم  تجاوز 

این شیوه را برای انتقام گرفنت از ارتش افغانستان انتخاب 

کرده اند و شاید هم به هدف تحقیر ارتش.

در  عکاس  و  آزاد  خربنگاران  از  یکی  حسینی،  مسعود 
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تراشیده شده اند.

به  جاپان  ارتش  که  زمانی   ،۱۹۳۸ سال  در  ووچانگ  زنان 

چین  دفاعی  نیروهای  کرد،  حمله  چین  رشقی  سواحل 

برسد،  ووچانگ  به  ارتش جاپان  آنکه  از  پیش  کشته شدند. 

تصویر هولناکی از آنان برای مردم مخابره شده بود که تجاوز 

روسپی خانه ها  به  فرستادن  برای  زنان  برده گیری  و  جنسی 

خاطر  همین  به  جاپانی هاست.  حتمی  اقدامات  از  یکی 

ارتش جاپان در ووچانگ با مقاومت مردمی مواجه شد. چون 

زنان ووچانگ تصمیم گرفته بودند که تن به اسارت و تجاوز 

تا  گروه  یک  قالب  در  زن  کنند. هشت  مبارزه  بلکه  ندهند، 

آخرین نفس علیه رسبازان جاپانی جنگیدند و امروز یادمان 

برای  محلی  زنان  از  بسیاری  الهام بخش  مبارز  زنان  این 

»قدرمتندشدن« است.

وضعیت  این  به  نسبت  متفاوتی  رویکرد  زنان  نیز  بامیان  در 

علیه  اقدامات وحشتناکی  که طالبان  زمانی  کردند.  اختیار 

زنان سیغان روی دست گرفتند، زنان نیز در مرکز این والیت و 

روستاهای سیغان نقش پشتیبان سنگر را اختیار کردند. قرار 

بود که آن ها قربانی جنگ شوند، ولی با حامیت از نیروهای 

امنیتی دولت و جنبش  مقاومت مردمی به بخشی از سنگر 

و  یونان  زالونگوی  زنان  رسنوشت  به  تا  شدند  تبدیل  جنگ 

چهل دخرتان ارزگان دچار نشوند. شامری از زنان در بامیان 

برای  می دادند،  تشکیل  جوان  دخرتان  را  اکرثیت شان  که 

رسبازان دولتی و مردمی که عملیات پاکسازی ولسوالی های 

بودند،  کرده  راه اندازی  را  وجود طالبان  از  و کهمرد  سیغان 

سنگرهای  به  و  کرده  تهیه  آشامیدنی  آب  و  خوراکی  مواد 

جنگ بردند.

ولی گاهی هیچ امکانی برای مقابله با گروه متجاوز نیست و 

خودکشی دسته جمعی تنها راه نجات از اسارت و تجاوز برای 

زنان محسوب می شود. مانند زنان ایزدی در عراق که پس از 

اسارت به دست داعش خودکشی کردند.

رشق  و  شامل  در  که  است  گروهی   هامن   )ISIS(داعش

افغانستان نیز تجاوز جنسی را به عنوان یک روش ایجاد رعب 

و وحشت جهت ترصف مناطق استفاده می کرد.

 CNN آمنه سعید حسن، عضو سابق پارملان عراق به شبکه

گفته است که حداقل یکصد زن »ایزدی« باشنده ی سنجار از 

مربوطات مناطق کردنشین عراق که در سال ۲۰۱۴ میالدی 

مورد  بارها  آنکه  از  پس  بودند،  شده  اسیر  داعش  دست  به 

در  هیچ  و  گرفتند  قرار  گروه  این  جنگجویان  گروهی  تجاوز 

امیدی برای رهایی شان وجود نداشت، خودکشی کردند.

زنان  رهایی  برای  تالش هایش  بخاطر  سعید  خانم  هرچند 

اسیر از چنگ داعش جایزه ویژه ای از سوی امریکا دریافت 

کرد. چون او حدود صد تن از آنان را آزاد کرده بود.

ادامه دارد...

والیت  ولسوالی سیغان  در  ماه گذشته  که  است  افغانستان 

بامیان رفته و از آنجا گزارش های تکان دهنده ای بیرون داد. 

او روایت کرده است که در چند روز حاکمیت طالبان بر این 

دخرتان  از  فهرستی  طالبان  با  همکار  مالهای  ولسوالی، 

تا طالبان  تهیه می کردند  بیوه های رسبازان دولتی  و  جوان 

آنان را به زور به نکاح جنگجویان شان درآورند و اگر مجبور به 

ترک منطقه شدند با خود بربند.

در مواجهه با چنین وضعیتی زنان چه تصمیمی می گیرند؟

یک سنگ بزرگی در والیت هیلونگ جیانگ چین منبع الهام 

با وضعیت  برای مبارزه  انگیزه ی صدها میلیون زن چینی  و 

جنگی شده است. براساس گزارش  رسانه فارسی مرشق و به 

نقل از منابع چینی، »زنان ووچانگ« در حال تبدیل شدن به 

اسطوره و قهرمانانی هستند که می شود پیام واضح از برخورد 

زنان چینی با وضعیت جنگی دریافت کرد. براساس اطالعات 

مرشق(  وب سایت  )در  قبل  سال  شش  که  گزارش  این 

که  هستند  نفر  هشت  ووچانگ  زنان  است،  شده  بارگذاری 

هیلونگ جیانگ  در  بزرگی  سنگ  یک  بر  مجسمه هایشان 

 حسین احمدی

نگاهی به خودکشی دسته جمعی زنان در جنگ ها
قسمت دوم

دو  هر  می تواند  متحد  ملل  سازمان  بین امللل  سطح  در 

جانب دولت و گروه طالبان را در پیشربد گفتگوهای صلح 

سمت و سو دهد و در داخل افغانستان بجز زنان افغانستان 

هیج جانب بی طرف را منی توان رساغ کرد.

این  مقابل  در  مانع  عنوان  به  می تواند  افغانستان  در  آنچه 

نقش زنان در گفتگوهای صلح پنداشته شود، فرهنگ سنتی 

کشورهای  در  زنان  ورنه  است  زنان  به  پایین دستی  نگاه  و 

متعدد درگیر جنگ توانسته اند نقش میانجی گری موثری را 

بازی کنند. البته زنان افغانستان نیز تا اکنون به عنوان یک 

زنان  گروه بی طرف درین راستا تالش نکردند. متام مترکز 

افغانستان درین مدت تالش برای حضور نسبی شان در تیم 

که  دارد  عواملی وجود  اما سلسله  بود  مذاکره کننده دولت 

استفاده  جهانی  تجربه  و  ظرفیت  این  از  نتوانسته اند  زنان 

کنند و ابتکار عمل را در دست بگیرند.

اول، در دو سال اخیر زنان و فعالین رسانه ای، حقوق برشی 

ترور  و  کشتار  تیررس  در  هدفمند  صورت  به  زن  دولتی،  و 

طالبان قرار گرفت. این ترورها که با هدف خاموش کردن 

موفق هم شد.  تا حدی  بود  برنامه ریزی شده  زنان  صدای 

تعداد زیادی از فعالین افغانستان را ترک کردند، ترورهای 

یک  فقط  و  کرد  سکوت  به  وادار  را  زیادی  تعداد  هدفمند 

زمان حکومت طالبان  را در  زندگی  و  کار  تجربه  تعداد که 

داشتند، با درک اینکه مرگ هر لحظه در انتظارشان است 

اما در مقابل گروه طالبان سکوت نکردند.

دوم، مناسبات سیاسی هنوز در افغانستان رنگ قومی دارد 

مردساالر،  فرهنگ  حاکمیت  لحاظ  به  هم  قوم  آدرس  از  و 

مردان هستند که می توانند منایندگی از قوم را در سیاست 

که  مطمئناً  کنند،  آغاز  را  بین املللی  و  داخلی  البی  راستا 

مورد حامیت همه جوانب قرار خواهند گرفت. تعامل زنان 

با نهادهای بین املللی در محور صلح هم به مراتب آسان تر 

حقوق  نهادهای  است.  فعلی  کننده  مذاکره  تیم  تعامل  از 

برشی و صلح متایل بیشرت دارند تا قربانیان جنگ را بیشرت 

از عاملین جنگ در پروسه صلح مورد حامیت قرار دهند.

غیرسیاسی  و  مستقل  گروه  یک  عنوان  به  زنان  همچنین، 

می تواند جلو جانبداری ها را در گفتگوهای صلح بگیرد.

روشن است که اکرثیت شخصیت های سیاسی که به عنوان 

عضو هیات مذاکره کننده دولت افغانستان معرفی شده اند، 

به هیچ  از جریان های سیاسی هستند که  به یکی  وابسته 

صلح  گفتگوهای  در  را  بی طرف  نقش  منی توانند  عنوان 

افغانستان  سیاسی  جریان های  متاسفانه  منایند.  بازی 

سال هاست که بر اساس پالیسی ناروشن سیاسی و مالی 

فعالیت دارند و این خود نگرانی جدی را خلق کرده است. 

و فرهنگ  تاریخی  به دلیل محرومیت های  افغانستان  زنان 

فعالیت های  حتی  اکنون  تا  افغانستان  در  حاکم  سنتی 

حزب  هنوز  تا  برده اند،  پیش  غیرسیاسی  را  سیاسی شان 

زنان  مدنی  رویکرد  ندارد.  وجود  زنان  از  سیاسی  مقتدر 

و  ذهنیت  سیاسی  و  فرهنگی  اجتامعی،  مبارزات  در 

موردی  کرده،  تقویت  زنان  در  را  برشی  حقوق  دیدگاه 

بیست  دستاوردهای  حفظ  برای  صلح  گفتگوهای  در  که 

که  سیاسی  جریان های  با  است.  ارزشمند  نهایت  ساله 

برانگیز  پرسش  همیشه  مالی شان  و  سیاسی  استقاللیت 

بوده توقع تصمیم و تالش در راستای منافع ملی دشوار به 

نظر می رسد. این درست است که زنان به دلیل غیرسیاسی 

بودن، غیرنظامی بودن و نداشنت ابزار فشار مردمی و نظامی 

کمرت توانسته اند، دولت را تحت فشار قرار دهند تا مطالبات 

عرصه های  در  را  بیشرت  امتیازات  و  برآورده ساخته  را  آن ها 

گوناگون به زنان اختصاص دهد اما آنچه در پروسه صلح نیاز 

است، دیدگاه ارزش مدارانه و مسئوالنه است. زنان عضویت 

از دایره  فراتر  ندارند، لذا می توانند  را  جریان های سیاسی 

منافع حزبی برای افغانستان تصمیم بگیرند.

در عیـن حـال بـا محوریـت زنـان در پروسـه صلـح مداخالت 

و  صلـح  متاسـفانه  می یابـد.  کاهـش  منطقـه  کشـورهای 

جنـگ افغانسـتان تنهـا یک موضـوع داخلی نیسـت. هامن 

و  منطقـوی  ریشـه های  افغانسـتان  در  جنـگ  کـه  طـوری 

اجنـدای  نیـز  صلـح  گفتگوهـای  امـروز  دارد،  بین املللـی 

و  منافـع سیاسـی  کـه  نیسـت. کشـورهایی  داخلـی  رصفـاً 

اقتصادی شـان را در تـداوم جنـگ و بی ثباتی در افغانسـتان 

صلـح  پروسـه  می کننـد  تـالش  تـوان  متـام  بـا  می بیننـد، 

افغانسـتان را بـه بیراهـه کشـانده و گروه هـای تروریسـتی را 

بـه اشـکال مختلف مـورد حامیت قـرار دهند. رقابـت آمریکا 

بـا روسـیه، رقابـت ایـران و آمریـکا، رقابـت هند و پاکسـتان، 

رقابـت اقتصـادی چیـن و آمریـکا.... مـواردی هسـتند کـه 

هـر یـک از کشـورها در تـالش هسـتند تـا تصامیـم صلـح در 

مـورد افغانسـتان طـوری اتخاذ شـود کـه منافع اسـرتاتژیک 

آن هـا تامیـن شـود. ایـن کشـورها آنچـه هویداسـت در کنـار 

حامیـت مالـی، سیاسـی و آموزشـی گروه هـای تروریسـتی، 

دولت هایشـان  پالیسـی  بـا  همسـو  سیاسـی  جریان هـای 

را نیـز مـورد حامیـت قـرار دهنـد، امـا از آنجایـی کـه زنـان 

افغانسـتان تـا اکنـون بصـورت مطلـق غیرسیاسـی و حتـی 

ایـن  اسـت،  مسـتقل  اکـرثاً  سیاسی شـان  فعالیت هـای 

منطقـه  کشـورهای  مداخـالت  زمینـه  می توانـد  فرصـت 

خصوصـاً همسـایه های افغانسـتان را بشـدت کـم سـاخته و 

حامیت هـای حقـوق بـرشی را در پروسـه صلح جلـب مناید. 

تاریـخ افغانسـتان روایـت می کنـد کـه دخیـل شـدن زنـان 

یـک قبیلـه در منازعات، ختـم موفقانه آن را در قبال داشـته 

اسـت. اکنـون اگـر زنان افغانسـتان تالش کننـد و دولت نیز 

حامیـت کنـد، می توان بجای کسـانی در ایجـاد وحدت نظر 

منی تواننـد موفقانـه عمـل کننـد، زنـان را بـه عنـوان صلـح 

سـازان بصـورت جـدی دخیل سـاخت.

کالن کشور متثیل کنند. طی این مدت زنانی که از جانب 

معرفی  دولت  مذاکره کننده  تیم های  در  افغانستان  دولت 

مناینده  عنوان  به  قومی  جامعه  جانب  از  کمرت  شدند، 

عنوان  به  را  آن ها  جامعه  نگاه  بیشرت  و  شده اند  پذیرفته 

مناینده قرش زنان به رسمیت می شناختند.

نگاه جامعه ذهنیت عمومی حکم می کند،  در  سوم، هنوز 

دارد،  نظامی گری  تجربه  و  بوده  جنگ  میدان  در  آنکه 

حساب  به  صلح  گفتگوهای  جانب  یک  عنوان  به  می تواند 

لحاظ  به  فقط  نبوده  جنگ  درگیر  طرف  که  زنانی  آید. 

از  اطمینان  برای حصول  می تواند  جهانی  جامعه  تعهدات 

نه  باشد،  داشته  مذاکره حضور  میز  در  زنان  رعایت حقوق 

طرف اصلی در گفتگوهای صلح.

به  نتوانند  زنان  است  باعث شده  که  با وصف چالش هایی 

پروسه  در  تاثیرگذار  و  میانجی  و  بی طرف  گروه  عنوان یک 

نقاط قوت جدی وجود  بازی کنند،  افغانستان نقش  صلح 

دولت  آدرس  در  را  فعلی  ضعف  نقاط  می تواند  و  دارد 

افغانستان رفع مناید.

و  حضور  از  اختالف نظر  بدون  جهانی  جامعه  حال  هر  به 

مطالبات زنان حامیت می کنند. از طرفی در این چند سالی 

که  مواردی  از  یکی  است،  شده  آغاز  صلح  گفتگوهای  که 

جامعه جهانی به آن تاکید داشته نظریات و نگرانی های زنان 

است. از طرف دیگر آنچه زنان افغانستان تا اکنون از دولت، 

داشته اند، مطالبات  و جامعه جهانی مطالبه  گروه طالبان 

حفظ  می خواهند  زنان  آنچه  است.  نبوده  زنانه  مختص 

به عنوان خطوط قرمز در مذاکرات صلح  باید  آنچه  و  شود 

افغانستان  مردم  جمعی  رسنوشت  به  شود،  گرفته  نظر  در 

که دخیل  تنها  نه  در چهار دهه جنگ،  زنان  دارد.  ارتباط 

آسیب ها  بیشرتین  قربانیان جنگ  عنوان  به  بلکه  نبوده اند 

را تجربه کرده اند و از سوی دیگر معنا و اهمیت ارزش های 

دموکراتیک را بیشرت از هر قرش سیاسی و اجتامعی درک 

درین  و  بگیرند  بدست  را  عمل  ابتکار  زنان  اگر  می کنند. 

نقش کمرنگ زنان به عنوان معماران صلح افغانستان 
 عارفه پیکار 


